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Toimitusjohtajan katsaus

n Kuluneen vuoden 2016 aikana Kuntien takauskeskuksen kehitystoimintaa leimasi edellisvuoden tapaan valmistautuminen maakuntauudistukseen. Lisäksi takauskeskus loi uusia menettelyjä vakuustoimintaan. Tarve vakuutustoiminnan kehittämiseen aiheutui, kun Kuntarahoitus Oyj siirtyi rahoitusjärjestelmän toiminnan kannalta
keskeisenä pankkina Euroopan keskuspankin valvontaan.
Maakuntauudistuksen yhteydessä Kuntien takauskeskus korosti hyvin toimivan pääomahuollon merkitystä kustannusten hillitsemisessä. Takauskeskus toi erityisesti esiin kunnallisen verotusoikeuden perustuslaillisen suojan
merkitystä. Perustuslaillisen suojan myötä kuntien verotusoikeus samaistetaan valtion verotusoikeuteen. Laadullisesti samankaltainen verotusoikeus tuo kuntien vastuulla olevaan pääomahuoltoon vastaavat riskiluokitusta koskevat ominaisuudet kuin valtiolla sekä vastaavan edullisen pääomahuollon.  Jatkuvuuden turvaaminen
on syytä varmistaa maakuntauudistuksen yhteydessä. Takauskeskus on katsonut tarpeelliseksi korostaa, että
kuntien verotusoikeuden perustuslaillinen suoja koskee myös verovaroilla muodostettua kunnallista omaisuutta.  
Kunnallisen itsehallinnon yhteys omiin varoihin on Suomen 100 vuotta jatkuneen itsenäisen taipaleen kuluessa
kiteytynyt selkeäksi. Suoja on ollut monella tapaa itsestäänselvyys, joten siitä on olemassa vain niukasti perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä, joka Suomessa ohjaa lainvalmistelua. Maakuntauudistuksen yhteydessä
olisi toivottavaa, että omaisuuden suoja käsiteltäisiin perusteellisesti, jotta tuo nyt puuttuva lausuntomateriaali
muodostuisi pitäväksi niin nykyistä kuin myös tulevaisuudessa esitettäviä uusia lakihankkeita ajatellen.
Kuluneena vuonna Kuntien takauskeskus tuli toimineeksi 20 vuotta ja juhli tapahtumaa julkaisemalla kuntien rahoitushuollon historiakatsauksen ”Ajatus yhteisestä lainasta”, jonka kirjoitti valtiotieteen tohtori Johanna Hietalahti.
Kirjassa tiivistyy tarve pitkäjänteiseen työskentelyyn: ajatukset muuttuvat todellisuudeksi usein vasta kymmenien vuosien kehitystyön tuloksena. Parhaatkin ajatukset muodostuvat todellisuudeksi vain ihmisten välityksellä.
Takauskeskus kutsuikin kuntaministeri Anu Vehviläisen läsnäolollaan kunnioittamaan juhlatapahtumaan vuonna
1996 hyväksytyn takauskeskuslain keskeiset vaikuttajat vielä kerran koolle katsomaan, mitä tuolloin tuli tehtyä
ja miltä tulevaisuus näyttää.
Tulevaisuus näyttää kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kannalta kaksijakoiselta. Järjestelmä on sisäisesti
toimintakykyisempi kuin koskaan aiemmin, mutta samalla sen toimintaympäristö on kansainvälisesti epäselvä ja
kotimaisestikin maakuntauudistuksen osalta sumuinen.
Kuntien yhteisellä varainhankintajärjestelmällä on kyky ottaa vastaan ulkoisissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset, kiitos erinomaisen taitavan kunta- ja rahoitusalan henkilöstön kunnissa ja kuntayhteisöissä, valtion hallinnossa
ja poliittisen järjestelmän yhteisöissä, jotka tukevat järjestelmän kehittämistä.
Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja
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Kertomus vuoden 2016 toiminnasta

