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Toimitusjohtajan katsaus

Takaajan toimintaa tarvitaan poikkeusoloissa. Siksi kulunut vuosi 2008 jää

takauskeskuksen historiaan aktiivisen toiminnan vuotena.

Muiden luottolaitosten tapaan myös Kuntarahoitus Oyj päätyi lisäämän omia

pääomiaan osakeannilla. Sen käsittelyyn osallistui myös eduskunnan

talousvaliokunta syksyllä vuonna 2008.

Valiokunnan osakeantia edistävä kanta on merkittävä, sillä valiokunnan kannanotto

takauskeskuslakiin vuodelta 1996 selventää takaustoiminnan luonnetta suhteessa

pääomitukseen. Takaustoiminta on Suomen kuntien nimivakuuden käyttöä kuntien

puolesta. Valiokunnan mukaan nimivakuutta käytetään, jotta kuntien ei tarvitse

sijoittaa tarpeettomasti omia pääomia kuntien omistamaan luottolaitokseen.

Kuntarahoitus Oyj:n voimakkaan kasvun vuoksi eduskunnan talousvaliokunta otti

nyt uudelleen kantaa Kuntarahoitus Oyj:n pääomitukseen esittäen

Kuntarahoitukselle lisäpääomitusta. Kannanoton mukaisesti valtio päätti osallistua

Kuntarahoituksen pääomitukseen enintään 20 miljoonalla eurolla.

Pääomitus ei kuitenkaan korvaa takaustoimintaa vaan täydentää sitä. Kuitenkin

pääomitus on tärkeä, sillä se mittaa Kuntarahoitus Oyj:n toiminnan merkitystä

omistajiensa ja käyttäjiensä parissa.

Takauskeskuksen myöntämien takauksen arvo perustuu Suomen kuntien

verotusoikeuteen ja hyvin hoidettuihin kuntatalouksiin. Hyvin hoidettu kuntien

yhteinen luotolaitostoiminta ja takaustoiminta rakentuvat näiden kulmakivien

varaan. Niistä muodostuu keskeinen osa Suomen luotettavuudesta ja

uskottavuudesta talouden saralla.

Takauskeskuksen menestyksellinen toiminta kuluneen vuoden aikana perustui

laajaan ja asiantuntevaan toimijaverkostoon sidosryhmiemme parissa. Tästä kiitos!

Tuon verkoston varassa takauskeskus pystyy kohtaamaan myös tulevien vuosien

haasteet menestyksellisesti.

Heikki Niemeläinen

Toimitusjohtaja
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KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA

Vuosi 2008 oli kuntien yhteiselle varainhankintajärjestelmälle haasteellinen.

Takauskeskuksen yleisenä tehtävänä on kuntien yhteisen varainhankinnan

turvaaminen ja kehittäminen. Kuluneena vuonna takauskeskuksen toiminnan

painopiste siirtyi aiemmista vuosista poiketen kehittämistoiminnasta

turvaamistoimintaan.

Suomen kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoitusvastuu jäi kuluneena

vuonna lähes yksinomaan kunta-alan toimijoiden Kuntarahoitus Oyj:n ja Kuntien

eläkevakuutuksen vastuulle muiden toimijoiden poistuttua niiden varainhankinnan

ehtymisen vuoksi. Takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n parhaimmat

mahdolliset luottoluokitukset ja Suomen kuntien hyvä taloudellinen tilanne antoivat

Kuntarahoituksen varainhankinnalle hyvät edellytykset tuoda lisäpääomia Suomeen

välitettäväksi kuntien, kuntayhtymien ja sosiaalisen asuntotuotannon

rahoitushuoltoon. Kuntien eläkevakuutus täydensi takaisinlainaustoiminnallaan

kuntien rahoitushuollon riittävyyttä.

Kuntarahoitus Oyj:n voimakkaasti lisääntynyt uuden antolainauksen kasvu, jo

olemassa olevan kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon lainojen hankinnat ja

varautuminen likviditeetin mahdolliseen heikkenemiseen johti takauskeskuksen

takaaman varainhankinnan noin 2,9 miljardin euron kasvuun.

