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Kokoustiedot 
 
Aika 26.11.2020 klo 10.00 - 10.52 
 
Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki tai Teams 
 
Osanottajaluettelo  
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona (Kuntatalo) SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari (Teams)  Kok.  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani (Teams)  Kesk. 
  

Kokko Annika (Teams)  Kok. 
Sankelo Janne (Teams)  Kok., saapui klo 10.10 
Sazonov Daniel (Teams)  Kok. 
Lehtonen Harri (Teams)  SDP 
Lyly Lauri (Teams)  SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa  (Teams) Kesk. 
Taponen Merja (Teams)  Kesk. 
Lumela Meri (Teams)  Vihr. 
Rantanen Tuomas (Teams) Vihr. 
Kankaanniemi Toimi (Teams) PS 
Korhonen Martti (Teams)  Vas. 
Nylander Mikaela (Teams)  RKP  
   

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani (Teams)  Kok. 
Autto Heikki (Teams)  Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa (Teams) Kok. 
Alatalo Juuso (Teams)  SDP 
Lepola Kaisa  (Teams)  SDP 
Röppänen Neeta (Teams)  SDP 
Pelttari Pekka (Teams)  Kesk. 
Seppälä Topi (Teams)  Kesk. 
Karjalainen Mira (Teams)  Kesk. 
Hertell Sirpa (Teams)  Vihr. 
Saario Mari (Teams)  Vihr. 
Reijonen Minna (Teams)  PS 
Minkkinen Minna (Teams)  Vas. 
Ollikainen Mikko (Teams)  RKP 
 

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

 
Muut läsnäolijat 

 Karhunen Minna (Kuntatalo) toimitusjohtaja 
 Reina Timo (Teams)  varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna (Teams)  varatoimitusjohtaja 
 Sulin Ida (Teams)  johtaja, ruotsinkieliset 

ja kansainväliset asiat, poistui klo 
10.50 

Eriksson Nina (Kuntatalo) kokouksen sihteeri 
 
sekä muut allekirjoituslistan ja sihteerin laatiman läsnäololistan mukaiset osanottajat. 
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121 
Kokouksen avaus 

 
Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 

Ehdotus Todetaan. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
122 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

    
Liite 1, 122 § Allekirjoitettu läsnäololista 
Liite 2, 122 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 
 
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään 
29.10.2020. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen 
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. 
 
Kuntatalolla kokoukseen osallistuvia hallituksen jäseniä ja varajäseniä 
sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka 
otetaan pöytäkirjan liitteeksi.  
 
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. 

 
 
123 
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 Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan 
hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi. 

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
124 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan seuraavin muutoksin: 
 
 Asian 129 päätösehdotus muutettiin muotoon ”Hallitus hyväksyy liitteenä 

1, 129 § olevan julkisen hallinnon strategian.” 
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125 
Ajankohtaiskatsaus  

 
Julkisen hallinnon strategia 

toimitusjohtaja Minna Karhunen ja kehityspäällikkö Jarkko 
Majava 

 
Toimitusjohtajan katsaus 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
 
 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös  Minna Karhunen ja Jarkko Majava esittelivät julkisen hallinnon strategian. 
 
  Janne Sankelo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.10. 
 

Minna Karhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksessa Kuntaliiton ta-
loutta sekä Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundetin välisen yhteistyö-
sopimuksen. 

 
  Merkittiin esittelyt tiedoksi. 
 
 
126 
Kuntaliiton talouskatsaus, tammikuu-lokakuu 2020 

 
Liite 1, 126 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-lokakuu 2020 
Liite 2, 126 § Talousraportti, lokakuu 2020 
Liite 3, 126 § Varainhoidon kuukausiraportti, lokakuu 2020 
 
