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SUOMEN KUNTASÄÄTIÖ SR:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

1 SÄÄTIÖN TOIMINTA 

Suomen kuntasäätiö sr:n toiminta alkoi vuonna 2016. Säätiön perustamiskirja 
allekirjoitettiin 22.8.2016, ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 12.9.2016. Päättynyt 
tilikausi oli säätiön kolmas tilikausi. 

1.1 Säätiön tarkoitus ja toiminta tarkoituksen toteuttamiseksi  

Säätiön tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian sekä muiden 
pyrkimysten edistäminen ja kuntien itsehallinnon vahvistaminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi: 

• jakaa apurahoja ja avustuksia sekä myöntää taloudellista tukea 

• harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa 
• vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen ja osallistua yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon sekä keskusteluun 
• rakentaa yhteistyöverkostoja 

• tuottaa palveluita kunnille ja 
• toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyntävillä 

toimintamuodoilla. 
 

Säätiö jakoi tarkoituksensa toteuttamiseksi tilikauden aikana yksitoista (11) 
avustusta, joiden yhteismäärä oli 1.674.792 euroa. Avustuksen saivat: 

• Viliina Evokari, pro gradu tunnustuspalkinto 

• Milla Lamminperä ja Annukka Tuppurainen, YAMK-opinnäytetyö 
tunnustuspalkinto  

• Suomen Kuntaliitto ry, Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut - 
koordinaatiohanke 

• Suomen Kuntaliitto ry, Tulevaisuuden kunnan digitalisointi- projekti 

• Aalto-yliopisto, Kaupunkitaloustieteen professuuri 
• Suomen Kuntaliitto ry, Klash-hanke 

• Matti O. Hannikainen, Kaupunkipolitiikan historia Suomessa 1917-1995 
• Tampereen yliopisto, Yritysoikeuden apulaisprofessorin tenure track -tehtävä 

• Suomen Kuntaliitto ry, Kuntaliitto.fi-palvelun lähdekoodin avaaminen kuntien 
käyttöön 

• Suomen Kuntaliitto ry, KuntaTietoPalvelu 
• Vuoden valtuutettu -kilpailun palkintostipendi 
 
Säätiö palkitsi vuoden 2017 parhaana kunta-aiheisena pro gradu- tutkielmana 
filosofian maisteri Viliina Evokarin työn ”Ilmastonmuutoksen sopeutumista estävät 
ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa.” Lisäksi annettiin kaksi 
kunniamainintaa. Viliina Evokari sai tutkielmastaan 2.500 euron 
tunnustuspalkinnon. Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin hallintotieteiden 
maisteri Jonne Parkkisen tutkielmalle ”Vetovoimakilpailu - tutkimus 
seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana”. 
Toinen kunniamaininta myönnettiin yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Sepon 
tutkielmalle ”Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset rekisterinpitäjälle”. 

Säätiö myönsi ensimmäistä kertaa tunnustuspalkinnon vuoden 2017 parhaalle 
kunta-aiheiselle YAMK-opinnäytetyölle. Parhaana työnä palkittiin Milla 
Lamminperän ja Annukka Tuppuraisen opinnäytetyö ”Esimiesten osaamisen 
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johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa”. Lamminperä ja Tuppurainen saivat 
opinnäytetyöstään 2.000 euron tunnustuspalkinnon. Lisäksi annettiin kaksi 
kunniamainintaa. Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin Aila Ramlinin ja Tiina 
Vakkalan opinnäytetyölle ”Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle”. Toinen kunniamaininta myönnettiin 
Hannele Hankalan opinnäytetyölle ”Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän 
kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä”. 