Nämä toimet kasvattivat voimakkaasti Kuntarahoitus Oyj:n tasetta ja

liiketoimintaa. Kasvua vastaava Kuntarahoitus Oyj:n pysyvien omien pääomien

vahvistaminen saatettiin vuonna 2008 vireille, kun Suomen eduskunta päätti

valtion osallistumisesta Kuntarahoituksen pääomittamiseen 20 miljoonan euron

suuruisella pääomalla. Tällä eduskunnan päätöksellä edistyi myös takauskeskuksen

toive Kuntarahoitus Oyj:n kasvua vastaavista pysyvien omien pääomien

vahvistamisesta.

Kasvaneisiin takausvastuisiin ja Kuntarahoitus Oyj:n mahdolliseen tilapäiseen

pääomittamiseen takauskeskus varautui uudella, Nordea Oyj:n kanssa tehdyllä 100

miljoonan euron maksuvalmiusjärjestelyllä. Mahdollisen tilapäisen pääomituksen

viipeettömään toteutukseen takauskeskus varautui johtosääntömuutoksella, jossa

tilapäisen pääomituksen käytön päättäjäksi määriteltiin hallitus, ja kehittämällä

yhdessä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa pääomituksen edellyttämät menettelyt ja

tarvittava dokumentaatio.

Edellisten turvaamistoimien lisäksi takauskeskus toteutti jo kauan vireillä olleen

kehityshankkeen ottamalla käyttöön vuonna 2006 hyväksytyn takauskeskuslain

muutoksen mukaisen johdannaisvastapuolien takauksen Kuntarahoitus Oyj:n

hyväksi.

Vuoden 2008 alussa takauskeskuksen jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien

lukumäärä väheni viiteen kuntaan. Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöinä oli

toimintavuonna 394 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasluku edustaa noin 99,8

prosenttia Suomen siitä asukasluvusta, jossa Ahvenanmaan kunnat eivät ole

mukana. Ahvenanmaan kunnat eivät ole peruslaillisista syistä takauskeskuksen

jäsenyhteisöjä.
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Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän onnistunut toiminta ja kyky reagoida

nopeasti toimintaympäristön muutoksiin perustuu motivoituneeseen henkilöstöön,

kehittyneisiin liiketoimintamenettelyihin ja vakiintuneisiin ja pitkäaikaisiin

yhteistyösuhteisiin koti- ja ulkomailla. Järjestelmän kyky toteuttaa

takauskeskuslain tehtävää kuntien varainhankinnan turvaajana ja kehittäjänä on

erinomainen myös tulevana vuotena.
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Takauskeskuslainsäädäntö

Laki Kuntien takauskeskuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 18.6.1996. Laki

(487/1996) tuli voimaan 1.7.1996. Lain mukaan takauskeskuksen tarkoituksena on

turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. Tarkoituksen

toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti

omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten sellaiselle

varainhankinnalle, jota käytetään antolainaukseen kunnille ja kuntayhtymille sekä

kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

Toimintavuonna 2008 takauskeskuslain vaatimukset täyttäviä luottolaitoksia oli

yksi, Kuntarahoitus Oyj.

Eduskunta muutti lakia Kuntien takauskeskuksesta ensimmäisen kerran 25.4.1997.

Muutettu laki tuli voimaan 1.5.1997. Lainmuutoksen jälkeen takauskeskus on

voinut myöntää takauksia myös luottolaitoksen sellaiselle varainhankinnalle, jota