Jakso tammi- lokakuu 2020: 
 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 19 759 100 euroa 
ylittäen budjetin 19 601 300 euroa 157 800 eurolla. Kaikki kustannukset 
ovat yhteensä 19 947 500 euroa, jolloin budjetti 20 870 400 euroa alittuu 
1 022 900 eurolla. 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
-188 400 euroa budjetin ollessa -1 369 100. Eroa budjettiin on  
+1 180 700 euroa. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 56 800 euroa budjetin ollessa 
1 437 500 euroa. Eroa budjettiin on 4 758 500 euroa.  
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 31.10.2020 on 71,6 milj. euroa, mikä on - 0,8 
milj. euroa verrattuna 30.9.2020 tilanteeseen ja – 1,7 milj. euroa verrat-
tuna 31.12.2019 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +6 007 600 euroa, kun se on 
budjetissa 68 400 euroa. Ero budjettiin on +5 939 200 euroa. 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 93,0 
milj. euroa ja lokakuussa 99,3 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on 
+6,0 milj. euroa. Taseen loppusumma on 114,9 milj. euroa. (vuosi 2019: 
107,1 milj. euroa) 
 

Ehdotus   Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
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127 
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunnan valinta  

 
Liite 1, 127 § Erositoumuslomake 
 
Euroopan neuvoston yhteyteen on perustettu vuonna 1957 ja nykyisessä 
muodossaan vuodesta 1994 toiminut Euroopan neuvoston kunta- ja alue-
hallintokongressi (Congress of Local and Regional Authorities of the 
Council of Europe).   
 
Kongressi työskentelee demokratian ja poliittisen tasapainon hyväksi vah-
vistamalla paikallis- ja alueviranomaisten osuutta Euroopan integraati-
ossa. Kongressi antaa säännöllisesti raportteja paikallis- ja aluedemokra-
tian tilasta ja suorittaa vaalitarkkailuja sekä tarkkailee Euroopan paikalli-
sen itsehallinnon peruskirjan periaatteiden noudattamista Euroopan neu-
vostoon kuuluvissa valtioissa. Kongressin toimikausi on viisi vuotta. Uusi 
toimikausi alkaa maaliskuussa 2021.  

 
Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.  
 
Edustajien yleiset valintakriteerit ja valintamenettely 
 
Valtionhallinnossa kunta- ja aluehallintokongressin nimitysasioista vastaa 
valtiovarainministeriö. Suomen valtuuskunnan kokoonpanoa koskevan val-
tiovarainministeriön virallisen ilmoituksen tulee olla Strasbourgissa viimeis-
tään vuoden 2020 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriön tulee kuulla 
Suomen Kuntaliittoa valtuuskuntaa nimittäessään. 
 
Suomesta valitaan Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressiin 
viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. 
Kunta- ja aluehallintokongressi toimii jakautuneena kuntakamariin ja alue-
kamariin. Suomesta on tähän asti valittu kuntakamariin kolme varsinaista 
jäsentä ja kaksi varajäsentä ja aluekamariin kaksi varsinaista jäsentä ja 
kolme varajäsentä. Kongressin peruskirjaa on nyt muutettu niin, ettei jäsen-
valtioiden enää tarvitse valita yhtä monta jäsentä kuntakamariin ja alueka-
mariin. Päätös paikkojen jakautumisesta kamareiden kesken tehdään toimi-
kausi kerrallaan, eikä jakoa voida muuttaa kesken toimikauden. Valtiova-
rainministeriö on todennut, että Suomen paikkajako kuntakamarin ja alue-
kamarin kesken pidetään ennallaan. 
 
Jäsenen ja varajäsenen kelpoisuusehdot 
 
Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan nimittää suorilla alue- tai paikallisvaaleilla 
valittuja luottamushenkilöitä eli Suomessa kunnanvaltuutettuja. Myös suo-
rilla vaaleilla valitulle elimelle välittömässä vastuussa oleva henkilö voidaan 
valita, jos hän on vaaleilla valitun elimen erotettavissa ja erottamismahdolli-
suudesta on säädetty laissa. Näin ollen myös kunnanjohtaja on kelpoinen 
jäseneksi. 
 
Aluekamariin valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla paitsi kunnan-
valtuutettuja tai kunnanjohtajia myös maakunnan liiton valtuuston tai halli-
tuksen jäseniä.    
 