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut - koordinaatiohanke sisälsi 
kokeiluja, joissa tietyillä alueilla kunnat tarjosivat julkisia työvoima- ja 
yrityspalveluja kokeilun kohderyhmän asiakkaille TE-toimistojen sijasta. 
Kokeiluissa kehitettiin työttömille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja 
palvelujen tuottamiseen liittyviä toimintamalleja. Kokeilut tukivat maakuntamalliin 
siirtymistä valmistelemalla työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa 
maakunnille. Lisäksi kokeilujen avulla pyrittiin tukemaan työllisyyspalvelujen 
kehittämistä. Kokeilut tapahtuivat vuoden 2018 aikana ja niihin osallistui viisi 
kokeilualuetta (Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi ja Satakunta), 
joissa oli mukana 23 kuntaa. Säätiön hallitus päätti rahoittaa Työvoima- ja 
yrityspalveluiden alueelliset kokeilut -koordinaatiohanketta 62.000 eurolla. 

Aalto yliopiston Kaupunkitaloustieteen professuurin tarkoituksena on 
mahdollistaa kaupunkitaloustieteen modernien menetelmien osaajien 
kouluttaminen. Lisäksi professori yhteisöineen toimii päätöksentekijöiden tukena ja 
varmistaa, että kehitystä ohjataan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävällä tavalla. Kaupunkitaloustieteen osaaminen tukee 
kaupunkien kehittämistä erityisesti elinvoimaisuuteen, elinkeinopolitiikkaan, 
keskittymisetuihin, maankäyttöön ja yritysten sijoittumiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Professuuri auttaa vahvistamaan alan osaamisperustaa 
merkittävästi, sillä Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään kaupunkitaloustieteeseen 
keskittynyttä professoria vastaamassa alan opetuksesta ja tutkimuksesta. 
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Aalto-yliopiston taloustieteen laitokselle. 
Säätiön hallitus päätti lahjoittaa Aalto-yliopistolle 400.000 euroa käytettäväksi 
kaupunkitaloustieteen professuuriin. Avustus maksetaan vuosien 2019-2023 
aikana viitenä yhtä suurena 80.000 euron eränä. 

Suomen Kuntaliitto ry ehdotti Suomen kuntasäätiö sr:lle uudenlaisen 
Klash-haastekilpailun järjestämistä. Valtakunnallisen Klash-haastekilpailun 
ideana on löytää ratkaisuja ja uusia avauksia kuntien elinvoiman vahvistamiseksi 
sekä auttaa kuntia ratkaisemaan tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. 
Kilpailun avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ihmisen ja ympäristön 
hyvinvoinnin sekä talouden kehittämiseksi. Kilpailu järjestetään vuosina 
2018-2020 ja toteutetaan hankintalain mukaisena suunnittelukilpailuna. Säätiön 
hallitus päätti myöntää Klash-hankkeen rahoittamiseen 240.000 euroa vuodelle 
2019 ensimmäisen vaiheen voittajaehdokkaiden töiden jatkokehittämiseen 
kunnissa ja miljoona (1) euroa vuodelle 2019-2020. 

Matti O. Hannikaisen tutkimus "Kaupunkipolitiikan historia Suomessa 
1917-1995" tarkastelee ajankohtaisia kysymyksiä Suomen kaupungistumisesta, 
kaupunkien merkityksestä sekä kaupunkien ja valtion suhteesta. Tutkimuksen 
tarkoituksena on vastata kysymykseen, minkälaista kaupunkipolitiikkaa harjoitettiin 
vuosina 1917-1995 sekä ketkä osallistuivat sen kehittämiseen. Tutkimuksen 
tapausesimerkkeinä on käytetty Helsinkiä, Jyväskylää, Kuopiota, Seinäjokea ja 
Rovaniemeä, jotka mahdollistavat aiempaa laajemman ja vertailevan tutkimuksen 
kaupunkipolitiikan kehityksestä, keskeisistä toimijoista ja sen vaikutuksesta. 
Tutkimus rakentuu laajalle arkistoaineistoille, joka avartaa ymmärrystä kaupunkien 
merkityksestä Suomessa. Säätiön hallitus päätti myöntää 28.000 euron 
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työskentelyapurahan "Kaupunkipolitiikan historia Suomessa 1917-1995" 
-tutkimusprojektiin. 

