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Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2009 oli kuntien yhteiselle varainhankintajärjestelmälle voimakkaan kasvun
aikaa. Järjestelmän perusrakenteet ja turvajärjestelyt oli kehitetty jo varhaisessa
vaiheessa ennen finanssikriisiä vuosina 2001-2007 välillä kestämään erilaisia rahaja pääomamarkkinoiden häiriötä. Vaikka finanssikriisi tulikin yllätyksenä, sen
vaikutuksiin oli varauduttu jo etukäteen kohdentamalla järjestelmän
kehitystyöskentely luottolaitostoiminnan ydinongelmiin.
Raha- ja pääomamarkkinoiden kriisin vaikutus luottolaitokseen tai pankkiin
kohdistuu viime kädessä sen omaan pääomaan. Tätä tarkoitusta varten
takauskeskuslainsäädännössä oli vuonna 2007 luotu järjestely, joka antoi Kuntien
takauskeskukselle mahdollisuuden lisätä Kuntarahoitus Oyj:n omaa pääomaa,
mikäli järjestelmän toiminnan häiriöttömyys olisi tätä edellyttänyt. Pitkälle viedyt
valmiudet oman pääoman lisäykseen ja toisaalta Kuntarahoitus Oyj:n onnistunut
osakeanti loivat Kuntarahoitukselle mahdollisuudet terveeseen ja turvalliseen
kasvuun ja lisääntyneeseen vastuuseen Suomen rahoitushuollossa ja talouden
elvytyksessä. Rahoitustoiminnan kasvun seurauksena myös Kuntarahoitus Oyj:n
tuloksellisuus kasvoi, joka luo sille edelleen edellytyksiä lisätä omia varojaan joko
pidättymällä osingon jaosta tai luomalla uskottavalla osinkopolitiikalla edellytyksiä
uusille osake-anneille.
Suomen rahoitushuollosta oli kuluneen vuoden aikana enemmän kuin puolet
ulkomaisten toimijoiden hallussa. Kun kiristyvät rahoitusalan uudet
sääntelymääräykset tulevat voimaan, on odotettavissa että näiden rahoituslaitosten
kyky ylläpitää luotonannon nykyistä volyymia vähenee, jolloin niiden toiminta
Suomessa voi supistua. Tässä mahdollisesti muodostuvassa tilanteessa
suomalaisiin pankkeihin ja luottolaitoksiin tulee kohdistumaan edelleen odotuksia
kasvusta.
Kuntien yhteisessä varainhankintajärjestelmässä näihin haasteisiin on varauduttu.
Järjestelmän piirissä rahoitustoiminnat voivat edelleen kasvaa jo vakiintuneiden
toimintojen piirissä. Näiden toimintojen lisäksi kuntien yhteisellä
varainhankintajärjestelmällä on valmiuksia ryhtyä rahoittamaan myös uusia
julkisen sektorin toimintoja, mikäli eduskunta näin päättää takauskeskuslain
muutoksilla.
Kulunut finanssikriisi on osoittanut kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän
tarpeen Suomen rahoitushuollossa. Kriisi on myös osoittanut järjestelmän
perusrakenteiden vahvuuden. Näillä perusteilla takauskeskuksen on syytä katsoa
luottavaisesti tulevaisuuteen.
Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja
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KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA

Hallituksen puheenjohtaja Jari Blom ja toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen

Vuosi 2009 oli kuntien yhteiselle varainhankintajärjestelmälle kasvun aikaa.
Takauskeskuksen yleisenä tehtävänä on kuntien yhteisen varainhankinnan
turvaaminen ja kehittäminen. Suomen kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon
rahoituksesta Kuntarahoitus Oyj:n markkinaosuus uusista lainoista oli yli 90 %.
Takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n parhaimmat mahdolliset luottoluokitukset
ja Suomen kuntien kansainvälisesti vertaillen edelleen hyvänä säilynyt
taloudellinen tilanne loivat Kuntarahoituksen varainhankinnalle hyvät edellytykset.
Niiden turvin Kuntarahoitus kykeni hankkimaan Suomeen pääomia välitettäväksi
kuntien, kuntayhtymien ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoitushuoltoon.
Kuntarahoitus Oyj:n voimakkaasti lisääntynyt uuden antolainauksen kasvu, jo
olemassa olevan kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon lainojen uudelleen rahoitus
ja Kuntarahoituksen likviditeetin ylläpito johti takauskeskuksen takaaman
varainhankinnan noin 2,58 miljardin euron kasvuun.
Edellisvuoden tapaan nämä toimet kasvattivat voimakkaasti Kuntarahoitus Oyj:n
tasetta ja liiketoimintaa. Kasvua vastaava, vuonna 2008 vireille saatettu
Kuntarahoitus Oyj:n omien pääomien vahvistaminen toteutui vuonna 2009 noin
40,7 miljoonan euron suuruisena, kun valtion lisäksi kunta-alan toimijat
osallistuivat laajasti Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin. Pääomien lisäys ja
menestynyt liiketoiminta antavat Kuntarahoitukselle hyvät edellytykset vastata
uudistuvaan rahoitusalan säätelyyn, jossa korostuu pääoman määrän lisäksi
pääoman laatu.
Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän toimialan täsmentäminen ja
laajentaminen tuli myös ajankohtaiseksi, kun järjestelmän vastuu Suomen
rahoitushuollosta kasvoi edelleen. Takauskeskuksen hallituksen muotoileman
kannan mukaan takauskeskus katsoo, että sen toimintaa rajaavat reunaehdot ovat
seuraavat: järjestelmän antolainojen tulee olla nollariskiluokassa kunnan tai valtion
lainakohtaisen takauksen johdosta, antolainojen kuulumisen julkisen sektorin
tehtävien hoitamiseen varmistaa asiassa toimivaltainen ja takauskeskuksesta
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riippumaton viranomainen lainakohtaisesti, ja takauskeskuksen rahoitustoiminnan
piiriin kuuluvat julkisen vallan tehtävät määrittelee eduskunta takauskeskuslailla.
Tämän linjauksen sovelluksena takauskeskus määritteli Suomen yliopistolaitokseen
kuuluvat ylioppilaskunnat niiden yhteisöjen joukkoon kuuluvaksi, joiden
asuntososiaalista toimintaa voidaan rahoittaa takauskeskuksen takauksella
hankituilla varoilla.
Takauskeskus muutti omiin tiloihin aiemmista vuokratiloista. Uudet tilat soveltuvat
aikaisempia paremmin takauskeskuksen toimintaan ja mahdollistavat entistä
aktiivisemman sidosryhmätoiminnan.
Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisömäärä oli toimintavuoden lopussa 329
Rääkkylän kunnan liittymisen myötä. Yhteenlaskettu asukasluku edustaa noin 99,9
prosenttia Suomen siitä asukasluvusta, jossa Ahvenanmaan kunnat eivät ole
mukana. Ahvenanmaan kunnat eivät ole peruslaillisista syistä takauskeskuksen
jäsenyhteisöjä. Näin ollen takauskeskuksen jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien
lukumäärä väheni kolmeen kuntaan.
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 2009 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. Laki tuli voimaan 1.1.2007. 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 toimi toiminnanjohtaja Jari Blomin
Jyväskylästä ja varapuheenjohtajina agrologi Mika Munkki Vehmaalta ja
hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen Lohjalta. Tämä valtuuskunta kokoontui
toimintavuonna kerran.
Valtiovarainministeriö määräsi takauskeskukselle uuden valtuuskunnan
toimikaudeksi 1.10.2009 – 30.9.2013. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii
agrologi Mika Munkki Vehmaalta ja varapuheenjohtajina suunnittelupäällikkö Reijo
Vuorento Helsingistä ja projektijohtaja Matti Kankare Espoosta. Uusi valtuuskunta
kokoontui toimintavuonna kerran.
Takauskeskuslain mukaan takauskeskuksella on 5-7 jäseninen hallitus, joka vastaa
takauskeskuksen hallinnosta, takausten myöntämisestä ja valtuuskunnan
päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallituksen jäseniä olivat vuonna 2009
seuraavat henkilöt:
johtaja Pekka Alanen, Helsinki 13.3.2009 saakka
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
johtaja Juha Yli-Rajala, Tampere 13.3.2009 alkaen
Hallituksen puheenjohtajana toimi johtaja Pekka Alanen 13.3.2009 saakka ja
1.4.2009 alkaen kansliapäällikkö Maija-Liisa Havia. Hallituksen
varapuheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Janne Laine. Hallitus kokoontui
toimintavuonna kahdeksan kertaa.
Valtuuskunta valitsi 1.1.2010 toimikautensa aloittavaan hallitukseen seuraavat
henkilöt:
toiminnanjohtaja Jari Blom, Jyväskylä
kansliapäällikkö Maija-Liisa Havia, Jyväskylä
KTL Sari Innanen, Kokkola
kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa, Harjavalta
Leena Kuha, Oulu
kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinna
johtaja Juha Yli-Rajala, Tampere
Takauskeskuksen toimitusjohtajana toimi Heikki Niemeläinen ja toimitusjohtajan
varahenkilönä johtaja 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 2009 takauskeskuksen tilintarkastusyhteisönä toimi
KPMG Oy Ab, jonka takauskeskuksen valtuuskunta valitsi myös vuodelle 2010.
Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka
valtiovarainministeriö määrää takauskeskuksen hallituksen esityksestä. Vuonna
2009 takauskeskustarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, jonka
sisäasiainministeriö määräsi jatkamaan tehtävässä myös vuonna 2010.
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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 Kuntarahoitukselle
myöntämiä takauksia oli käytössä vuoden 2009 lopussa 13,199,588,971.26 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 31.12.2009 noin 86 miljoonaa euroa, yhteensä
0,634 prosenttia takausvastuiden kokonaismäärästä.
Vuonna 2009 tehdyn varainhankinnan seurauksena takauskeskuksen
takausvastuiden valuuttamääräinen jakauma oli 31.12.2009 seuraava: USA:n
dollarimääräinen 29,0 %, euromääräinen 20,9 %, Japanin jenimääräinen 20,7 %,
Sveitsin frangimääräinen 11,9 %, Australian dollarimääräinen 3,5 % ja muissa
valuutoissa 14,1 %. Takauskeskuksen saamat vakuudet puolestaan olivat
euromääräisiä. Muodostuvan valuuttaposition sulkee Kuntarahoituksen
suojaustoiminta.