n Takauskeskuksen tehtävänä on kuntien yhteisen
varainhankinnan turvaaminen ja kehittäminen. Tehtävän piiriin kuuluva kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon lainakanta, jota takauskeskuksen ja Kuntarahoitus
Oyj:n muodostama kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä voi rahoittaa, oli vuoden 2016 lopussa kokonaisuudessaan lähes 37 miljardia euroa. Tästä määrästä kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän osuus
oli lähes 20 miljardia euroa ja markkinaosuus siten lähes 54 prosenttia.
Kuntien takauskeskuksen toimintaa vuonna 2016 leimasi aktiivinen valmistautuminen Sipilän hallituksen
alueuudistusta koskevaan lainsääntötyöhön. Kannanotoissaan takauskeskus korosti, että alueuudistus tulee toteuttaa asukkaiden itsehallinnon vakiintuneiden
tulkintojen ja Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaisesti.
Lisäksi takauskeskus totesi, että kuntien riittävän lainanhoitokatteen turvaaminen on olennaista kuntien ja
kuntayhtymien nykyisten velkojien aseman ja kuntatoimijoiden edullisen varainhankinnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Alueuudistuksen omaisuusjärjestelyt tulee
tehdä asukkaiden itsehallinnon perustuslaillista suojaa kunnioittaen, ja niissä tulee noudattaa kuntien ja
valtion välisissä omaisuusjärjestelyissä jo vakiintuneita
oikeusperiaatteita.  
Valmistelutyön yhteydessä takauskeskus katsoi tarpeelliseksi jättää ilmoituksen vahingonvaarasta, joka
muodostuu, ellei valmistelussa oteta riittävästi huomioon hyvin toimivan pääomahuollon edellytyksiä.  

Erillisenä kehityshankkeena takauskeskus selvitytti
myös missä määrin kuntien poistokäytännöt ovat vastanneet kirjanpidollisia suosituksia.
Kuntarahoitus Oyj luetaan systeemisesti merkittäväksi rahalaitokseksi, ja se kuuluu tämän vuoksi Euroopan keskuspankin valvontaan. Euroopan keskuspankin
säännöstön noudattamiseksi takauskeskus vapautti
panttaustoiminnasta Kuntarahoituksen sijoitukset, jotka
Kuntarahoitus tekee maksuvalmiutensa ylläpitämiseksi. Samassa yhteydessä takauskeskuslain edellytysten
noudattamista koskevat velvoitteet siirrettiin sijoitusten
osalta panttaustoiminnan piiristä Kuntarahoituksen ja
takauskeskuksen väliseen puitesopimukseen.
Vuoden 2016 loppupuolella takauskeskus kävi vuotuiset luottoluokitusneuvottelunsa, ja Sipilän hallituksen
alueuudistuksen esitysluonnosta koskevat lausunnot
valmistuivat. Esitysluonnoksen saaman palautteen nojalla takauskeskus katsoi tarpeelliseksi täydentää antamiaan lausuntoja luottoluokitusmenettelyyn liittyvillä
havainnoilla. Antamassaan lausunnossa takauskeskus
toteaa, että kuntien luottokelpoisuutta koskevan arvion
ylläpito ja kehittäminen edellyttää, että kuntien institutionaalinen viitekehys on ennustettava, siinä tehtävät
muutokset toteutetaan vähittäisesti ja ennakoiden, ja
että kunnat voivat vaikuttaa ja tarvittaessa estää kuntia
koskevat haitalliset lainsäädäntömuutokset.
Kannanotossaan takauskeskus totesi, että luottokelpoisuuden ylläpidon edellytykset toteutuvat parhaiten,
mikäli maakunnat toteutetaan kunnallisen veropohjan
piirissä. Menettelyn yhteydessä tulee vahvistaa käsitystä kunnista ja kuntayhteisöistä itsenäiseen toimintaan kykenevinä oikeushenkilöinä, joilla on mahdollisuus myös vaikuttaa toimintaympäristönsä muutoksiin.