Yritysoikeuden apulaisprofessorin tenure track -tehtävän tarkoituksena on 
perustaa professuuri, joka lähestyy kuntayhtiöiden hallinnoimista EU:n 
valtiontukisäännösten, osakeyhtiöoikeuden sekä kilpailu- ja kuntaoikeuden 
monialaisesta näkökulmasta. Professuuri sijoitetaan Tampereen yliopiston 
Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Professuurin strategian keskiössä on 
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen. Professuurin avulla on 
tavoitteena luoda erityisesti pk-yrityksiä ja kuntayhtiöitä koskeva 
tutkimuskeskittymä Tampereen yliopistoon sekä lisätä aihepiirin tutkimusta ja 
opetusta. Säätiö päätti lahjoittaa Tampereen yliopistolle 125.000 euroa 
professuurin tukemiseen. 

Säätiö lahjoitti 12.000 euroa Kuntaliitto.fi-palvelun lähdekoodin avaamiseen 
kuntien käyttöön. Lähdekoodiin avaamisen tavoitteena on jakaa nykyaikaisesti 
kehitystyön tuloksia ja auttaa kuntia digitalisaation edistämisessä palveluiden 
uusimisen tukena. Lopputuloksena Kuntaliitto.fi-lähdekoodin on tarkoituksena olla 
kaikkien kuntien käytettävissä vapaasti ja maksutta. 

Edellä mainittujen lisäksi säätiö päätti myöntää Vuoden valtuutettu -kilpailulle 
5.000 euron palkintostipendin. Kilpailun avulla Kuntaliitto haluaa antaa tunnustusta 
valtuutetulle, joka toimii esimerkillisesti tulevaisuuden rakentajana ja yhteistyön 
edistäjänä. Kilpailu on tarkoitettu kaikille kunnanvaltuutetuille. Vuoden valtuutettu 
-kilpailun voittaja palkitaan henkilökohtaisella tunnustuksella. Lisäksi voittaneen 
valtuutetun valtuusto saa käyttöönsä Kuntaliiton ja Kuntasäätiön myöntämän 
yhteisen 10.000 euron stipendin koulutukseen ja konsultointiin käytettäväksi. 
Kilpailu järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja palkinto jaetaan 
voittajalle Kuntapuheenjohtaja päivillä 12.6.2019. 

Säätiö päätti rahoittaa KuntaTietoPalvelu- hankkeen kokeilu- ja 
kehittämistoimintaa vuonna 2018 yhteensä 610.000 eurolla. KuntaTietoPalvelun 
tavoitteena on poistaa kunnilta tuottamatonta käsityötä tietojen moninkertaisesta 
tallettamisesta ja siirtämisestä kuntien ja valtionhallinnon eri tietojärjestelmiin. 
Hankkeessa kehitetään tietopalvelurajapintoja erityisesti maankäytön ja teknisen 
sektorin alueella, ja tavoitteena on valtakunnallinen tietokanta, jota kunnat ja 
valtionhallinnon eri viranomaiset voivat hyödyntää toiminnassaan ja lakisääteisten 
tehtäviensä toteuttamisessa. 

Edellä mainitun lisäksi säätiö päätti rahoittaa vuosien 2018-2019 aikana 
Tulevaisuuden kunnan digitalisointi- projektia yhteensä 376.584 eurolla. 
Tulevaisuuden kunnan digitalisointi- projektin tarkoitus on luoda toiminta-, hallinta- 
ja resursointimalli kuntien yhteisten ohjelmistotuotteiden ja rajapintojen hallintaan, 
edistää sähköisen asioinnin kehitystä kuntasektorilla ja tukea kuntia kansallisten 
kehittämishankkeiden tuotosten käyttöönotossa. Vuoden 2018 osuus 188.292 
euroa maksettiin Suomen Kuntaliitto ry:lle tammikuussa 2018. 

