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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli Kuntien takauskeskuksen historiassa poikkeuksellisen vilkas. Takauskeskuksen toimintaympäristö muuttui niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Iso muutos tapahtui myös hallinnollisesti, kun takauskeskuksen hallitus vaihtui kokonaisuudessaan kevään 2018 aikana.
Eniten kehitystyötä aiheutti Sipilän hallituksen sittemmin rauennut sote- ja maakuntauudistus ja erityisesti valtiontakauksiin liittyvät EU-kilpailuoikeudelliset näkökohdat.
Valtiontakauksilla oli uudistuksessa keskeinen merkitys, koska perustettaville maakunnille ei ollut tarkoituksena antaa
verotusoikeutta. Verotusoikeuden myötä maakuntien omat tai niiden takaamat lainat olisivat saaneet niin sanotun nollariskiominaisuuden (Vakavaraisuusasetus 575/2013/EU). Puuttuvaa verotusoikeutta olisi korvattu valtiontakauksilla.
Kysymyksenä oli, miten valtiontakaus käsitellään EU-sääntelyssä.
Sote- ja maakuntauudistuksessa takauskeskuslakiin esitettiin muutosta, jonka mukaan takauskeskuksen takaamalla
varainhankinnalla voitaisiin rahoittaa myös uusia maakunnallisia toimintoja ja oikeushenkilöitä, joita ei ole mukana takauskeskuslain vuoden 2004 EU-notifioinnissa.
Tarkistaakseen lakiesityksen yhteensopivuuden EU-oikeuden kanssa Kuntien yhteisessä varainhankintajärjestelmässä
aloitettiin syvällinen tutkimus- ja kehitystyö. Takauskeskus turvautui laaja-alaisesti rahoitusalan sääntelyn, keskuspankkitoiminnan ja EU-oikeuden asiantuntijoihin.
Tutkimustyössä nousi keskeisesti esiin EU-kilpailuviranomaisten, rahoitusalan valvojien ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välinen yhteistyövelvoite. Rahoitusalan valvonnasta vastaavat viranomaiset ja keskuspankit voivat tunnustaa päteväksi vain sellaiset valtiontakaukset, jotka EU-kilpailuoikeuden viranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet
EU-kilpailuoikeuden mukaisiksi.
Selvityksiin nojaten takauskeskuksen hallitus katsoi lakiesitystä koskevassa kannanotossaan, että uusia oikeushenkilöitä koskevasta takauskeskuslain laajennuksesta tulee saada EU-oikeusvarmuus asiassa toimivaltaiselta taholta.
Tässä yhteydessä on hyvä kiittää henkilöitä, jotka ovat panoksellaan myötävaikuttaneet takauskeskuksen menestykseen tehtävien hoidossa. Koska EU-pankkiunioni etenee, EU-sääntely muuttuu ja kotimaisia uudistuksia tehdään, on
asiantuntijoille tarvetta jatkossakin.
Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus raukesi maaliskuussa 2019. Sen yhteydessä tehty kehitystyö on merkittävästi syventänyt kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän toimintaa suhteessa EU-kilpailuoikeuteen. Takauskeskus on kartoittanut reunaehdot, joiden sisällä se voi menestyksellisesti suoriutua niistä uusista rahoitustehtävistä,
joita eduskunta sille katsoo tulevaisuudessa perustelluksi antaa.
Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja
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Kertomus vuoden 2018 toiminnasta
Kuntien takauskeskuksen tehtävänä on turvata ja kehittää kuntien yhteistä varainhankintaa. Tehtävä kattaa
myös sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksen.

Muutoksella on merkitystä myös kuntien yhteiselle varainhankintajärjestelmälle, koska kuntalainoissa on ollut käytössä edellä todettuja ehtoja.

Toimintavuosi 2018 oli takauskeskukselle poikkeuksellisen vilkas. Takauskeskuksen kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtui merkittäviä
muutoksia.  

Takauskeskus päätti perustaa aiempaa tarkemman seurantajärjestelmän keskuspankin vakuustoimintaa varten,
koska tulevaisuudessa keskuspankin oletetaan toteuttavan rahapolitiikkaansa yhä enemmän vakuustoiminnan
ehtojen ja ehtojen muutosten kautta.

Kansallisista muutoksista merkittävin oli pääministeri Sipilän hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistukseksi
sekä siihen liittyvä takauskeskuslain muutosesitys. Esityksen mukaan takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla voitaisiin rahoittaa nykyisiltä sairaanhoitopiireiltä
maakuntayhteisöille siirrettäviä lainoja.

Takauskeskus keskusteli takauskeskuslain näkökulmasta
Kuntarahoitus Oyj:n kriisinratkaisumenettelystä yhdessä
EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) ja kotimaisen rahoitusvakausviranomaisen (RVV) kanssa. Takauskeskus huomautti, että kriisinratkaisumenettelyt on laadittu yksityisen sektorin luotolaitoksiin soveltuviksi. Koska
julkisen ja yksityisen sektorin luottolaitosten rakenteet
poikkeavat toisistaan, takauskeskus korosti, että euroalueelle tarvittaisiin myös julkisen sektorin luottolaitoksiin soveltuva yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi.

Takauskeskus kartoitti takaustoimintansa edellytyksiä
suhteessa EU:n vakavaraisuus- ja keskuspankkisääntelyyn ja EU-kilpailuoikeuteen ja muodosti tämän pohjalta
kantansa hallituksen esitykseen. Takauskeskuksen hallituksen kannanoton mukaan siirtyvien lainojen valtion takausten tulee olla vakavaraisuusasetuksen 575/2013 artiklojen 213 ja 215 mukaisesti toimeenpantavissa kaikilla
merkityksellisillä lainkäytön alueilla. Lisäksi takauskeskuslain muutoksesta tulee saada oikeusvarmuus suhteessa
EU-kilpailuoikeuteen.