Jäsentä, joka säilyttää luottamushenkilöpaikkansa kongressin toimikauden 
aikana pidetyissä vaaleissa, ei voida erottaa kongressin jäsenyydestä. 
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Koko valtuuskuntaa koskevat edellytykset 
 
1. Poliittinen tasapaino 
Valtuuskunnan poliittisen kokoonpanon tulee noudattaa viimeksi järjestet-
tyjen paikallisvaalien tulosta. Seuraava laskelma perustuu vuoden 2017 kun-
tavaaleissa saamiin äänimääriin: 
 
KOK 2 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen 
SDP 1 varsinainen, 1 varajäsen 
KESK 1 varsinainen, 1 varajäsen 
VIHR 1 varsinainen 
PS 1 varajäsen 
VAS 1 varajäsen 
 
2. Jäsenten maantieteellinen jakautuminen 
Valtuuskunnan kokoonpanossa tulee varmistaa maan eri alueiden tasapuo-
linen edustus. 
 
3. Erityyppiset alue- ja paikallishallintoviranomaiset 
Valtuuskuntaa valittaessa on otettava huomioon erityyppisten alue- ja pai-
kallishallinnon viranomaisten tasapuolinen edustus. 
 
4. Sukupuolten tasapuolinen edustus 
Valtuuskunnan jäsenistä vähintään 30 %:n on oltava vähemmän edustettua 
sukupuolta.  Kiintiö lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäse-
nistä. Suomen valtuuskuntaan on valittava miehiä ja naisia niin, että kum-
paakin sukupuolta on vähintään kaksi henkeä sekä varsinaisissa jäsenissä 
että varajäsenissä. 
 
 
Työskentelyyn liittyviä näkökohtia 
 
Kunta- ja aluehallintokongressilla on kaksi istuntoa vuodessa, yleensä loka- 
ja maaliskuussa. Istunnot kestävät neljä päivää. Lisäksi kukin jäsen kuuluu 
asioita valmistelevaan komiteaan. Komiteat kokoontuvat istuntoviikon ulko-
puolella 2 - 3 kertaa vuodessa. Komiteamatkoihin on varattava kaksi työpäi-
vää. 
Euroopan neuvoston viralliset kielet ovat englanti ja ranska. Suomen kielen 
tulkkausta ei ole.  
 
Kunta- ja aluehallintokongressi maksaa jäsenten matkakustannukset ja päi-
värahan. Hotelli- yms. kustannuksia ei korvata erikseen. Aikaisempina toimi-
kausina jäsenillä on ollut mahdollisuus saada kustannusten korvaukset 
myös niin, että Kuntaliitto on maksanut jäsenille korvaukset suomalaisen 
matka-laskukäytännön mukaan ja jäsenet puolestaan ovat osoittaneet 
kongressin maksamat korvaukset Kuntaliiton tilille. 
 
Vuoden 2021 kuntavaalit 
 
Kunta- ja aluehallintokongressin uusi toimikausi alkaa maaliskuussa 2021 eli 
juuri ennen kuntavaaleja. Säännön mukaisesti toimikauden piti alkaa jo lo-
kakuussa 2020, mutta keväällä 2020 alkanut koronapandemia muutti aika-
tauluja.  
Vastaavassa tilanteessa on vuonna 2017 menetelty seuraavalla tavalla (Kun-
taliiton hallitus 31.5.2017): 
 
” Sääntöjen mukaan valtuuskunnan poliittisen kokoonpanon tulee heijastaa 
viime kunnallisvaalien lopputulosta. Suomessa järjestettiin kunnallisvaalit 
9.4.2017. Seuraavat vaalit, ja ilmeisesti maakuntavaalit pidetään huhtikuussa 
vuonna 2021. Näin ollen Suomen on uusittava (tai kuten viime vuonna, ni-
mettävä sama valtuuskunta uudestaan) ensinnä lokakuusta 2020 - ja toisen 
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kerran huhtikuun 2021 vaalien jälkeen vastaamaan niiden vaalien poliittisia 
voimasuhteita. 
 
Kongressin jäsentä, jolla on poliittinen mandaatti, ei voida kongressin, maan 
hallituksen tai kuntaliiton toimesta erottaa tehtävästään. 
 
Nykyistä valtuuskunnan jäsentä, joka on säilyttänyt luottamushenkilöpaik-
kansa huhtikuun 2017 vaaleissa ei voisi periaatteessa kongressin jäsenyy-
destä erottaa. 
 
Tämän vuoksi Kuntaliitto on pyytänyt ja saanut jokaiselta nykyisen valtuus-
kunnan jäseneltä kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän eroaa, kun Suo-
messa kunnallisvaalit on pidetty.”  
 