Säätiö päätti vuonna 2018 teettää selvityksen koskien KuntaTietoPalvelua. 
Selvitys koostui muun muassa KuntaTietoPalvelun toteutuksen lähtökohdista ja 
tavoitteista, KuntaTietoPalvelun tarpeen kartoittamisesta, roolista sekä 
hallinnoinnin vaihtoehdoista tulevaisuudesta.  

Säätiö toteutti tilikauden 2018 aikana varsinaista toimintaansa myös osallistumalla 
Tampereella järjestetyn Urbanismi-seminaarin sekä siihen liittyvän 
Portland-raportin kuluihin. Seminaarissa professori Tassilo Herrschel 
Westminsterin yliopistosta luennoi kaupunkiverkkojen kasvavasta merkityksestä ja 
niiden suhteesta valiovallan koko kansallista aluetta koskevaan vastuuseen. 
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Kuntasäätiö maksoi Portland-raportin ja seminaarin kuluja yhteensä 6.429,34 
euroa.  

Lisäksi säätiö rahoitti ”Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elivoimaa!” -kirjan 
kustannuksia 20.442,42 eurolla. Kirja sisältää kattavan yleiskuvan kunnan 
hallinnosta, päätöksenteosta, johtamisesta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta, 
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista, taloudesta ja sen ohjauksesta 
sekä tiedonhallinnasta ja viestinnästä. Lisäksi kirjassa tarkastellaan kunnallista 
itsehallintoa ja kuntien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Apurahatoiminnan lisäksi säätiö toteutti tarkoitustaan antamalla Suomen 
Kuntaliitto ry:n käyttöön vastikkeetta tämän toiminnassaan tarvitsemat tilat 
Kuntatalosta noin 4900 m².  

Säätiö on tehnyt marraskuussa 2017 vuokrasopimukset Kuntatalon 
henkilöstöravintolasta. Henkilöstöruokailuun käytettävien tilojen neliövuokra on 
alempi kuin muuhun vuokraustoimintaan käytettävistä kokous- ja ravintolatiloista 
saatava neliövuokra. Kuntaliiton henkilöstöruokailun tukemisen katsotaan 
edistävän säätiön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamista. 

Pekka Granqvist lahjoitti vuonna 2018 omistuksessaan olleet noin 640 Suomen 
kunnilla käytössä ollutta tai kunnille suunniteltua vaakunaa säätiölle. Kokoelman 
joukossa on myös joitakin luovutetun Karjalan alueella olevien kuntien vaakunoita. 
Vaakunat ovat esillä Kuntatalossa. Lisäksi Suomen Kuntaliitto ry lahjoitti 
omistuksessaan olevan museoirtaimisto- ja muotokuvakokoelman säätiölle. 
Vaakunakokoelman arvoksi arvioitiin noin 100.000 euroa ja museoirtaimisto- ja 
muotokuvakokoelman arvoksi noin 150.000 euroa. 

1.2 Varainhoito 

Säätiön kestävää varainkäyttöä arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen sekä 
budjetinteon yhteydessä. Varainkäyttölaskelman tarkoituksena on täydentää 
tilinpäätöksen antamaa kuvaa säätiön tuloista ja menoista, koska 
sijoitusomaisuuden kirjanpidollinen tuotto saattaa poiketa huomattavasti 
sijoitusomaisuuden markkina-arvoihin perustuvasta tuotosta. 

Säätiön varainhoitajina toimivat OP Varainhoito Oy, SEB Varainhoito Suomi Oy ja 
Evli Pankki Oyj. Varainhoitajat hoitavat säätiön sijoitusomaisuutta neljän eri 
strategian mukaan ja raportoivat hoitamastaan osuudesta kuukausittain. Säätiö on 
sopinut OP Varainhoito Oy:n kanssa koontiraportoinnin laatimisesta, jotta säätiön 
sijoitusomaisuuden kehityksestä saadaan riittävä kokonaiskuva. 