käytetään antolainaukseen valtion viranomaisten nimeämille asuntojen

vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittaville

yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

Toisen kerran eduskunta muutti takauskeskuslakia merkittävästi, kun laki Kuntien

takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa

18.10.2006. Lain muutoksessa täsmennetään niiden saatavien piiriä, joiden

vakuutena voidaan käyttää takauskeskuksen myöntämää takausta ja avataan

takauskeskuksen ulkopuolelle jättäytyneille kunnille mahdollisuus hakeutua

takauskeskuksen jäseniksi. Lain myötä luovuttiin takauskeskuksen toimintaa

ohjaavasta valtiovarainministeriön vahvistamasta ohjesäännöstä. Samalla osa

ohjesääntöön sisältyvistä määräyksistä siirtyi lainsäädännön alaan kuuluvina

takauskeskuslakiin. Tällaisia ovat määräykset, jotka koskevat takauksen

myöntämisen edellytyksiä ja takauksen suhdetta Euroopan yhteisön

valtiontukisäännöksiin, takauskeskuksen rahastoon siirrettyjen varojen sijoittamista

ja käyttöä sekä takauskeskustarkastajan toimivaltuuksia.

Lain muutoksen jälkeen takauskeskuksen rahastoa voidaan käyttää tilapäisesti

myös järjestelyihin, joilla estetään takauskeskusta välittömästi uhkaavan

maksuvelvoitteen syntyminen. Takauskeskuksen jäsenyhteisöiksi voivat liittyä

myös kunnat, jotka eivät tällä hetkellä ole takauskeskuksen jäseniä.

Takauskeskuksen hallinnon ja tilien tarkastusta varten valittava

tilintarkastusyhteisö ja takauskeskuksen valvonnasta vastaava

takauskeskustarkastaja voidaan valita vuotta pidemmäksi ajaksi, kuitenkin

enintään neljäksi vuodeksi. Lain muutoksessa täsmennetään myös

takauskeskuksen jäsenyhteisöinä olevien kuntien oikeutta hakea muutosta

takausvastuun kattamiseksi kunnilta perittäviin maksuosuuksiin.
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Hallinto ja henkilöstö

Kuntien takauskeskuksella on lain mukaan valtuuskunta, jossa on 15 jäsentä ja

jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Sisäasiainministeriö määräsi

30.8.2005 Kuntien takauskeskukselle valtuuskunnan toimikaudeksi 1.10.2005 –

30.9.2009. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Jari Blomin

Jyväskylästä ja varapuheenjohtajina agrologi Mika Munkki Vehmaalta ja

hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen Lohjalta. Valtuuskunta kokoontui

toimintavuonna kolme kertaa.

Takauskeskuslain mukaan takauskeskuksella on 5-7 jäseninen hallitus, joka vastaa

takauskeskuksen hallinnosta, takausten myöntämisestä ja valtuuskunnan

päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallituksen jäseniä olivat vuonna 2008

seuraavat henkilöt:

johtaja Pekka Alanen, Helsinki

kansliapäällikkö Maija-Liisa Havia, Jyväskylä

KTL lehtori Sari Innanen, Kokkola

talouspäällikkö Pirkko Janhunen, Varkaus

kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinna

sopimusjohtaja Markku Pietarila, Kemi

kaupunginjohtaja Markku Rahikkala, Nokia

Hallituksen puheenjohtajana toimi johtaja Pekka Alanen ja varapuheenjohtajana

kaupunginjohtaja Janne Laine. Hallitus kokoontui toimintavuonna yksitoista kertaa.

Takauskeskuksen toimitusjohtajana toimi Heikki Niemeläinen ja toimitusjohtajan

varahenkilönä toimistopäällikkö Tuukka Salminen. Kuluneena vuonna henkilöstön

lukumäärä oli kaksi.
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Tarkastustoiminta ja valvonta

Valtuuskunta valitsee enintään toimikauttaan vastaavien vuosien tilien ja hallinnon

tarkastusta suorittamaan Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön

tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän

tilintarkastusyhteisön. Vuonna 2008 takauskeskuksen tilintarkastusyhteisönä toimi

KPMG Oy Ab, jonka takauskeskuksen valtuuskunta valitsi myös vuodelle 2009.

Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka

valtiovarainministeriö määrää takauskeskuksen hallituksen esityksestä. Vuonna

2008 takauskeskustarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, jonka

sisäasiainministeriö määräsi jatkamaan tehtävässä myös vuonna 2009.
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Riskienhallinta

Takaustoiminnan riskit

Takauskeskuslain mukaan takauskeskus voi myöntää takauksia riittävää vakuutta

vastaan. Vakuuksien määrä on ollut kuluneen vuoden aikana riittävä.

Takaustoiminta on pääsääntöisesti järjestetty siten, että takauskeskuksen hallitus

myöntää takaukset varainhankintaohjelmille, joista MTN–ohjelma on keskeisin.

Varainhankintaohjelmien sisällä takauskeskuksen toimitusjohtaja päättää

yksittäisten varainhankintaerien takauksista. Takauskeskuksen myöntämistä

takauksista oli vuoden lopussa käytössä vanhalle Kuntarahoitus Oyj:lle 224.3,

Kuntien Asuntoluotto Oyj:lle 683.9 ja Kuntarahoitus Oyj:lle 9718.5 miljoonaa

euroa.

Takauskeskuslain mukaan Kuntarahoitus Oyj:n saatavien vakuudeksi myönnetyt

takaukset saavat takauksen myöntämisajankohtana olla yhteensä enintään neljä

prosenttia takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärästä. Näiden

takausvastuiden yhteismäärä oli 31.12.2008 noin 11.0 miljoonaa euroa, yhteensä

0.246 prosenttia takausvastuiden kokonaismäärästä.

Takauskeskuksen takauksella vuonna 2008 tehty varainhankinta jakautui

31.12.2008 valuutoittain seuraavasti: euromääräinen 26 %, Japanin jenimääräinen

30 %, USA:n dollarimääräinen 16 %, Sveitsin frangimääräinen 9 %, Australian

dollarimääräinen 5 % ja muissa valuutoissa 14 %. Vakuudet puolestaan olivat

euromääräisiä.

Sijoitustoiminnan riskit

Takauskeskuksen sijoitustoimintaa ohjaa takauskeskuksen hallituksen hyväksymä

sijoituspolitiikka, jonka mukaan takauskeskus kohdentaa 50 % sijoituksistaan

julkisen vallan ja pankkien tavanomaisiin velkasitoumuksiin (luottoluokitusvaade

S&P BBB / Moody’s Baa3) ja 50 % pankkien pääomaturvattuihin velkasitoumuksiin,

yritysten velkasitoumuksiin, Helsingin pörssissä listattujen yritysten osakkeisiin,

rahastomuotoisesti yritysten osakkeisiin ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden

osakkeisiin.

Operatiiviset riskit

Takauskeskuksen operatiivisia riskejä on käsitelty ohjesäännön lisäksi

takauskeskuksen hallituksen hyväksymässä takaus- ja toimintapolitiikassa, jossa

takauskeskuksen eri toimijoiden toimintavaltuudet ja –oikeudet on määritelty.

Riskejä on pyritty hallitsemaan ulkoistamalla toimintoja ja luomalla

varahenkilöjärjestelmät.
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Takauskeskuksen talous

Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan tuotto kertyi myönnetyistä takauksista,

joista tuloutui vuodelle 2008 takausprovisioita yhteensä 1,500,000.00 euroa.

Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 913,412.45, jotka

jakaantuivat henkilöstökuluihin 323,375.92, poistoihin 5,565.16 ja muihin kuluihin

584,471.37. Varsinaisen toiminnan tulos oli tilivuonna 586,587.55 euroa.

Vuonna 2008 ei maksettu takauskorvauksia, eikä vastaavasti peritty

takaisinperintätuottoja. Takauskeskuksen toiminnan luonne huomioon ottaen on

todennäköistä, että tulevaisuudessakaan takauskeskukselle ei koidu maksettavaksi

takauskorvauksia eikä vastaavasti takaisinperintätuottoja.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 462,819.99 euroa ja kulut 23,916.30, joten tulosta

kertyi 438,903.69 euroa, joka on noin 5,08 % sijoitetulle pääomalle. Takauskeskus

arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon. Käyvän arvon rahasto oli

-544,711.23 euroa. Sijoitustoiminnan tulos ja käyvän arvon rahaston

arvonmuutokset olivat yhteensä noin -0,6% sijoitetulle pääomalle. Tilivuoden tulos

eli varsinaisen toiminnan ja sijoitustoiminnan tulos yhteensä ennen rahastosiirtoa

oli 1,025,491.24 euroa.

