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SUOMEN KUNTASÄÄTIÖ SR:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
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 neljäs 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 seitsemän (7)
avustusta, joiden yhteismäärä oli 1.390.292 euroa. Avustuksen saivat:
•
•
•
•
•
•
•

Suomen Kuntaliitto ry, Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti sekä
projektille myönnetty lisärahoitus
Tampereen yliopisto, Kaupunki palvelujen, hallinnan ja kehittämisen alustana
Suomen Kuntaliitto ry, Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti
Suomen Kuntaliitto ry, Kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation
edistäminen -projekti
Suomen Kuntaliitto ry, Kuntaliiton TKI-toiminnan yleisavustus
Minna Heinström, pro gradu tunnustuspalkinto
Riikka Vitikka, YAMK-opinnäytetyö tunnustuspalkinto

Säätiö palkitsi vuoden 2018 parhaana kunta-aiheisena pro gradu- tutkielmana
yhteiskuntatieteiden maisteri Minna Heinströmin työn ”Lapsiperheiden osallisuus
matalan kynnyksen avoimissa kohtaamispaikoissa.” Lisäksi annettiin yksi
kunniamaininta. Minna Heinström sai tutkielmastaan 2.500 euron
tunnustuspalkinnon. Kunniamaininta myönnettiin hallintotieteiden maisteri Josefina
Riuttalan tutkielmalle ” Koronvaihtosopimusten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely
kuntataloudessa: osana kuntien tilinpäätösraportoinnin kehitystä”.
Säätiö myönsi myös toista kertaa tunnustuspalkinnon vuoden parhaalle
kunta-aiheiselle YAMK-opinnäytetyölle. Vuoden 2018 parhaana työnä palkittiin
Riikka Vitikan opinnäytetyö ” Viestintä kuntien ja alueen menestystekijäksi.
Viestinnän palvelumuotoilu Oulunjokilaakson kunnissa ja Rokua Geopark
-alueella”. Vitikka palkittiin opinnäytetyöstään 2.000 euron tunnustuspalkinnolla.
Lisäksi annettiin yksi kunniamaininta. Kunniamaininta myönnettiin Anna Kokkosen
opinnäytetyölle ” Transformaatio lähiössä - Kouvolan Lehtomäki”.
Kaupunki palvelujen, hallinnan ja kehittämisen alustana -tutkimushanke
selvittää alustamallin roolia ja merkitystä suomalaisten kaupunkien palvelujen
järjestämisessä, hallinnassa ja kehittämisessä. Tutkimus luo myös kokonaiskuvan
toimintamallin nykytilanteesta ja kehityksestä sekä sen merkityksestä
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kaupunkiyhteisöille erityisesti julkisyhteisöjen johtamisen, kuntalaisten
osallistumisen ja demokratian toimivuuden näkökulmista. Tutkimus tuottaa näin
ollen tarpeellista tietoa kunta-alan tutkijoille ja kehittäjille, kun pohditaan
alustatoiminnan kehittämistä. Tutkimus lisää tietoa kaupunkikehittämisestä, sen
strategisista kärjistä ja kumppanuuksista. Säätiön hallitus päätti rahoittaa
Kaupunki palvelujen, hallinnan ja kehittämisen alustana -tutkimushanketta 59.000
eurolla.
Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektin tehtävä on toimia kuntien ja kansallisten
toimijoiden välissä yhteistyön rakentajana ja koordinoijana. Kunnat pyytävät tukea
digitalisoitumiseen Suomen Kuntaliito ry:ltä yhä useammin ja nämä pyynnöt
vaihtelevat laajuudessaan yksittäisistä pienistä neuvoista hyvin laajoihin ja
monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Suomen Kuntaliitto ry antaa neuvontaa
mielellään, mutta pidemmällä aikavälillä tulisi pyrkiä siihen, että kuntien oma
kyvykkyys edistää digitalisaatiota omassa kunnassaan vahvistuisi. Projektin
tehtävä ei ole osallistua suoraan ohjelmistokehitykseen, kuntien hankintoihin tai
muihin kuntien tai yritysten vastuualueella oleviin toteutuksiin muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Projektissa tukeudutaan aktiivisesti myös kuntien
itsevalitsemiin kumppaneihin ja vahvistetaan yhteistyötä näiden tahojen kanssa.
Säätiön hallitus päätti rahoittaa Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia 425.000
eurolla vuonna 2020 ja 450.000 eurolla vuonna 2021.
Kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation edistäminen -projekti
tuottaa ajankohtaista tietoa ja tilannekuvaa nopeasti kehittyvästä
toimintaympäristöstä. Tavoitteena on perustaa kuntien yhteistyöverkosto
toteuttamaan aihekenttään liittyvää yhteiskehittämistä, kehittää yhteistyön muotoja
ja koordinoida kuntien, valtion, järjestelmätoimittajien, palveluntuottajien ja muiden
keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuntien edunvalvontaa
ajankohtaisissa lainsäädäntö -ja kehityshankkeissa. Projekti tukee kuntien
kehittämistoimia digitalisaation hyödyntämiseksi maankäytön, rakentamisen,