Vuoden 2016 aikana Kuntien takauskeskus saattoi loppuun kuntatoimijoiden yhdessä rahoittaman valtiosääntöoikeuden professuurin muodostamisen. Valtionsääntöoikeus liittyy läheisesti pääomahuollon oikeudellisiin Moody’s laski kesällä 2016 Kuntien takauskeskuksen
perusrakenteisiin kuten kunnalliseen verotusoikeuteen.   luottoluokituksen tasolle Aa1 seuraten Suomen valtion
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vastaavaa muutosta. Standard & Poor’s muutti Kuntien
takauskeskuksen luottoluokituksen AA+-näkymät vakaiksi syksyllä 2016 seuraten samoin Suomen valtion
vastaavaa muutosta.
Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kyky
turvata ja kehittää kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon varainhankintaa säilyi edellisvuosien tapaan
erinomaisena.
Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisömäärä oli toimintavuoden lopussa 297. Jäsenyhteisön asukasluku
edustaa 100 prosenttia Suomen siitä asukasluvusta,
jossa Ahvenanmaan kunnat eivät ole mukana. Ahvenanmaan kunnat eivät ole peruslaillisista syistä takauskeskuksen jäsenyhteisöjä.
Kuntien takauskeskuksen yhteisövastuu on kiinteä
osa sen tarkoitusta. Kuntarahoitus Oyj:n ja Kuntien
takauskeskuksen muodostama yhteinen varainhan-

kintajärjestelmä on keskeinen osa Suomen kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoitusjärjestelmää, ja se on toiminut häiriöttömästi perustarkoituksessaan kaikissa markkinatilanteissa historiansa
aikana. Yhteiseen varainhankintajärjestelmään kuuluu kuntien yhteisvastuulliseen toimintaan perustuvan
taloudellisen edun muodostaminen, edun liittäminen eri
varainhankinta- ja rahoitustuotteisiin ja sen välittäminen
lainansaajille takauskeskuslain edellytysten mukaisesti.  
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 ja tarvittaessa myös muiden julkisyhteisöjen
varainhankinnan turvaajana ja kehittäjänä on hyvä
myös tulevina vuosina.
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Takauskeskuslainsäädäntö

n 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 2016 takauskeskuslain vaatimukset täyttäviä luottolaitoksia oli yksi, Kuntarahoitus Oyj.

18.10.2006. Laki tuli voimaan 1.1.2007. Lain muutoksessa täsmennettiin niiden saatavien piiriä, joiden
vakuutena voidaan käyttää takauskeskuksen myöntämää takausta. Takauskeskuksen toimintaa ohjaavasta valtiovarainministeriön vahvistamasta ohjesäännöstä luovuttiin ja 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.

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.

Lain muutoksen jälkeen takauskeskuksen rahastoa
voidaan käyttää tilapäisesti myös järjestelyihin, joilla
estetään takauskeskusta välittömästi uhkaavan maksuvelvoitteen syntyminen.

Toisen kerran eduskunta muutti takauskeskuslakia
merkittävästi, kun laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa
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Takauskeskuksen hallinnon ja tilien tarkastusta varten
valittava tilintarkastusyhteisö ja takauskeskuksen valvonnasta vastaava takauskeskustarkastaja voidaan valita vuotta pidemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Lain muutoksessa täsmennettiin myös
takauskeskuksen jäsenyhteisöinä olevien kuntien oikeutta hakea muutosta takausvastuun kattamiseksi kunnilta perittäviin maksuosuuksiin.
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Hallinto ja henkilöstö
n Kuntien Kuntien takauskeskuksella on lain mukaan
valtionvarainministeriön määräämä valtuuskunta, jossa
on 10–15 jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen
varajäsen. Valtuuskunta päättää takauskeskuksen toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, valitsee hallituksen, hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Nykyinen valtuuskunta aloitti nelivuotiskautensa 1.10.2013
ja se jatkuu 30.9.2017 saakka. Puheenjohtajana toimii
agrologi Mika Munkki Vehmaalta ja varapuheenjohtajina
apulaisjohtaja Reijo Vuorento Helsingistä ja projektijohtaja Matti Kankare Espoosta. Valtuuskunta kokoontui
toimintavuonna kaksi kertaa.
Takauskeskuslain mukaan takauskeskuksella on
5–7-jäseninen hallitus, joka vastaa takauskeskuksen
hallinnosta, takausten myöntämisestä ja valtuuskunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallitus käyttää takauskeskuksen puhevaltaa. 1.1.2016
kaksivuotisen toimikautensa aloittaneen hallituksen
puheenjohtajana toimi Jari Blom Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana Janne Laine Savonlinnasta.  Jäseninä
toimivat Paula Aikio-Tallgren Torniosta, Pekka Alanen
Tampereelta, Sari Innanen Kokkolasta, Jaana Karrimaa
Harjavallasta ja Jaakko Niinistö Vantaalta.
Takauskeskuksen toimitusjohtajana toimi Heikki Niemeläinen ja toimitusjohtajan varahenkilönä johtaja
Tuukka Salminen. Kuluneena vuonna henkilöstön lukumäärä oli yhteensä kolme.
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Tarkastustoiminta ja valvonta
n Valtuuskunta valitsee enintään toimikauttaan vastaavien vuosien tilien ja hallinnon tarkastusta suorittamaan
Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön. Vuonna
2016 takauskeskuksen tilintarkastusyhteisönä toimi
KPMG Oy Ab, jonka takauskeskuksen valtuuskunta
on valinnut myös vuodelle 2017.
Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka valtiovarainministeriö määrää
takauskeskuksen hallituksen esityksestä. Vuosille
2014–2017 valtiovarainministeriö on määrännyt  takauskeskustarkastajaksi DHS Oy Audit Partners -nimisen tilintarkastusyhteisön.
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Riskienhallinta
Takaustoiminnan riskit