Koska vuoden 2021 kuntavaalit ovat heti kongressin toimikauden ensimmäi-
sen istunnon jälkeen, pyydetään yllä mainittua vastaava sitoumus myös nyt 
valittavan valtuuskunnan jäseniltä. 

 
Nykyinen valtuuskunta  

 
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 
Suomen valtuuskunta 2016-2020 

 
Kuntakamari 
Varsinaiset edustajat: 
 
Atte Kaleva 
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, KOK 

 
 
Liisa Ansala 
Rovaniemen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, KESK 

 
Saara Ilvessalo 
Turun kaupunginvaltuuston jäsen, VIHR 

 
Varaedustajat: 

 
Anni Ahlakorpi 

  Utsjoen kunnanvaltuuston jäsen, VAS 
 
  Irja Sokka 
  Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen, SDP   

 
  Aluekamari 
   

Varsinaiset edustajat: 
 
  Pia Kauma 
  Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, KOK 

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen 
   
  Jani Kokko 
  Muuramen kunnanvaltuuston jäsen, SDP 

Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 
   

Varaedustajat: 
 
  Juho Eerola 
  Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen, PS 



Suomen Kuntaliitto ry   Pöytäkirja 10/2020  8 
Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 26.11.2020      

 

Kymenlaakson maakuntavaltuuston jäsen 
 

Juha Rostedt 
Lahden kaupunginvaltuuston jäsen, KOK 

  Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen jäsen 
   
  Joonas Könttä 
  Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, KESK 
  Keski-Suomen maakuntavaltuusto 

 
Ehdotus Hallitus päättää  
 

1. esittää valtiovarainministeriölle nimettäväksi maaliskuussa 2021 
pidettävästä täysistunnosta alkavaksi viisivuotiskaudeksi viisi edustajaa 
ja varaedustajaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressiin 
seuraavasti: 

 
Kuntakamari 
Varsinaiset edustajat: 
 
 
Varaedustajat: 
 
 
Aluekamari 
   
Varsinaiset edustajat: 
 
   
Varaedustajat: 
   
 

2. että nimettyjen edustajien ja varaedustajien matkat kongressin 
istuntoon, sekä valiokuntien, komiteoiden ja työryhmien ym. kokouksiin 
saadaan tehdä ilman, että kustakin matkasta tehdään erillinen päätös, 

 
3. että nämä matkat tehdään virkaehtosopimuksen mukaisesti liiton 

kustannuksella, jolloin matka- ja majoituskulut sekä päivärahat ja 
ansionmenetyskorvaukset maksetaan kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen ja liiton matkustamisesta ja 
ansiomenetyskorvauksista tekemien päätösten ja käytännön mukaisesti 
ja siten, että Euroopan neuvoston edustajalle maksamat matka- ja 
majoituskorvaukset tulee tämän toimesta maksaa liitolle,  

 
4. todeta, että valtuuskunta päättää puheenjohtajansa ja 

valiokuntaedustajien valinnasta keskuudestaan, 
 

5. että Kuntaliitto järjestää valtuuskunnan käyttöön sihteeristöpalvelut. 
 
 
Päätös  Hallitus päätti 
 

1. esittää valtiovarainministeriölle nimettäväksi maaliskuussa 2021 
pidettävästä täysistunnosta alkavaksi viisivuotiskaudeksi viisi edustajaa 
ja varaedustajaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressiin 
seuraavasti: 
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Kuntakamari 
Varsinaiset edustajat: 
 
Atte Kaleva 
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, KOK 
 
Liisa Ansala 
Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen, KESK 
 
Saara Ilvessalo 
Turun kaupunginvaltuuston jäsen, VIHR 
 
Varaedustajat: 
 
Irja Sokka 
Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen, SDP 
 
Anni Ahlakorpi 
Utsjoen kaupunginvaltuuston jäsen, VAS 
 
Aluekamari 
Varsinaiset edustajat: 
 
Pia Kauma 
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, KOK 
Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsen 
 
Jani Kokko 
Muuramen kunnanvaltuuston jäsen, SDP 
Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 
   
Varaedustajat: 