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 tuottoa kertyi takausprovisiosta
1.500.000,00 euroa ja muuta tuottoa 1.900,00 euroa. Takauskeskuksen varsinaisen
toiminnan kulut olivat yhteensä 996.798,23 euroa, jotka jakaantuivat
henkilöstökuluihin 394.527,26 euroa, poistoihin 9.449,55 euroa ja muihin kuluihin
592.821,42. euroa. Varsinaisen toiminnan tulos oli 505.101,77 euroa.
Vuonna 2009 ei maksettu takauskorvauksia, eikä peritty takaisinperintämaksuja.
Takauskeskuksen toiminnan luonne huomioon ottaen on todennäköistä, että
tulevaisuudessakaan takauskeskukselle ei koidu maksettavaksi takauskorvauksia,
eikä kerry takaisinperintätuottoja.
Sijoitustoiminnan tuotto oli 407.981,07 euroa ja kulut 174.678,94, joten
sijoitustoiminnan tulosta kertyi 233.302,13 euroa, noin 2,64 % sijoitetulle
pääomalle. Takauskeskus arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon. Käyvän
arvon rahasto oli 261.839,67 euroa, ja sen arvonmuutos edellisvuodesta
806.550,90 euroa.
Sijoitustoiminnan tulos ja käyvän arvon rahaston arvonmuutokset tuottivat
yhteensä noin 11,47 % tuoton sijoitetulle pääomalle. Tilivuoden tulos eli
varsinaisen toiminnan ja sijoitustoiminnan tulos yhteensä ennen rahastosiirtoa oli
738.403,90 euroa.
Tilikauden tulos esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan rahastoon, jonka
jälkeen rahaston kokonaismääräksi 31.12.2009 muodostuu 11.287.782,86 euroa ja
oman pääoman kokonaismääräksi 11.549.623,53 euroa käyvän arvon rahaston
huomioinnin jälkeen.
Takauskeskuksella on voimassaoleva sopimus takauskeskuksen kassatilanteen
turvaamiseksi 150 miljoonaan euroon asti.
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Tulevaisuuden näkymät
Edellisvuonna korkeaksi kohonnut Kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmän
markkinaosuus säilyi edelleen korkealla tasolla toimintavuonna 2009. Kasvua
vastaava Kuntarahoitus Oyj:n oman pääoman määrän toteutunut lisäys ja
luottolaitoksen kyky tuloksen kautta tapahtuvaan pääomitukseen luo järjestelmälle
edellytykset edelleen vastata toimialansa rahoituksesta tulevina vuosina.
Takauskeskus menestys toimijana perustuu viime kädessä menestyksellisesti
toimiviin kuntatalouksiin. Kuntien kiristyvän talouden vuoksi kunta-alan
taloudellisen tilanteen aktiivinen seuranta, eri toimijoiden informointi ja aktiivinen
sidosryhmätoiminta tulevat nousemaan takauskeskuksen toiminnassa aiempia
vuosia keskeisempään rooliin.
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Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2009