Sijoitustoiminnan riskit

n 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 tai toimitusjohtajan varahenkilö päättää
yksittäisten varainhankintaerien takauksista. Takauskeskuksen Kuntarahoituksen varainhankinnalle myöntämiä takauksia oli käytössä vuoden 2016 lopussa
26.319.920.391,71 euroa.

n Takauskeskuksen maksuvalmius turvataan rahastolla ja riittävillä valmiusluottojärjestelyillä. Valtuuskunnan
päättämän strategian mukaan rahaston kasvattamisen
tulee perustua lähinnä suojaustoiminnan vastapuolitakauksien riskiperusteiseen rahastointitarpeeseen ja tilapäisen pääomittamisen korko- ja hallinnointikuluihin.

Takauskeskuslain mukaan Kuntarahoitus Oyj:n saatavien vakuudeksi myönnetyt takaukset saavat takauksen myöntämisajankohtana olla yhteensä enintään
neljä prosenttia takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärästä. Näiden takausvastuiden yhteismäärä
31.12.2016 oli 3.221.745,00 euroa, yhteensä 0,012
prosenttia takausvastuiden kokonaismäärästä. Kuntien takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärä
oli yhteensä 26.323.142.136,71 euroa.
Takausvastuiden valuuttamääräinen jakauma oli
31.12.2016 seuraava: euromääräinen 33 %, Japanin
jenimääräinen 25 %, USA:n dollarimääräinen 24 %,
Englannin puntamääräinen 6 % ja muissa valuutoissa
yhteensä 12 %. Takauskeskuksen saamat vakuudet
puolestaan olivat euromääräisiä. Muodostuvan valuuttaposition sulkee Kuntarahoituksen suojaustoiminta.  

Hallitus on määrännyt varojen sijoittamisesta takaus- ja
toimintapolitiikassaan. Tämän mukaan sijoitustoiminta
kohdennetaan kohteisiin, jotka tukevat kuntien yhteisen
varainhankintajärjestelmän toimintaa; sijoitustoiminnan
tarkoituksena on hankkia rahaston varoille mahdollisimman hyvä tuotto turvallisiin sijoituskohteisiin sijoittamalla; takauskeskus sijoittaa vain likvideihin instrumentteihin, jotka ovat nopeasti muunnettavissa rahaksi
maksuvalmiustarpeen mukaan. Johdannaissopimuksia sijoitustoiminnassa ei ole tehty, mutta niitä voidaan
käyttää erityistilanteissa riskeiltä suojautumiseen.
Takauskeskus kohdentaa 50 % sijoituksistaan julkisen vallan ja pankkien tavanomaisiin velkasitoumuksiin (luottoluokitusvaade S&P BBB / Moody’s Baa3)
ja 50 % pankkien muihin velkasitoumuksiin, yritysten
velkasitoumuksiin, Helsingin pörssissä listattujen yritysten osakkeisiin, sijoitusrahastoihin ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin. Vaihteluväli on +/- 10 prosenttiyksikköä, jota suuremmat poikkeamat tulee erikseen
perustella.