Kuntatalo Oy:n omistuksen ensisijaisena tarkoituksena on toteuttaa säätiön 
tarkoitusta; Säätiö tarjoaa Kuntatalon tiloja vastikkeettomasti Suomen Kuntaliitto 
ry:n käyttöön. Kuntatalon tiloja on vuokrattu sijoitusluonteisesti ulkopuolisille 
tahoille siltä osin, kun tiloja ei ole tarvittu säätiön tai Suomen Kuntaliitto ry:n 
käytössä. Vuokraustoiminnan tuotoilla on katettu osa Kuntatalon ylläpitämisestä 
aiheutuvista kuluista. Osa vuokralaisista kuuluu kuntatoimijoihin, ja 
vuokraustoiminnalla onkin mahdollisuuksien mukaan edistetty myös säätiön 
tarkoituksen toteutumista. 

Kuntatalo Oy:n kiinteistöhallinnosta ja toimitusjohtajuudesta on kertomusvuonna 
vastannut Colliers International Finland Oy (entinen Ovenia Oy) 15.2.2018 asti. 
Tämän jälkeen yhtiölle ei ole nimitetty uutta toimitusjohtajaa. Kuntataloa hoidettiin 
ja peruskorjauksia toteutettiin sille vahvistetun PTS-suunnitelman mukaisesti. 
Kuntatalon korjausinvestoinnit jäivät tilikaudella suunniteltua alhaisemmaksi, 
koska julkisivuremontti siirtyi vuodelle 2019. 
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Säätiön sijoitustoiminnan tuotot olivat kertomusvuoden aikana 3.681.805,77 
euroa. Arvio säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvosta per 31.12.2018 oli 
108.702.035,46 euroa. Sijoitustoiminnan arvonalentumiset per 31.12.2018 olivat 
6.749.770,92 euroa. Sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonalennukset per 
31.12.2018 olivat poikkeuksellisen suuret johtuen loppuvuoteen osuneesta 
kurssilaskusta. Tilanne on jo tammikuussa 2019 kääntynyt parempaan suuntaan. 
Säätiön taloudellista tilannetta voidaan pitää vakaana. 

1.3 Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen 

Säätiön hallitus päätti 31.1.2019 pidetyssä kokouksessaan nimetä säätiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi Minna Karhusen 1.2.2019 alkaen. Minna Karhunen toimii 
1.2.2019 alkaen säätiön perustajan Suomen Kuntaliitto ry:n toimitusjohtajan 
sijaisena ja 1.3.2019 alkaen hän toimii Suomen Kuntaliitto ry:n toimitusjohtajana. 
 
Lisäksi samassa kokouksessa säätiön hallitus päätti antaa puhe- ja 
läsnäolo-oikeuden Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtajille Timo Reinalle ja 
Hanna Tainiolle säätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan kokouksiin. 

1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä  

Kuntatalon ylläpidon ja korjausten osalta toteutetaan kiinteistölle laadittua PTS- 
suunnitelmaa. Vuoden 2019 aikana käynnistetään muun muassa julkisivuremontti 
Ensilinjan päädyissä ja sisäpihalla, tavarahissien saneeraus ja IV- ja 
lämmönsiirtimien saneeraustyöt. Lisäksi muihin kohdentamattomiin saneerauksiin 
on tehty kustannusvaraus. Arvio kokonaisinvestoinneista vuonna 2019 on 
1.500.000 euroa (alv 0 %). 

Säätiön avustustoiminnan arvioidaan jatkuvan vähintään vuoden 2018 suuruisena. 
Säätiö tarjoaa edelleen toimitiloja Suomen Kuntaliitto ry:n käyttöön vastikkeetta. 