   
Juha Rostedt 
Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, KOK 
Päijät-Hämeen maakuntahallituksen jäsen 
 
Joonas Könttä 
Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen, KESK 
Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 
 
Freddy van Wonterghem 
Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen, PS 
Kymenlaakson maakuntavaltuuston varajäsen   
 

2. että nimettyjen edustajien ja varaedustajien matkat kongressin 
istuntoon, sekä valiokuntien, komiteoiden ja työryhmien ym. kokouksiin 
saadaan tehdä ilman, että kustakin matkasta tehdään erillinen päätös, 

 
3. että nämä matkat tehdään virkaehtosopimuksen mukaisesti liiton 

kustannuksella, jolloin matka- ja majoituskulut sekä päivärahat ja 
ansionmenetyskorvaukset maksetaan kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen ja liiton matkustamisesta ja 
ansiomenetyskorvauksista tekemien päätösten ja käytännön mukaisesti 
ja siten, että Euroopan neuvoston edustajalle maksamat matka- ja 
majoituskorvaukset tulee tämän toimesta maksaa liitolle,  

 
4. todeta, että valtuuskunta päättää puheenjohtajansa ja 

valiokuntaedustajien valinnasta keskuudestaan, 
 

5. että Kuntaliitto järjestää valtuuskunnan käyttöön sihteeristöpalvelut. 
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128 
Yhteistyösopimus Suomen Kuntaliitto ry - Ålands Kommunförbund 
 

Liite 1, 128 § Yhteistyösopimus Suomen Kuntaliitto - Ålands kommunför-
bund 
 
Kuntayhtymä Ahvenanmaan kuntaliitto esittää yhteistyösopimuksen sol-
mimista Suomen Kuntaliiton kanssa. Ahvenanmaan kuntaliitto edustaa 
kaikkia Ahvenanmaan kuntia, pl Maarianhamina. Kaikki Ahvenanmaan 
kunnat ovat myös Suomen Kuntaliiton jäseninä.  
 
Ahvenanmaan kuntaliiton tehtäviin kuuluu edunvalvontaa ja neuvontapal-
veluja Ahvenanmaan kunnille. Käytännössä Suomen Kuntaliitto on tuke-
nut Ahvenanmaan kuntaliittoa palvelutehtävässään jo kauan. Sen lisäksi 
Ahvenanmaan kunnat kääntyvät joko Ahvenanmaan kuntaliiton tai Suo-
men Kuntaliiton puoleen. Työnantajakysymyksissä Ahvenanmaan kuntalii-
ton alaisuudessa toimiva Avtalsdelegationen palvelee Ahvenanmaan kun-
tia.  
 
Tilanteen selkeyttämiseksi ehdotetaan, että Kuntaliiton ja Ahvenanmaan 
kuntaliiton välille solmitaan yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen mu-
kaan Ahvenanmaan kuntaliitto on oikeutettu tiettyihin palveluihin ja mak-
saa näistä vuosittain. Käytännössä palveluvalikoima ei laajene siitä, mitä 
jo tarjotaan Ahvenanmaan kunnille. Edunvalvonta suhteessa maakunta-
hallitukseen ei kuulu yhteistyösopimuksen piiriin.  

 
Ehdotus                        Hyväksytään Suomen Kuntaliitto ry:n ja Ålands Kommunförbundetin väli-

nen yhteistyösopimus liitteen 1, 128 § mukaisena. 
 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
129 
Julkisen hallinnon strategia 

 
Liite 1, 129 § Julkisen hallinnon strategia LUOTTAMUKSELLINEN   

 
Julkiselle hallinnolle on valmisteltu ensimmäistä yhteistä strategiaa. Val-
mistelua on pyritty viemään eteenpäin avoimesti monenvälisessä yhteis-
työssä. Strategian valmistelun päävastuu on ollut Valtiovarainministeri-
össä. Kuntaliitto on edustettuna valmistelun johto- ja hankeryhmässä. 
Kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti prosessiin kuntaverkostojen käsitte-
lyjen kautta.  

 
Strategia tulee sisältämään julkisen hallinnon lupauksen, päämäärät sekä 
toimintalinjaukset julkisen hallinnon uudistamiselle. Strategiaa toimeen-
pannaan julkisessa hallinnossa laaja-alaisesti 2020-luvun ajan. Jatkuvasti 
päivittyvä toimeenpano-ohjelma julkaistaan valmistelussa olevalla julki-
senhallinnonstrategia.fi -sivustolla. 