Operatiiviset riskit
n Takauskeskuksen operatiivisia riskejä on käsitelty johtosäännön lisäksi takauskeskuksen hallituksen
hyväksymässä takaus- ja toimintapolitiikassa, jossa
takauskeskuksen eri toimijoiden toimintavaltuudet ja
-oikeudet on määritelty. Takauskeskuksella on jatkuvuussuunnitelma, jolla varaudutaan poikkeustilanteisiin
siten, että takauskeskus pystyy jatkamaan toimintaansa ja rajoittamaan vaurioita erilaisissa toimintaa kohtaavissa häiriötilanteissa. Riskejä on pyritty hallitsemaan
ulkoistamalla toimintoja, kehittämällä tietojärjestelmiä
ja luomalla varahenkilöjärjestelmät.
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Takauskeskuksen talous
n Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan tuottoa
kertyi takausprovisiosta 2.300.000,00 euroa. Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä
1.864.422,21 euroa, jotka jakaantuivat henkilöstökuluihin 615.752,43 euroa, poistoihin 30.813,77 euroa ja
muihin kuluihin 1.217.856,01 euroa. Muissa kuluissa
merkittävin yksittäinen erä ovat luottoluokituskustannukset, jotka ovat osittain sidoksissa Kuntarahoitus
Oyj:n varainhankinnan määrään. Varsinaisen toiminnan tulos oli 435.577,79 euroa.
Vuonna 2016 ei maksettu takauskorvauksia eikä peritty takaisinperintämaksuja. Takauskeskuksen toiminnan luonne huomioon ottaen on todennäköistä, että tulevaisuudessakaan takauskeskukselle ei
koidu maksettavaksi takauskorvauksia, eikä kerry
takaisinperintätuottoja.  
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 405.845,65 euroa ja kulut 90.621,35 euroa, joten sijoitustoiminnan tulosta kertyi 315.224,30 euroa. Takauskeskus arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon. Käyvän arvon rahasto
oli 1.544.430,41 euroa ja sen arvonmuutos edellisvuodesta 398.633,64 euroa. Sijoitusomaisuuden tuotto oli
4,5 %.1
Tilivuoden tulos eli varsinaisen toiminnan ja sijoitustoiminnan tulos yhteensä ennen rahastosiirtoa oli
750.802,09 euroa. Tilikauden tulos esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan rahastoon, jonka jälkeen
rahaston kokonaismääräksi 31.12.2016 muodostuu
18.101.643,98 euroa ja oman pääoman kokonaismääräksi 19.646.074,39 euroa. Toimintavuonna takauskeskuksella oli sopimus kassatilanteen turvaamiseksi
150 miljoonaan euroon asti.

1

Sijoitusomaisuuden tuotto =

(sijoitustoiminnan tulos + käyvän arvon rahaston muutos) /
sijoitukset (vuoden alun ja lopun keskiarvo) * 100
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Tulevaisuudennäkymät
n Kuntien takauskeskuksen tulevaisuudennäkymät
ovat takauskeskuksen nykyisten omien toimintojen
osalta vakaat. Toimintoja voidaan kehittää edelleen
syventämällä valtion ja uusien perustettavien maakuntien osuutta sellaisissa takausvastuissa, joissa
varainhankinta kohdistuu valtion ja perustettavien maakuntien toimintojen piiriin. Tämän kehitystyön myötä kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä kehittyisi Suomen julkisen sektorin yleiseksi rahoittajaksi.
Kehityksen myötä järjestelmä mahdollistaisi kuntien
rahoitushuollon lisäksi valtion tai mahdollisesti perustamistavasta riippuen maakuntien toimintojen piiriin kohdistuvan rahoitushuollon.
Kuntien takauskeskus painottaa tulevina vuosina
kehitystyössään uusien maakuntien mukaan ottamista osaksi kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää.
Vaikka muutos on periaatteellisesti selkeä, sen käytännön toteuttaminen edellyttää merkittävää hallinnollista työpanosta. Muutoksen yhteydessä tulee erityisen
huolellisesti varmistaa, että kuntien verotusoikeus ja
omaisuuden suojan vakiintuneet tulkinnat säilyvät tai
vahvistuvat muutoksessa.
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Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Tuotot
Takausprovisiot