1.1.-31.12.2008

1 500 0 00,00

1 500 0 00,00

1 9 00,00

0,00

-394 5 27,26

-323 3 75,92

Varsinainen toiminta
Tuotot
Takauspro visio t
Muut tuo to t
Kulut
Henkilö stö kulut
Po isto t
Muut kulut

Varsinaisen toiminnan tulos

-9 4 49,55

-5 5 65,16

-592 8 21,42

-584 4 71,37

505 101,77

586 587,55

Sijoitustoiminta
Tuo to t

407 9 81,07

462 8 19,99

-174 6 78,94

-23 9 16,30

738 403,90

1 025 491,24

Siirto rahastoon

-738 403,90

-1 025 491,24

Tilikauden tulos

0,00

0,00

Kulut

Tulos ennen rahastosiirtoa
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Tase
Vastaavaa
31.12.2009

31.12.2008

1 84 75 7,95

32 7 52,61

2 0 02 90 9,78

525 9 56,65

2 5 53 33 5,39

2 570 2 90,33

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Muut o sakkeet ja o suudet
Sijoitukset
Muut sijoitukset
Osakkeet ja o suudet
Sijo itusto distukset

0,00

800 0 00,00

6 2 97 41 5,60

5 182 1 74,90

0,00

343 5 00,00

Pro visio saamiset

3 75 00 0,00

375 0 00,00

Siirto saamiset

1 43 82 8,22

137 5 88,55

50 35 2,88

99 0 64,29

11 6 07 59 9,82

1 0 066 3 27,33

11 2 87 78 2,86

1 0 549 3 78,96

2 61 83 9,67

-544 7 11,23

Osto velat

3 28 4,48

23 8 47,69

Siirto velat

41 00 4,17

36 0 26,90

Muut velat

13 68 8,64

1 7 85,01

11 607 599,82

10 066 327,33

Jo ukko velkakirjalainat
Muut raho itusmarkkinavälineet
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma pääoma
Rahasto
Käyvän arvo n rahasto
Vieras pääoma
Lyhytaikainen

Vastattavaa yhteensä
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Rahoituslaskelmat
1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2008

- Maksut liiketo iminnan tulo ista

1 50 1 900 ,0 0

1 562 5 00,00

- Maksut liiketo iminnan kuluista

98 6 975 ,0 5

951 2 52,79

51 4 924 ,9 5

611 2 47,21

1 63 8 408 ,0 2

0,00

-1 07 4 771 ,5 8

614 9 11,83

-4 8 711 ,4 9

-3 6 64,62

Rahavarat tilikauden alussa

9 9 064 ,2 9

102 7 28,91

Rahavarat tilikauden lo pussa

5 0 352 ,8 8

99 0 64,29

Varsinaisen toiminnan rahavirta

Varsinaisen to iminnan rahavirta
Investo intien rahavirta
Sijo itusten rahavirta
Rahavaro jen muuto s
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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.
Poistoperiaatteet 1.1.2009 alkaen:
- koneet, tekniset laitteet ja ohjelmistot

3 vuoden tasapoisto

- ennen 1.1.2009 hankitut koneet ja kalustot

3 vuoden tasapoisto

- kalusto

5 vuoden tasapoisto

- takauskeskuksen toimitilojen kalusto

10 vuoden tasapoisto

menojäännöksestä

Henkilöstökulut
1 .1 .-31.12 .2 009

Palkat ja palkkio t

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

76 3 94,44

11 92 9,88

1 1 64,27

210 191,44

35 892,49

7 621,43

Hallitus
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
varahenkilö
Muut
Yhteensä

44 9 49,86

5 69 6,68

6 86,77

331 5 35,74

53 51 9,05

9 4 72,47

Pysyvät vastaavat
2009

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. ( * )

32 7 52,61

Lisäykset

161 4 54,89

Hankintameno 31 .1 2.

194 2 07,50

Kertyneet po isto t 1 .1 .

0,00

Tilikauden po isto t

-9 4 49,55

Kertyneet po isto t 3 1.12.

-9 4 49,55

Kirjanpito arvo 31.12 .