 
Strategia julkaistaan tiistaina 1.12. klo 14.30 alkaen kaikille avoimessa 
verkkolähetyksessä. Näin ollen esityslistan liite 1, 129 § ei tässä vaiheessa 
ole vielä julkinen.  

 
Lisätietoja julkisen hallinnon valmisteluprosessista:  
https://vm.fi/julkisen-hallinnon-strategia 

 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös  Hallitus hyväksyi liitteenä 1, 129 § olevan julkisen hallinnon strategian. 
 

https://vm.fi/julkisen-hallinnon-strategia


Suomen Kuntaliitto ry   Pöytäkirja 10/2020  11 
Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 26.11.2020      

 

130 
Hallinnon vastuuvakuutus 

 
Liite 1, 130 § Hallinnonvastuu, tiivistelmä LUOTTAMUKSELLINEN 
Liite 2, 130 § Vakuutuskirja, hallinnonvastuuvakuutus LUOTTAMUKSELLI-
NEN 
 
Hallinnonvastuuvakuutus korvaa yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneen ta-
loudellisen vahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mu-
kaan vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallintoelimen jäsenenä.  
Korvattava vahinko voisi syntyä esimerkiksi valvonnan puutteellisuudesta, 
osallistumisesta hallituksen tekemään lainvastaiseen päätökseen tai huo-
limattomasti tehdystä tai valvotusta kirjanpidosta, talousarviosta tai va-
rainhoidosta.  
 
Suomen Kuntaliitto ry on hankkinut hallinnonvastuuvakuutuksen If Vahin-
kovakuutus Oyj:ltä yhdessä Suomen kuntasäätiö sr:n ja FCG Finnish Con-
sulting Group-konsernin kanssa, joista kukin vastaa omasta vakuutuskir-
jaan merkitystä vuosimaksustaan. Suomen Kuntaliitto ry:n osuus vuosi-
maksusta on 8868,24 euroa.  
 
Kuntaliitto -konsernissa vakuutettuina ovat Suomen Kuntaliitto ry:n, KL-
Kuntahankinnat Oy:n sekä Kuntaliitto Holding Oy:n ja sen tytäryhtiöiden 
Kuntaliitto Palvelut Oy:n, KL-Kustannus Oy:n, Kunta-Efeko Oy:n ja KL-
Tarkastuspalvelut Oy:n sekä FCG-konsernin hallintoelimet. 
 
Vakuutuksen vakuutusmäärä vakuutuskautta (yksi vuosi) kohden on 10 
miljoonaa euroa. Vakuutusmäärä on yhteinen kaikille vakuutuskirjassa 
mainituille yhteisöille. Vakuutuksen omavastuu hallintoelimen jäsenelle 
on 0 euroa eli vakuutuksessa ei ole omavastuuta.  
 
Vakuutus astuu voimaan 30.11.2020 aikaisemman vakuutuksen vakuutus-
kauden päättyessä ja on voimassa toistaiseksi. 
 

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
  
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
131 
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 
 

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, 
tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 

 
17.12.2020 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Kuntaliiton nimenkirjoitusoikeudet 

18.2.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 sekä vaalipiirikohtaisten kunta-

päivien päivämäärä ja paikka 

25.3.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
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- Kuntaliiton kaupunkipoliittinen toimintaohjelma 

Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
132 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 17.12.2020 klo 
10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Kokoukseen voi myös osallistua Teamsin 
välityksellä. 

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Todettiin, että Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 

17.12.2020 klo 10. Kokoukseen ei voi osallistua Kuntatalolla, ainoastaan 
Teamsin välityksellä. 

 
 
133 
Muut asiat 
  Todettiin, että muita asioita ei ollut. 
 
 
134 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52. 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen         Nina Eriksson 
 

 

 

 

 

 

 
Käsitellyt asiat 121 § - 134 § 
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
 
Allekirjoitus  Toimi Kankaanniemi 
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-lokakuu 2020 
 
 
TUOTOT    

 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 19 759 100 eu-
roa ylittäen budjetin 19 601 300 euroa 157 800 eurolla.  
 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 
 
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 494 200 euroa ylittäen budjetin  
420 000 euroa 74 200 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 331 
000 euroa budjetin ollessa 416 700 euroa eli budjettialitus on 85 700 
euroa. Muita tuloja kertyi 116 100 euroa. Niiden budjetti on 142 500 eu-
roa eli alitusta on 26 400 euroa.  
 