Tilikauden tulos esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan rahastoon. Näin ollen

rahaston kokonaismääräksi 31.12.2008 muodostuu 10,549,378.96 euroa ja käyvän

arvon rahaston huomioivan oman pääoman kokonaismääräksi 10,004,667,73.

Takauskeskuksella on voimassaoleva sopimus takauskeskuksen kassatilanteen

turvaamiseksi 150 miljoonaan euroon asti.
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Tulevaisuuden näkymät

Kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmän markkinaosuus kasvoi merkittävästi

toimintavuotena 2008. Kasvu perustui muiden rahoittajien väistymiseen. Kasvua

vastaava Kuntarahoitus Oyj:n oman pääoman määrän kasvattaminen on tarkoitus

toteuttaa vuoden 2009 alkupuolella. Muiden rahoittajien väistyminen korostanee

Kuntarahoitus Oyj:n tarjoamien palvelujen edullisuutta myös neljälle vielä

takauskeskukseen kuulumattomalle kunnalle. Näkymä mahdollistaa

takauskeskuksen jäsenkunnan kattavuuden saattamisen täysimääräiseksi manner-

Suomen kuntien parissa.

Takauskeskus on korostanut monipuolista ja kilpailullista palvelutarjontaa kuntien

rahoitushuollossa. Eri toimijoiden aktivointi kuntien rahoitushuollon

vastuunkantoon on tulevien vuosien suurimpia haasteita Kuntarahoitus Oyj:n ja

Kuntien eläkevakuutuksen markkinaosuuksien voimakkaan kasvun vuoksi.
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Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
   atnimiot nenianisraV

Tuotot

00,000 057 1 00,000 005 1toisivorpsuakaT

Kulut

58,490 163- 29,573 323-tulukötsölikneH

87,528 4- 61,565 5-totsioP

39,137 875- 73,174 485-tuluk tuuM

      

Sijoitustoiminta

18,676 583 99,918 264totouT

42,722 22- 03,619 32-tuluK

      

Sijoitustoiminnan tulos 438 903,69 363 449,57

Tulos ennen rahastosiirtoa 1 025 491,24 1 168 797,01

Siirto rahastoon -1 025 491,24 -1 168 797,01

Tilikauden tulos 0,00 0,00
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Tase

Vastaavaa
31.12.2008 31.12.2007

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyöd 77,713 83 16,257 23teekky

56,659 525 56,659 525teduuso aj teekkaso tuuM

Sijoitukset

Muut sijoitukset

56,554 460 2 33,092 075 2teduuso aj teekkasO

88,218 944 3 00,000 008teskutsidotsutiojiS

00,026 602 2 09,471 281 5tanialajrikaklevokkuoJ

00,086 956 00,005 343teenilävanikkramsutiohar tuuM

Vaihtuvat vastaavat

   tesimaaS

00,005 734 00,000 573tesimaasoisivorP

29,748 58 55,885 731tesimaasotriiS

19,827 201 92,460 99tesimaasikknap aj tahaR

87,919 075 9 33,723 660 01äsneethy aavaatsaV

Vastattavaa

Oma pääoma

27,788 325 9 69,873 945 01otsahaR

00,020 35- 32,117 445-otsahar novra nävyäK

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

62,919 43 96,748 32talevotsO

36,342 46 09,620 63talevotriiS

71,988 10,587 1talev tuuM

Vastattavaa yhteensä 10 066 327,33 9 570 919,78
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Rahoituslaskelmat

1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Varsinaisen toiminnan rahavirta