184 7 57,95

( * ) = kirjanpitoarvo 31.12.2008
Muut osakkeet ja osuudet
Nurmijärven go lfkeskus 1 kpl
As. Oy To peliuksenkatu 15

2009

2008

21 7 13,55

21 7 13,55

504 2 43,10

504 2 43,10

Ko y Yrjö nkatu 1 1

1 476 9 53,13

0,00

Yhteensä

2 002 9 09,78

525 9 56,65

Oman pääoman muutokset
Rahasto 1 .1 .
Rahasto siirto 3 1.12.
Rahasto 3 1.12
Käyvän arvo n rahasto 1.1

2009

2008

1 0 549 3 78,96

9 523 8 87,72

738 4 03,90

1 025 4 91,24

1 1 287 7 82,86

1 0 549 3 78,96

-544 7 11,23

-53 0 20,00

Muuto s tilikaudella

806 5 50,90

-491 6 91,23

Käyvän arvo n rahasto 31 .1 2

261 8 39,67

-544 7 11,23
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Takaukset ja vakuudet
31.12.2009

31.12.2008

Myö nnetyt takauslimiitit

2 4 814 6 87 65 6,17

17 68 3 242 5 76,70

Takauksia käytö ssä
Saadut vakuudet ja vakuusasemaan
vaikuttavat erät
Laskennallinen ylivakuus

1 3 199 5 88 97 1,26
13 470 527 648,60

10 62 6 741 8 64,42
11 087 652 410,21

270 9 38 67 7,34

46 0 910 5 45,79
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Allekirjoitukset
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2010

KUNTIEN TAKAUSKESKUS
Jari Blom

Sari Innanen

Maija-Liisa Havia

Jaana Karrimaa

Leena Kuha

Janne Laine

Juha Yli-Rajala

Heikki Niemeläinen

hallituksen puheenjohtaja

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

hallituksen varapuheenjohtaja

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsinki 4. helmikuuta 2010
KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnalle
Olemme tarkastaneet Kuntien takauskeskuksen kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2009 – 31.12.2009. 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 tai
toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen
virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 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.
Helsinki 4. helmikuuta 2010
KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
KHT
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Takaukset
Miljoonia euroja
Kuntarahoitus Oyj
Takauslimiitit

Käytössä
31.12 .2 009

Kuntarahoitus Oyj (-30.4.2001)
EMTN o hjelma

2 0 00,00 €

1 49,77 €

7 50,00 €

6,93 €

EMTN o hjelma

1 5 00,00 €

1 11,75 €

Yhteensä

1 5 00,00 €

1 11,75 €

4 2 50,00 €

2 68,45 €

15 0 00,00 €

9 9 81,24 €

6 24,69 €

3 65,13 €

2 0 00,00 €

5 09,10 €

8 00,00 €

2 89,33 €

2 000,00 €

1 716,34 €

Muut takaukset

Kuntien Asuntoluotto Oyj (-30.4.2001)

Yhteensä
Kuntarahoitus Oyj (1.5.2001-)
EMTN o hjelma
AUD 1 mrd velkao hjelma (Kangaro o )
Treasury Bill o hjelma (KVS)
Ko timainen velkao hjelma
Muu kotimainen ja ulkomainen varainhankinta
Erillispäätökset

70,00 €

Maksuvalmiusluo tto limiitti

Y hteensä
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1 40,00 €

0,00 €

24 814,69 €

13 199,59 €

Hallinto

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Juha Yli-Rajala (hallituksen jäsen),
Mika Munkki (valtuuskunnan puheenjohtaja),
Heikki Niemeläinen (toimitusjohtaja),
Jaana Karrimaa (hallituksen jäsen),
Jari Blom (hallituksen puheenjohtaja),
Sari Innanen (hallituksen varapuheenjohtaja),
Reijo Vuorento (valtuuskunnan varapuheenjohtaja),
Leena Kuha (hallituksen jäsen),
Tuukka Salminen (johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö),
Maija-Liisa Havia (hallituksen jäsen) ja
Matti Kankare (valtuuskunnan varapuheenjohtaja)
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Tietoa vuosikertomuksesta
Kuntien takauskeskuksen takauksiin nojautuva varainhankinta kanavoituu lainoina
kuntien toiminnan ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä sosiaaliseen
asuntorakentamiseen.
Esimerkkinä Kiljavan sairaala, jonka investointien rahoitukseen Kuntien
takauskeskus on välillisesti osallistunut. Tämän vuosikertomuksen kuvitus perustuu
Kiljavan sairaalasta otettuihin kuviin.
Kiitämme Kiljavan sairaalaa hyvästä yhteistyöstä tämän vuosikertomuksen
kuvituksessa.

Kuntien takauskeskus
Yrjönkatu 11 A 1,
00120 HELSINKI
Puh. +358 9 6227 2880
Fax. +358 9 6227 2882
http://www.kuntientakauskeskus.fi
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