1.5 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 

Säätiö ei ole harjoittanut tilikaudella tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

2 SÄÄTIÖN ORGANISAATIO 

2.1.1 Säätiökonserni 

Säätiö omistaa Kuntatalo Oy:n koko osakekannan. Kuntatalo Oy on keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 
Kallion kaupunginosan korttelin 303 tonttia nro 3 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, 
Kuntataloa, osoitteessa Toinen linja 14, 00530 Helsinki. 

Säätiö on laatinut ja sisällyttänyt tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen. 

2.1.2 Hallitus ja toimihenkilöt 

Säätiön hallitukseen kuuluivat ajalla 1.1-28.2.2018: 

• Sirpa Paatero, puheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä Maarit Feldt- 
Ranta 

• Markku Andersson, 1. varapuheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä 
Sari Rautio 

• Tapani Tölli, 2. varapuheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä Lasse 
Hautala 

• Toimi Kankaanniemi, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Anne Snellman 

• Martti Korhonen, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Sirpa Puhakka 
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• Minerva Krohn, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Ari Heikkinen. 
 

Läsnäolo- ja puheoikeus oli seuraavilla henkilöillä: 

• Simo Korpela 

• Mats Nylund 
 

Säätiön hallitukseen kuuluivat ajalla 1.3-31.12.2018: 

• Sirpa Paatero, puheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä Lauri Lyly 

• Sari Rautio, 1. varapuheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä Annika 
Kokko 

• Tapani Tölli, 2. varapuheenjohtaja, henkilökohtaisena varajäsenenä Merja 
Taponen 

• Toimi Kankaanniemi, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Minna Reijonen 

• Martti Korhonen, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Veronika Honkasalo 
• Meri Lumela, jäsen, henkilökohtaisena varajäsenenä Tuomas Rantanen 

• Mikaela Nylander, henkilökohtaisena varajäsenenä Thomas Blomqvist 
 

Läsnäolo- ja puheoikeus oli seuraavilla henkilöillä: 

• Sonja Falk 
 

Säätiön hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi (6) kertaa. 

Säätiön toimitusjohtajana toimi Jari Koskinen. Säätiöllä ei ole ollut vuoden 2018 
aikana asiamiestä tai muuta omaa henkilökuntaa.  

2.1.3 Sijoitustoimikunta 

Säätiön sijoitustoimikuntaan kuuluivat hallituksen varsinaisten jäsenten, 
hallituksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeutettujen sekä säätiön 
toimitusjohtajan lisäksi kaksi ulkopuolista sijoitusasiantuntijaa Timo Viherkenttä ja 
Tapio Korhonen.  

Sijoitustoimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana neljä (4) kertaa. 

2.1.4 Kirjanpito ja tilintarkastus 

Säätiön kirjanpito on ulkoistettu Suomen Säätiötilipalvelu Oy:lle. Säätiön 
tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Heidi Vierros. 

3 LÄHIPIIRITOIMET 
 

Säätiön tiedossa ovat seuraavat säätiön ja säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvien 
välillä tehdyt taloudelliset toimet tilikaudella 2018. Kertomuksessa käytetty 
lähipiiriryhmäjako perustuu säätiölain 1 luvun 8 §:ssä määritettyyn 
lähipiiriryhmäjakoon.  

Säätiöllä on käytössä työjärjestys, joka sisältää lähipiiriohjeen. Säätiön 
toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, tilintarkastajalle sekä 
Kuntatalo Oy:n toimitusjohtajalle ja hallitukselle on lähetetty lähipiirikysely. 
Lähipiiritapahtumia seurataan myös kirjanpito-ohjelmiston palkanlaskennan sekä 
asiakas- ja toimittajarekisterien kautta. Näiden rekisterien ja kyselyiden perusteella 
laaditaan vuosittain yhteenveto suppean lähipiirin lähipiiritapahtumista ja tiedot 
esitellään hallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä. 
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3.1 Lähipiiriryhmä 1 - Säätiön perustaja ja tämän tytäryhteisöt ja -säätiöt sekä Kuntatalo Oy 