kunnossapidon, ympäristönhoidon ja ympäristönsuojelun prosesseissa. Säätiön
hallitus myönsi projektille 200.000 euron rahoituksen vuosille 2020-2021.
Suomen Kuntaliitto ry:n TKI-toiminnan yleisavustus kohdennetaan Kuntaliiton
kehitysryhmän esittämiin ja johtoryhmän päättämiin kuntakehitys-, tutkimus- ja
innovaatiohankkeisiin. Hankkeet kohdentuvat Kuntaliiton uuden strategian
mukaisiin kärkiteemoihin, esimerkiksi kuntatalouden kestävyyteen, ennakointiin ja
tasapainottamiseen, koulutuspalvelujen järjestämisen kestävyyteen ja kuntien
ilmastotyöhön. Keventääkseen yksittäisten hankkeiden
arviointipäätöksentekomenettelyitä säätiö myöntää jatkossa Kuntaliiton
TKI-toiminnalle suoraa tukea yleisavustuksena erikseen sovittavan määrän
vuodessa. Säätiön hallitus päätti myöntää Suomen Kuntaliitto ry:lle avustuksena
725.000 euroa käytettäväksi vuoden 2020 aikana.
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-, hallintaja resursointimalli kuntien yhteisten ohjelmistotuotteiden ja rajapintojen hallintaan,
edistää sähköisen asioinnin kehitystä kuntasektorilla ja tukea kuntia kansallisten
kehittämishankkeiden tuotosten käyttöönotossa. Vuoden 2019 rahoituksen osuus
oli 188.292 euroa. Lisäksi projektille myönnettiin huhtikuussa 2019 lisärahoitusta
28.500 euroa hallituksen päätöksellä.
Säätiö toteutti tilikauden 2019 aikana varsinaista toimintaansa myös osallistumalla
urbanismitoiminnan ”Maailman parhaat kaupungit” -toimintatapaan yhteensä
82.945,50 euroa. Suomen kuntasäätiö sr jatkaa Urbanismisäätiö sr:n aloittamaa
toimintatapaa ”Maailman Parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen
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Suomeen”. Toimintatavan tarkoitus on edistää korkeatasoisilla kutsuihin
perustuvilla opintomatkoilla ja niihin liittyvillä kursseilla urbanismiin liittyvän tiedon
tuottamista ja levittämistä sekä urbanistisen näkökulman tuomista suomalaiseen
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.
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.
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.
Kuntataloa hoidettiin ja peruskorjauksia toteutettiin sille vahvistetun
PTS-suunnitelman mukaisesti. Kuntatalon korjausinvestoinneista vuoden 2019
valmistuivat tavarahissien uusiminen ja tiilijulkisivu-urakka. Elokuusta 2019 alkaen
Kuntatalo Oy:n teknisestä isännöinnistä ja kiinteistömanageerauksesta on
vastannut Palmia Oy.
Säätiön sijoitustoiminnan tuotot olivat kertomusvuoden aikana 11.665.515,77
euroa. Arvio säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvosta per 31.12.2019 oli
129.863.489,07 euroa. Sijoitustoiminnan arvonalentumiset per 31.12.2019 olivat
8.969,16 euroa.
1.3 Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen
Säätiön hallitus päätti 3.10.2019 pidetyssä kokouksessaan nimetä säätiön
asiamieheksi Timo Mykkäsen 2.1.2020 alkaen. Timo Mykkänen on toiminut
aiemmin Suomen Kuntaliitto ry:n konserniyhtiön, Kuntaliitto Palvelut Oy:n
työntekijänä sekä lähipiiriin kuuluvan Kuntatalo Oy:n hallituksen jäsenenä ja
puheenjohtajana.
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1.4 Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset Suomen kuntasäätiö sr:n
toimintaan
Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa puhjenneen ja
nopeasti laajentuneen virusepidemian vaikutuksia säätiön markkinaympäristöön,
toimintaan ja maksuvalmiuteen. Epidemian taloudelliset kokonaisvaikutukset
Suomen kuntasäätiö sr:n toimintaan riippuvat epidemian laajuudesta ja kestosta,
eikä niitä ei ole mahdollista tässä vaiheessa tarkasti arvioida. Säätiön hallitus ja
johto seuraavat tarkasti virustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan
epidemia vaikutuksista tilanteen edetessä.
1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kuntatalon ylläpidon ja korjausten osalta toteutetaan kiinteistölle laadittua PTSsuunnitelmaa. Vuoden 2020 aikana valmistuu muun muassa 2Aa-alueen
saneeraus sekä suunnitelmissa on valaistuksen uusiminen autohalliin ja
lastauslaiturille, lämmönsiirtimien ja pumppujen uusinta sekä IV-saneerauksen
suunnittelu ja kilpailutus. Lisäksi muihin kohdentamattomiin saneerauksiin on tehty
kustannusvaraus. Arvio kokonaisinvestoinneista vuonna 2020 on 1.645.000 euroa
(alv 0 %).
Säätiön avustustoiminnan arvioidaan jatkuvan vähintään vuoden 2019 suuruisena.
Säätiö tarjoaa edelleen toimitiloja Suomen Kuntaliitto ry:n käyttöön vastikkeetta.
1.6 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 1.1-28.11.2019:
•
•
•
•
•
•
•