00,000 057 1 00,005 265 1atsiolut nannimiotekiil tuskaM -

48,984 898 97,252 159atsiuluk nannimiotekiil tuskaM -

61,015 158 12,742 116atrivahar nannimiot nesianisraV

96,272 71 00,0atrivahar neitniotsevnI

62,968 818 38,119 416atrivahar netsutiojiS

12,863 51 26,466 3-sotuum nejoravahaR

07,063 78 19,827 201assula neduakilit taravahaR

19,827 201 92,460 99assupol neduakilit taravahaR
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Liitetiedot

Kuntien takauskeskus noudattaa soveltuvin osin voimassa olevaa kirjanpitolakia ja

-asetusta.

Sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon, jolloin sijoitusten kirjanpitoarvon

ja käyvän arvon realisoitumattomat erot on kirjattu omaan pääomaan käyvän arvon

rahastoon. Sijoitustoiminnassa noudatetaan FIFO-periaatetta.

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon, josta tehdään suunnitelman

mukaiset poistot.

Poistokäytäntö:

- atk-laitteista ja -ohjelmista 30 %:n vuotuinen menojäännöspoisto

- koneista ja kalustosta 25 % vuotuinen menojäännöspoisto.

Henkilöstökulut

1.1.-31.12.2008
Palkat ja
palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut

20,741 184,326 657,691 46sutillaH

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
varahenkilö

164 376,91 31 284,21 6 380,73

37,95771,341 429,364 44tuuM

Pysyvät vastaavat

70028002

96,272 7100,0teskyäsiL

87,528 4-61,565 5-totsioP

24,472 46562,907 855.21.13 sönnääjoneM

Aineelliset hyödykkeet
69,967 869,831 6teettial-ktA

17,637 1155,208 8otsulak aj teenoK

01,118 7101,118 71suusiamo uuM

Muut osakkeet ja osuudet
55,317 1255,317 12lpk 1  suksekflog nevräjimruN

01,342 40501,342 40551 utakneskuilepoT yO .sA

Oman pääoman muutokset

Rahasto 31.12.2007 9 523 887,72

Rahastosiirto 31.12.2008 1 025 491,24

Rahasto 31.12.2008 10 549 378,96

Käyvän arvon rahasto 31.12.2007 -53 020,00

32,196 194-alleduakilit sotuuM

Käyvän arvon rahasto 31.12.2008 -544 711,23

Takaukset ja vakuudet

31.12.2008 31.12.2007
28,035 567 684 6107,675 242 386 71titiimilsuakat tytennöyM

57,382 380 917 724,468 147 626 01ässötyäk aiskuakaT

Saadut vakuudet ja vakuusasemaan
vaikuttavat erät

11 087 652 410,21 8 138 589 618,41

66,433 605 91497,545 019 064suukavily nenillanneksaL
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Allekirjoitukset

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN

ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 6. päivänä helmikuuta 2009

KUNTIEN TAKAUSKESKUS

Pekka Alanen
hallituksen puheenjohtaja

Janne Laine
hallituksen varapuheenjohtaja

Maija-Liisa Havia
hallituksen jäsen

Sari Innanen
hallituksen jäsen

Pirkko Janhunen
hallituksen jäsen

Markku Pietarila
hallituksen jäsen

Markku Rahikkala
hallituksen jäsen

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki 6. helmikuuta 2009

KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
KHT
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Tilintarkastuskertomus

Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnalle

Olemme tarkastaneet Kuntien Takauskeskuksen kirjanpidon, tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta 2008. Tilinpäätös sisältää taseen,

tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja

määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan

asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain

mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän

tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja

toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten

periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten,

että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai

toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet

ja toimitusjohtaja ovat toimineet Kuntien takauskeskuksesta annetun lain

säännösten mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu

tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia

tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan

ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita

sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan

mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän

tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa

voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot laitoksen toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 6. helmikuuta 2009

KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
KHT
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Erittely takauksista