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 941 200 euroa. 
Niiden budjetti on 979 100 euroa eli budjetti alittuu 37 900 eurolla. 
 

Ulkoinen rahoitus 
 
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 3 270 300 euroa 
budjetin ollessa 2 837 700 euroa, joten budjetti ylittyy 432 600 eurolla. 
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin sisältyy Kuntasää-
tiön tuki 704 700 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa. 
 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat) 
 
Jäsenmaksut ovat 15 547 600 euroa. Budjetti 15 784 500 euroa alittuu 
236 900 eurolla. Alitus selittyy lähinnä Maakuntien uusitun sopimuk-
sen mukaisten palvelumaksujen jääminen vuositasolla 276 000 euroon 
budjetoidun 500 000 euron asemasta. 

 
 
KUSTANNUKSET 
 

Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 
11 656 300 euroa budjetin ollessa 11 824 300 euroa, jolloin budjetti 
alittuu 168 000 eurolla. 

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

 
Yhteissummaltaan 504 400 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-
, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 
1 166 900 euroa yhteensä 662 500 eurolla.  
 
Muita henkilöstökuluja toteutuu 290 600 euroa budjetin ollessa 482 
200 euroa, mikä alittuu 191 600 eurolla.  
 
Matkakustannuksia toteutuu 123 200 euroa mikä alittaa budjetoidun 
515 500 euroa 392 300 eurolla. Pääosa alituksesta selittyy voimassa 
olleilla liikkumisrajoituksilla ja -suosituksilla. 



 
Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä 90 700 
euroa alittaen budjetoidun 169 200 euroa 78 500 eurolla. 
 

Vuokrat 
 

Toimitila- ja toimistokalustevuokria 1 192 000 budjetin ollessa 1 198 
800, joka alittuu 6 800 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Säätiölle 
maksettavien toimistotilojen vuokra 704 700, jonka rahoitustuottoihin 
merkitty Säätiön tuki kattaa. 
 

ICT-kustannukset 
 

Tietoteknisten laitteiden ja palveluiden kustannukset 1 960 600 euroa 
ylittävät budjetoidun 1 828 600 euroa 132 000 eurolla. FCG:n tuotta-
mien tai läpilaskuttamien ict-kulujen osuus toteutuneista on 1 356 200 
euroa ylittäen budjetoidun 920 300 euroa 436 000 eurolla. 

 
Ulkopuoliset palvelut 

 
Ulkopuoliset palvelut ovat 3 868 300 euroa budjetin ollessa 3 957 900 
euroa, jolloin budjettialitus on 89 600 euroa: 
 
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 1 383 700 euroa. Niitä 

budjetoitiin 1 845 900 euroa, joten budjetti alittuu 462 200 eurolla.  
- Konsernin hallintopalveluita toteutuu 1 969 700 euroa. Budjetti 

1 972 800 euroa ylittyy 3 100 eurolla.  
- Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluja toteutuu 77 600 euroa. Budjetti 

109 200 euroa alittuu 31 500 eurolla. 
 

Muut toimintakulut 
 

Muut toimintakulu ovat 736 800 euroa. Budjetti 972 600 alittuu 235 
800 eurolla.  
 
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muita hallintokuluja toteutuu 

520 200 euroa. Budjetti 817 500 euroa alittuu 297 300 eurolla, 
jonka merkittävin tekijä on etäkokouksien määrän lisääntyminen. 

- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 216 600 euroa. Budjetti 155 
100 euroa ylittyy 61 500 eurolla. 

 
Muut kulut yhteensä 

 
Muut kulut yhteensä ovat 8 262 100 euroa. Budjetti 9 124 800 euroa 
alittuu 862 700 eurolla. 
 

 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 19 947 500 euroa, jolloin budjetti 
20 870 400 euroa alittuu 1 022 900 eurolla. 