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

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero ilmoitti 11.6.2019 pidetyssä hallituksen
kokouksessa eroavansa säätiön hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan
tehtävästä 12.6.2019 lähtien. Hallitus päätti, että varanpuheenjohtaja Sari Rautio
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hoitaa puheenjohtajan tehtävää siihen asti, että Suomen Kuntaliitto ry:n
valtuuskunta on valinnut säätiön hallitukselle puheenjohtajan.
Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta on nimesi 28.-29.11.2019 pidetyssä
kokouksessaan säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Joona Räsäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 2018–2022.
Hallituksen varajäsen Thomas Blomqvist ilmoitti eroavansa säätiön hallituksesta
13.6.2019 lähtien. Blomqvist toimi hallituksen jäsenen Mikaela Nylanderin
henkilökohtaisena varajäsenenä. Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta on nimesi
28.-29.11.2019 pidetyssä kokouksessaan hallituksen jäsen Mikaela Nylanderin
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Ollikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2018–2022.
Säätiön hallitus päätti 31.1.2019 kokouksessaan antaa läsnäolo- ja puheoikeuden
Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtajille Timo Reinalle ja Hanna Tainiolle
säätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan kokouksiin.
Lisäksi säätiön hallitus antoi 3.10.2019 kokouksessaan läsnäolo- ja puheoikeuden
Suomen Kuntaliitto ry:n talous- ja hallintojohtaja Elina Liippolalle säätiön
hallituksen ja sijoitustoimikunnan kokouksiin.
Säätiön hallitukseen kuuluivat ajalla 29.11-31.12.2019:
•
•
•
•
•
•
•

Joona Räsänen, 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 Mikko Ollikainen

Läsnäolo- ja puheoikeus oli seuraavilla henkilöillä:
•
•
•
•

Sonja Falk
Elina Liippola
Timo Reina
Hanna Tainio

Säätiön hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana viisi (5) kertaa.
Säätiön toimitusjohtajana toimi 1.2.2019 alkaen Minna Karhunen. Säätiöllä ei ole
ollut vuoden 2019 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 2019 aikana kolme (3) kertaa.
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero ilmoitti 11.6.2019 eroavansa
sijoitustoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä 12.6.2019 lähtien.
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Hallitus päätti valita sijoitustoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi Sari Raution ja
uudeksi jäseneksi Lauri Lylyn.
Säätiön hallitus päätti 3.10.2019 kokouksessaan lakkauttaa sijoitustoimikunnan ja
irtisanoa sijoitustoimikunnan asiantuntijajäsenet siten, että sijoitustoimikunnan
viimeinen toimikausi päättyi 31.12.2019.
Hallitus päätti samalla, että sijoitustoimikunnan päätösvaltuudet siirretään säätiön
hallitukselle 1.1.2020 alkaen.
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 2019. 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.

3.1 Lähipiiriryhmä 1 - Säätiön perustaja ja tämän tytäryhteisöt ja -säätiöt sekä Kuntatalo Oy
Säätiö on maksanut tai päättynyt kertomusvuoden aikana jakaa seuraavat
apurahat perustajalleen Suomen Kuntaliitto ry:lle:
•
•
•
•
•

188.292 euron apuraha ”Tulevaisuuden kunnan digitalisointi” -projekti sekä
projektille myönnetty lisärahoitus 28.500 euroa
425.000 euron apuraha Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti
200.000 euron apuraha Kuntien teknisen ja ympäristötoimialan
digitalisaation edistäminen -projekti
725.000 euron apuraha Kuntaliiton TKI-toiminnan yleisavustus
74.429 euron apuraha KuntaTietoPalvelu-hanke. Tilinpäätöshetkellä
aiemmasta vuoden 2018 jaksotetusta apurahavelasta 610.000 euroa on
kertomusvuoden lopussa jäljellä 535.571 euroa. Loppuosa avustuksesta
maksetaan, kun avustuspäätöksen mukainen selvitys edellisen vuoden
erän käyttämisestä on valmistunut.