Miljoonaa euroa

Kuntarahoitus Oyj
Takauslimiitit Käytössä

8002.21.13     

Kuntarahoitus Oyj (-30.4.2001)

8,4710,000 2amlejhosumuotisaklev nenilävniasnaK

5,94 0,057teskuakat tuuM

Kuntien Asuntoluotto Oyj (-30.4.2001)

8,7660,005 1amlejhosumuotisaklev nenilävniasnaK

1,61 0,004teskuakat tuuM

9,3860,009 1äsneethY

2,8090,056 4äsneethY

Kuntarahoitus Oyj (1.5.2001-)

1,572 70,000 9amlejho-NTM

1,5632,394amlejho 0001 DUA

6,4150,008)SVK( amlejho- lliB yrusaerT

0,2930,008amlejhoaklev neniamitoK

Muu kotimainen ja ulkomainen varainhankinta 1 800,0 1 091,7

Erillispäätökset 80,0

0,0 0,041ittiimilottoulsuimlavuskaM

7,626 01 2,386 71äsneethY
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Hallitus

Puheenjohtaja
Pekka Alanen
Johtaja
Helsinki

Varapuheenjohtaja
Janne Laine
Kaupunginjohtaja
Savonlinna

Muut jäsenet
Markku Pietarila
Kaupunkirakennejohtaja
Kemi

Maija-Liisa Havia
Kansliapäällikkö
Jyväskylä

Ms. Sari Innanen
KTL lehtori
Kokkola

Pirkko Janhunen
Talouspäällikkö
Varkaus

Markku Rahikkala
Kaupunginjohtaja
Nokia
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Valtuuskunta

Jari Blom
Puheenjohtaja
Jyväskylä

Henkilökohtainen
varajäsen:
Liisa Ruokoselkä
Pieksänmaa

Mika Munkki
Varapuheenjohtaja
Vehmaa

Henkilökohtainen
varajäsen:
Leena Koponen
Muurame

Raija Rönkä-Nieminen
Varapuheenjohtaja
Lohja

Henkilökohtainen
varajäsen:
Pekka Heikkinen
Tuusula

:nesäjarav neniathokölikneH:nesäj nenianisraV
Pirkko Miikkulainen,
Helsinki

Raimo Korjus,
Kotka

Markku Pohjonen,
Kokkola

Annina Lehtiö-Vainio,
Turku

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi,
Pori

Markku Harju,
Kemijärvi

Hilkka Hiltunen,
Ilomantsi

Kari Heikkilä,
Miehikkälä

Asko Meski,
Orimattila

Jouko Luukkonen,
Haapavesi

Mirja Okkonen,
Sotkamo

Sinikka Kangas,
Salla

Aimo Ahti,
Kouvola

Olli Viitasaari,
Lempäälä

Kimmo Behm,
Nurmijärvi

Jukka Vilén,
Kemi

Sari Hyytiäinen,
Hollola

Päivi Norhio,
Kotka

Marjo Matikainen-Kallström,
Espoo

Armi Salo-Oksa,
Mikkeli

Leena Kuha,
Oulu

Flemming Bergh,
Kirkkonummi

Torsten Widén,
Kauniainen

Gun Kapténs,
Luoto
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Tietoa vuosikertomuksesta

Kuntien Takauskeskuksen takauksiin nojautuva varainhankinta kanavoituu lainoina

kuntien toiminnan ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä sosiaaliseen

asuntorakentamiseen.

Esimerkkinä Riihimäen kaupunki, jonka investointien rahoitukseen Kuntien

takauskeskus on välillisesti osallistunut. Tämän vuosikertomuksen kuvitus perustuu

Uunilinnun päiväkodista otettuihin kuviin.

Kiitämme Uunilinnun päiväkotia hyvästä yhteistyöstä tämän vuosikertomuksen

kuvituksessa.

Kuntien Takauskeskus
Kanavaranta 7 C

00160 HELSINKI

Puh. +358 9 6227 2880

Fax. +358 9 6227 2882
http://www.kuntientakauskeskus.fi
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