 
 
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 

 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
-188 400 euroa budjetin ollessa -1 369 100. Eroa budjettiin on  
+1 180 700 euroa. 
 



 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 56 800 euroa budjetin ollessa 
1 437 500 euroa. Eroa budjettiin on 4 758 500 euroa.  
 
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty voitto on 508 900 euroa budjetin 
ollessa +1 437 500 euroa. Eroa budjettiin on -1 380 700 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 31.10.2020 on 71,6 milj. euroa, mikä on - 
0,8 milj. euroa verrattuna 30.9.2020 tilanteeseen ja – 1,7 milj. euroa 
verrattuna 31.12.2019.  
 
Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaa-
tetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirja-
taan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.  
 
Osinkotuottoja toteutuu 5 013 700 euroa Kuntaliitto holdingilta 4 947 
700 ja Kuntarahoitus Oyjlta 65 900 euroa, näitä ei budjetoitu erikseen. 
 
Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 26 900 euroa. Rahoituskuluja 
ei budjetoitu erikseen. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu Labquality 
Oy:n osakkeista saatu myyntivoitto 1 152 400 euroa. 
 
 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +6 007 600 euroa, kun se on 
budjetissa 68 400 euroa. Ero budjettiin on +5 939 200 euroa. 

 
 
 

YHTEENVETO 

Lokakuun 2020 kumulatiiviset tuotot ovat 300 600 euroa budjetoitua 
suuremmat. 

Kumulatiiviset kustannukset ovat 878 700 euroa budjetoitua pienem-
mät.  
 
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 5,4 milj. euroa 
budjetoitua suuremmat. 
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KUNTALIITTO (pl. KT)   (1000€)
TOT

1-10/2020
BUD

1-10/2020
TOT - BUD

EDV
1-10/2019

TOT - EDV

TUOTOT
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 941 979 -38 1 036 -95
Ulkoinen rahoitus 3 270 2 838 433 1 702 1 568
Jäsenmaksut 15 548 15 784 -237 15 739 -191
Tuotot yhteensä 19 759 19 601 158 18 477 1 282

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot -9 742 -9 935 194 -9 427 -315
Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 915 -1 889 -26 -1 824 -91
Henkilöstökulut yhteensä -11 656 -11 824 168 -11 251 -406

Poistot -29 -21 -8 -30 1

Muut henkilöstökulut ja koulutus -291 -482 192 -532 241
Vuokrat -1 192 -1 199 7 -311 -881
Ict-kulut -1 961 -1 829 -132 -1 730 -231
Matkat -123 -516 392 -525 401
Ulkopuoliset palvelut -3 868 -3 958 90 -3 978 110
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -91 -169 79 -156 66
Muut toimintakulut -737 -973 236 -1 157 420
Muut kulut yhteensä -8 262 -9 125 863 -8 389 127
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -19 948 -20 970 1 023 -19 670 -277

Tuotto-/kulujäämä -188 -1 369 1 181 -1 193 1 005

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6 196 1 438 4 758 7 855 -1 659

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 008 68 5 939 6 662 -654



Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi  EROSITOUMUS 

Suomen valtuuskunta 

 

 

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin sääntöjen mukaan valtuuskunnan poliittisen 

kokoonpanon tulee heijastaa edellisten kuntavaalien lopputulosta. Suomessa järjestettiin kuntavaalit 

9.4.2017. Seuraavat kuntavaalit pidetään 18.4.2021. Näin ollen Suomen on tarkoituksenmukaista 

huhtikuun 2021 vaalien jälkeen muuttaa valtuuskunnan kokoonpano vastaamaan näiden vaalien 

poliittisia voimasuhteita. 

 

Näin ollen 

Minä, ______________________________________ 

sitoudun eroamaan tehtävästäni Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin edustajana 

Suomessa 2021 järjestettävien kuntavaalien jälkeen. Tämä helpottaa sääntöjen edellyttämää 

valintakriteeristön täyttämistä, jossa pitää tarkastella, että maan eri osien, sukupuolten välisen tasa-

arvon ja erityyppisten alue- ja paikallishallinnon viranomaisten tasapuolisen edustuksen lisäksi 

otetaan poliittiset voimasuhteet huomioon.   

 

Paikka ja pvm________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 