Säätiö on maksanut perustajalleen Suomen Kuntaliitto ry:lle seuraavat kolme 
avustusta:  

• 12.000 euron apurahan ”Kuntaliitto.fi-palvelun lähdekoodin avaaminen” 

• 62.000 euron apurahan ”Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut” 
-koordinaatiohanke 

• 188.292 euron apurahan ”Tulevaisuuden kunnan digitalisointi”-projekti 

Tilinpäätökseen on jaksotettu 610.000 euron avustus Suomen Kuntaliitto ry:n 
KuntaTietoPalvelu-hankkeeseen. Avustus maksetaan, kun avustuspäätöksen 
mukainen selvitys edellisen vuoden erän käyttämisestä on valmistunut. Säätiö 
päätti kertomusvuoden aikana rahoittaa myös Suomen Kuntaliitto ry:n ”Klash”- 
hanketta. Kyseinen avustus 240.000 euroa on jaksotettu tilinpäätökseen. 

Näiden lisäksi Suomen Kuntaliitto ry:lle on annettu vastikkeetonta avustusta 
Kuntatalon vuokravapaan tilan osalta. Suomen Kuntaliitto ry:n ja KT 
Kuntatyönantajien käytössä olleiden tilojen pinta-ala on vuoden 2018 aikana ollut 
noin 4909 m². Vastikkeettoman käyttöoikeuden markkina-arvon arvioidaan olevan 
vuodessa noin 1.090.000 euroa. Henkilöstöruokailun tukemisen arvioitu arvo 
vuodessa on noin 89.000 euroa. 

Tilinpäätökseen on jaksotettu vuoden 2019 alussa maksettu 244.457,32 euron 
vuosipalkkio Kuntaliitto Palvelut Oy:lle. Korvaus perustuu säätiön ja Kuntaliitto 
Palvelut Oy:n väliseen sopimukseen hallintopalveluista. Sopimus kattaa muun 
muassa säätiön tarkoituksen toteuttamiseen sekä varojen, viestinnän ja hallinnon 
hoitamiseen liittyvät palvelut. Lisäksi Kuntaliitto Palvelut Oy:lle on maksettu 
erillisen laskun mukaan 434 euroa vuokrasopimusten laadinnasta. 

Perustajan tytäryhtiölle KL-Kustannus Oy:lle on maksettu laskun mukaan ”Toimiva 
Kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!”-teoksen julkaisusta 20.442,42 euroa. 

Perustajan tytäryhtiölle Finnish Consulting Group Oy:lle on maksettu laskun 
mukaan Urbanismisäätiön kirjanpidon lopputöistä 1.015,56 euroa. 

Säätiö on maksanut säätiön tytäryhtiölle Kuntatalo Oy:lle hoitovastikkeita ja 
investointien hankeosuuksia tilikauden aikana yhteensä 2.932.914,40 euroa. 

3.2 Lähipiiriryhmä 1 – Tuotot/lahjoitukset 

Säätiö on saanut seuraavilta lähipiiriin kuuluvilta vuokratuottoja tilikauden 2018 
aikana. Vuokratuotot perustuvat säätiön ja vuokralaisten välisiin määräaikaisiin tai 
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin tai yksittäisiin tilavarauksiin 
uima-allasalueella ja videoneuvottelutilassa. Summat on ilmoitettu ilman 
arvonlisäveroa. 
 

• KL-Kuntahankinnat Oy 128.505,48 e 

• KL-Kustannus Oy  96.040,13 e 

• Kuntaliitto Palvelut Oy 144.394,00e 

• Suomen Kuntaliitto ry 2.350 e 

• FCG Koulutus Oy  1.050 e 
 

Säätiö sai tilikauden aikana Suomen Kuntaliitto ry:ltä lahjoituksena 
museoirtaimiston ja muotokuvat, joiden arvoksi on arvioitu 150.000 euroa. 
Lahjoituksena saatu irtaimisto on esillä Kuntatalossa. 
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3.3 Lähipiiriryhmä 2 - Johto ja tilintarkastajat 

Säätiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 28.350 euroa 
sekä matka- ja kulukorvauksia yhteensä 453,40 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole 
maksettu palkkaa tai kulukorvauksia säätiöstä.  