2 300 000,00

2 300 000,00

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

-615 752,43
-30 813,77
-1 217 856,01

-599 558,18
-26 799,45
-1 043 945,74

435 577,79

629 696,63

Tuotot
Kulut

405 845,65
-90 621,35

532 951,39
-108 142,86

Sijoitustoiminnan tulos

315 224,30

424 808,53

Tulos ennen rahastosiirtoa

750 802,09

1 054 505,16

-750 802,09

-1 054 505,16

0,00

0,00

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tulos

Sijoitustoiminta

Siirto rahastoon
Tilikauden tulos
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Tase

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Muut osakkeet ja osuudet

212 043,26
2 276 896,60

226 407,01
2 265 974,03

Sijoitukset
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitustodistukset
Joukkovelkakirjalainat

9 145 437,24
669 907,31
6 655 260,08

8 285 812,47
0,00
7 022 256,08

575 000,00
199 403,06

575 000,00
106 174,36

90 967,06

137 356,87

19 824 914,61

18 618 980,82

18 101 643,98
1 544 430,41

17 350 841,89
1 145 796,77

12 798,56
166 041,66
0,00

40 634,68
81 707,48
0,00

19 824 914,61

18 618 980,82

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Provisiosaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma pääoma
Rahasto
Käyvän arvon rahasto
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Vastattavaa yhteensä
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Rahoituslaskelma

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

2 300 000,00
-1 852 158,03

2 300 000,00
-1 628 891,15

447 841,97

671 108,85

-27 372,59
-466 859,19

-4 593,07
-607 058,89

Rahavarojen muutos

-46 389,81

59 456,89

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

137 356,87
90 967,06

77 899,98
137 356,87

Varsinaisen toiminnan rahavirta
-Maksut liiketoiminnan tuloista
-Maksut liiketoiminnan kuluista
Varsinaisen toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Sijoitusten rahavirta
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Liitetiedot
n 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
- kalusto                                                                    5 vuoden tasapoisto
- takauskeskuksen toimitilojen kalusto
10 vuoden tasapoisto

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Hallitus
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö
Muut

136 896,08
271 141,62
122 691,40

9 314,85
54 315,57
17 233,61

1 920,18
9 483,52
3 532,50

Yhteensä

530 729,10

80 864,03

14 936,20

1.1.–31.12.2016

Pysyvät vastaavat

2016

2015

324 957,96
-32 331,54
16 450,02
309 076,44

359 858,65
-39 493,76
4 593,07
324 957,96

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

-98 550,95
32 331,54
-30 813,77
-97 033,18

-111 245,26
39 493,76
-26 799,45
-98 550,95

Kirjanpitoarvo 31.12.

212 043,26

226 407,01

2016
1 487 875,70
21 713,55
45 720,00
721 587,35

2015
1 476 953,13
21 713,55
45 720,00
721 587,35

2 276 896,60

2 265 974,03

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Vähennykset tilikautena
Lisäykset tilikautena
Hankintameno 31.12.

Muut osakkeet ja osuudet
Koy Yrjönkatu 11
Nurmijärven golfkeskus (1 kpl)
As Oy Helsingin Eino Leinon katu 7
As Oy Topeliuksenkatu 15
Yhteensä
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Oman pääoman muutokset

2016

2015

17 350 841,89
750 802,09
18 101 643,98

16 296 336,73
1 054 505,16
17 350 841,89

1 145 796,77
398 633,64
1 544 430,41

811 731,65
334 065,12
1 145 796,77

31.12.2016

31.12.2015

39 170 238 421,49
26 319 920 391,71

39 141 021 858,66
25 956 341 279,86

29 407 483 829,05
3 087 563 437,34

27 998 694 388,43
2 042 353 108,57

Rahasto 1.1.
Rahastosiirto 31.12.
Rahasto 31.12.
Käyvän arvon rahasto 1.1.
Muutos tilikaudella
Käyvän arvon rahasto 31.12.