Säätiö päätti kertomusvuoden aikana luopua Suomen Kuntaliitto ry:n ”Klash”hankeen rahoituksesta. Aiemmin jaksotettu avustus 240.000 euroa on purettu pois
apurahaveloista.
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 2019 aikana ollut
noin 4909 m². Vastikkeettoman käyttöoikeuden markkina-arvon arvioidaan olevan
vuodessa noin 1.121.000 euroa. Henkilöstöruokailun tukemisen arvioitu arvo
vuodessa on noin 89.000 euroa.
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Vuoden 2019 aikana Suomen Kuntaliitto ry:lle on maksettu kulukorvauksia viiden
laskun mukaisesti yhteensä 3.874,13e. Maksetut summat perustuvat säätiölle
lähetettyihin verkkolaskuihin liittyen ”Maailman parhaat kaupungit”-matkakuluihin
sekä museotilaan liittyviin hankintoihin.
Kuntaliitto Palvelut Oy:lle on maksettu joulukuussa 2019 vuosipalkkio
148.556,12e. 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 465 euroa toimitilapalveluista liittyen museotilan kalusteiden siirtotyöhön.
Säätiö on maksanut säätiön tytäryhtiölle Kuntatalo Oy:lle hoitovastikkeita ja
investointien hankeosuuksia tilikauden aikana yhteensä 3.732.476,34 euroa.
Lisäksi säätiö on maksanut Kuntatalo Oy:lle vuokraa 22.272,00 euroa. Kuntatalo
Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan varastotilat jäävät yhtiön välittömään hallintaan.
Tämän vuoksi säätiö on laatinut tytäryhtiönsä kanssa varastovuokrasopimuksen
liittyen vaakuna- ja museokokoelman tiloihin.
3.2 Lähipiiriryhmä 1 – Tuotot
Säätiö on saanut seuraavilta lähipiiriin kuuluvilta vuokratuottoja tilikauden 2019
aikana. Vuokratuotot perustuvat säätiön ja vuokralaisten välisiin määräaikaisiin tai
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin tai yksittäisiin tilavarauksiin
uima-allasalueella ja videoneuvottelutilassa. KL-Kuntahankinnat Oy:n summassa
on mukana myös määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisesta
päättymisestä säätiölle maksettu kertakorvaus (sopimussakko) 96.166 euroa.
Vuokratuottojen summat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
•
•
•
•
•

KL-Kuntahankinnat Oy
KL-Kustannus Oy
Kuntaliitto Palvelut Oy
Suomen Kuntaliitto ry
FCG Koulutus Oy

163.042,24 e
97.005,16 e
148.566,12 e
2.850,00 e
3.500,00 e

Yhteensä

414.963,52 e

3.3 Lähipiiriryhmä 2 - Johto ja tilintarkastajat
Säätiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 21.600,00
euroa sekä matka- ja kulukorvauksia yhteensä 489,70 euroa. Toimitusjohtajalle ei
ole maksettu palkkaa tai kulukorvauksia säätiöstä.
Tilintarkastusyhteisölle on maksettu laskun mukaan tilintarkastuksesta yhteensä
11.693,20 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
Säätiön tiedossa ei ole, että säätiöstä tai sen tytäryhtiöstä olisi annettu lainoja,
vastuita tai vastuusitoumuksia säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluville.

Suomen kuntasäätiö sr
Y-tunnus 2781032-9

Tilinpäätös
31.12.2019

3.6 Yhteenveto säätiön ja säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvien välillä tehdyistä
taloudellisista toimista tilikaudella 1.1.2019-31.12.2019

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

Ryhmä 1 – Perustaja ja

Palkat,
palkkiot, eläkesitoumukset,
kulukorvaukset

Annetut lainat
& vastuusitoumukset +
lainojen
korkotuotto

1.221.221,00 €
& noin
1.209.000,00 €

153.196,17 €
&
414.963,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.754.748,34 €
(Vastikkeet,
vuokrat ja
hankeosuudet)

0,00€

33.782,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

tytäryhteisö Kuntatalo Oy

Ryhmä 2 – Johto ja

Sopimukset,
vuokratuotot,
kulukorvaukset,
vastikkeet ja
hankeosuudet

0,00 €

tämän tytäryhteisöt ja säätiöt

Ryhmä 1 – Säätiön

Myönnetty
tuki &
vastikkeeton
avustus

tilintarkastajat

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

Ryhmä 4 – Edellisissä
kohdissa tarkoitettujen
ihmisten perheenjäsen

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