Tilintarkastusyhteisölle on maksettu laskun mukaan säätiön ja Urbanismisäätiö 
sr:n tilintarkastuksesta yhteensä 7.232,30 euroa. 

3.4 Lähipiiriryhmät 3, 4 ja 6 

Säätiöllä ei ole tiedossa säätiön ja säätiön lähipiiriryhmiin 3, 4 tai 6 kuuluvien 
välillä tehtyjä taloudellisia toimia tilikaudelta. 

3.5 Annetut lainat, vastuut ja vastuusitoumukset 

Säätiö myönsi 21.9.2017 pidetyssä hallituksen kokouksessa tytäryhtiölleen 
Kuntatalo Oy:lle 1.450.000 euron lainan käyttöomaisuushankintoja varten. 
Hankittu käyttöomaisuus kuuluu kiinteänä osana Kuntatalon toimintaan ja siten 
säätiön varsinaisen toiminnan toteuttamiseen ja sijoitustoimintaan. Lainan 
vuotuinen korko on 12kk Euribor + 0,9 % marginaali. Lainasopimuksen mukaan 
Kuntatalo Oy oli oikeutettu halutessaan maksamaan lainan korkoineen takaisin 
yhdessä tai useammassa erässä ennen eräpäivää. Kuntatalo Oy:n hallitus päätti 
23.10.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa lyhentää koko lainapääoman 
1.450.000 euroa säätiölle. Lainanlyhennys korkoineen maksettiin 
kokonaisuudessaan säätiön tilille 28.12.2018. Lainasopimuksen mukainen 
korkotuotto ajalla 1.1-28.12.2018 oli 12.942,73 euroa. 

Säätiön tiedossa ei ole, että säätiöstä tai sen tytäryhtiöstä olisi annettu muita 
lainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluville. 
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3.6 Yhteenveto säätiön ja säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvien välillä tehdyistä 
taloudellisista toimista tilikaudella 1.1.2018-31.12.2018 

Lähipiirisuhteen 
luonne / Säätiölain 1 
luvun 8§:ssä määritelty 
lähipiiriryhmä 

Palkat, 
palkkiot, eläke- 
sitoumukset, 
kulu- 
korvaukset 

Myönnetty 
tuki & 
vastikkeeton 
avustus 

Sopimukset,  
vuokratuotot, 
lahjoitukset, 
vastikkeet ja 
hanke- 
osuudet 

Annetut lainat 
& vastuu- 
sitoumukset + 
lainojen 
korkotuotto 

Ryhmä 1 – Perustaja ja 
tämän tytäryhteisöt ja säätiöt 

0,00 € 1.112.292,00 € 
& noin 

1.179.000,00 €  

266.349,30 € 
&   

372.339,61 € 
&   

150.000,00 € 

 0,00 € 

Ryhmä 1 – Säätiön 
tytäryhteisö Kuntatalo Oy 

0,00 € 0,00 € 2.932.914,40 € 
(Vastikkeet ja 

hankeosuudet) 

1.450.000,00 € 
& 12.942,73 € 

Ryhmä 2 – Johto ja 
tilintarkastajat 

36.035,70 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 

Ryhmä 3 – Säätiön 
asiamies tai muu henkilö, 
joka osallistuu säätiön 
johtoon 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ryhmä 4 – Edellisissä 
kohdissa tarkoitettujen 
ihmisten perheenjäsen 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ryhmä 6 – Edellisissä 
kohdissa tarkoitetun ihmisen 
tai yhdessä toimivien 
ihmisten määräysvallassa 
olevat yhteisöt ja säätiöt 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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