Takaukset ja vakuudet
Myönnetyt takauslimiitit
Takauksia käytössä
Saadut vakuudet ja
vakuusasemaan vaikuttavat erät
Laskennallinen ylivakuus

Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto

3 221 745,00

28 221 372,00
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Allekirjoitukset
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset		
		
Helsingissä 8. päivänä helmikuuta 2017
KUNTIEN TAKAUSKESKUS

Jari Blom
hallituksen puheenjohtaja

Janne Laine
hallituksen varapuheenjohtaja

Paula Aikio-Tallgren
hallituksen jäsen

Pekka Alanen
hallituksen jäsen

Sari Innanen
hallituksen jäsen

Jaana Karrimaa
hallituksen jäsen

Jaakko Niinistö
hallituksen jäsen

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsinki 8. helmikuuta 2017
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, KHT

20

21

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

Tilintarkastuskertomus
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnalle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kuntien takauskeskuksen (y-tunnus 1075583-7) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan takauskeskuksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia takauskeskuksesta niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan takauskeskuksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos takauskeskus aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-syyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon takauskeskuksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä Kuntien takauskeskuksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei takauskeskus pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.

Helsingissä 8. helmikuuta 2017
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, KHT
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Erittely takauksista

Miljoonaa euroa

Kuntarahoitus Oyj

Takauslimiitit

Käytössä
31.12.2016

1 500,0
1 500,0

22,6
22,6

25 000,0
1 370,2
4 000,0
800,0
6 500,0
37 670,2

19 934,6
560,9
1 141,3
7,3
3 289,8
1 363,4
26 297,3

39 170,2

26 319,9

Enintään 4 %

3,2
0,012 %

Kuntien Asuntoluotto Oyj (-30.4.2001)
MTN-ohjelma
Yhteensä
Kuntarahoitus Oyj (1.5.2001-)
MTN-ohjelma
AUD 2000 -ohjelma
Euro Commercial Paper -ohjelma
Kotimainen velkaohjelma
Muu kotimainen ja ulkomainen varainhankinta
Erillispäätökset
Yhteensä
Yhteensä
Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto
Yhteensä
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26 323,1

Luottamushenkilöt
Hallitus 1.1.2016–31.12.2017
Jari Blom, puheenjohtaja
Janne Laine, varapuheenjohtaja
Paula Aikio-Tallgren
Pekka Alanen
Sari Innanen
Jaana Karrimaa
Jaakko Niinistö

Valtuuskunta 1.10.2013–30.9.2017
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mika Munkki, puheenjohtaja

Sinikka Kangas

Reijo Vuorento, varapuheenjohtaja

Aarno Järvinen

Matti Kankare, varapuheenjohtaja

Laura Manninen

Kimmo Behm

Tero Rantanen

Markku Forss

Marjo Heikkilä

Pekka Heikkinen

Eila Viljakainen

Hilkka Hiltunen

Pertti Uusi-Erkkilä

Erkki Kukkonen

Markku Harju

Anni Laihanen

Jorma Hyökyvaara

Maarita Mannelin

Pirkko Valtola

Terhi Päivärinta

Ninni Taavitsainen

Ossi Sandvik

Juhani Pilpola

Riikka Slunga-Poutsalo

Irma Kemppainen

Jaakko Stenhäll

Pasi Orava

Virpi Ylitalo

Annina Lehtiö-Vainio
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Kuntien takauskeskuksen perustamisesta tuli syksyllä 2016 kuluneeksi 20 vuotta.
Juhlia vietettiin Helsingin Pörssitalossa.
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Tietoa vuosikertomuksesta
Kuntien takauskeskuksen takauksiin nojautuva varainhankinta
kanavoituu lainoina kuntien toiminnan ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä sosiaaliseen asuntorakentamiseen.
Tämä vuosikertomus on kuvitettu Pudasjärvelle valmistuneen hirsirakenteisen koulukeskuksen kuvilla. Liki 10 000 neliön kokoinen
hirsikampus on maailma suurin hirsikoulu.
Kiitämme Pudasjärven kaupunkia hyvästä yhteistyöstä vuosikertomuksen kuvituksessa.

Yrjönkatu 11 A 1  n 00120 HELSINKI  n Puh. +358 9 6227 2880  n Fax +358 9 6227 2882  n www.kuntientakauskeskus.fi