Takauskeskuksen vuoden 2018 kehittämistoimintaa leimasi syvällinen paneutumien EU-kilpailuoikeuteen, vakavaraisuusasetukseen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään eri asiantuntijoiden kanssa. Takauskeskuksen
toiminnan menestyksellisyys perustuu suurelta osin eri
asiantuntijoiden panokseen ja kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän henkilökunnan kykyyn sopeuttaa
järjestelmän rakenteita muuttuvissa olosuhteissa.

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksista keskeisimmät liittyivät Euroopan keskuspankkijärjestelmän vakuushallintoon ja EU-kriisinratkaisumenettelyyn.

Takauskeskus kiittää asiantuntijoitaan ja toivoo heiltä
jatkossakin kiinnostuneisuutta paneutua takaus- ja rahoitustoiminnan vaikeisiin mutta samalla myös kiehtoviin
haasteisiin.

EKP kiristi luottojen vakuuskelpoisuuden ehtoja (Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/570). Ehdoilla
määrätään, millaisia luottoja keskuspankki hyväksyy maksuvalmiusluottojensa vakuudeksi. Uusien ehtojen mukaan
sellaiset lainat, joiden korko luoton alkuperäisten ehtojen
mukaan voi olla negatiivinen tai sidottu lainanantajan
omaan viitekorkoon, eivät ole enää vakuuskelpoisia.
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Takauskeskuslainsäädäntö

Laki Kuntien takauskeskuksesta (487/1996) hyväksyttiin eduskunnassa 18.6.1996. Laki 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. Toimintavuodesta 2001 alkaen takauskeskuslain vaatimukset täyttäviä luottolaitoksia on ollut yksi, Kuntarahoitus Oyj.

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.
Viimeisin takauskeskuslain muutos toteutui 2.11.2017,
kun eduskunta päätti takauskeskuslain 5 ja 8 §:n muuttamisesta.  Lakimuutos oli seurausta vuonna 2015 voimaan
tulleesta kuntalaissa säädetystä kuntavaalien ajankohdan
siirtymisestä. Takauskeskuslain 5 § muutettiin siten, että
valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaalien jälkeisen
vuoden tammikuun 1 päivänä.

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 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.

Samassa yhteydessä muutettiin takauskeskuslain 8 § siten, että takauskeskuksen takaukselle annettu vakuus
voidaan antaa myös sopimusvakuutena ilman erillistä vastavakuutta. Sopimusvakuuksien on tulkittu sisältyvän 8
§:ssä edellytetyn riittävän vakuuden määritelmään, mutta
mahdollisten tulkintaongelmien välttämiseksi asiasta oli
perusteltua säätää laissa. Sopimusvakuuksien merkitys on
kasvanut finanssikriisin seurauksena ja Kuntarahoituksen
siirryttyä Euroopan keskuspankkijärjestelmän valvonnan
piiriin rahoitusjärjestelmän kannalta keskeisenä luottolaitoksena. Sääntely painottaa luottolaitoksilta likvidejä varoja maksuvalmiutensa turvaamiseksi.
Sopimusvakuuksien nimenomainen mainitseminen laissa
ei kuitenkaan muuta sitä perusperiaatetta, että terveiden
ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä Kuntien takauskeskuksen jäsenyhteisöjen edun näkökulmasta riittävän vakuuden on perusteltua muodostua ensisijaisesti saamisiin
perustuvista vakuuksista ja sopimusvakuuksia voidaan
käyttää siinä määrin kuin se on toiminnan tarkoituksen
kannalta perusteltua.

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

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. Uusi valtuuskunta
aloitti toimikautensa 1.1.2018 ja sen toimikausi jatkuu
vuoden 2021 loppuun. Valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Terhi Peltokorven Helsingistä ja varapuheenjohtajikseen Reijo Vuorennon Helsingistä ja Kimmo
Behmin Nurmijärveltä. Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Tarkastustoiminta ja valvonta
Valtuuskunta valitsee enintään toimikauttaan vastaavien vuosien tilien ja hallinnon tarkastusta suorittamaan tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisön ilmoittaman
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHTtilintarkastaja. Vuonna 2018 takauskeskuksen tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Oy Ab, jonka valtuuskunta
on valinnut jatkamaan tehtävässään myös vuonna 2019.

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 toimikautensa aloittanut
hallitus jatkoi tehtävässään uuden valtuuskunnan ensimmäiseen kokoukseen 16.3.2018 saakka. Puheenjohtajana toimi Jari Blom Jyväskylästä ja varapuheenjohtajana
Janne Laine Savonlinnasta.   Jäseninä toimivat Paula
Aikio-Tallgren Torniosta, Pekka Alanen Tampereelta,
Sari Innanen Kokkolasta, Jaana Karrimaa Tampereelta
ja Jaakko Niinistö Vantaalta.

Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka valtiovarainministeriö määrää takauskeskuksen
hallituksen esityksestä. Valtiovarainministeriö on määrännyt takauskeskustarkastajaksi vuosille 2018–2021 DHS
Oy Audit Partners -tilintarkastusyhteisön.

Valtuuskunta valitsi kokouksessaan 16.3.2018 takauskeskuksen hallituksen jäseniksi Tapani Hellsténin Helsingistä, Kai Järvikareen Helsingistä, Janne Pesosen
Espoosta, Mervi Simoskan Juvalta, Jaakko Stenhällin
Tampereelta, Marita Toikan Kouvolasta ja Päivi YliKauhaluoma-Nurmen Porista. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Tapani Hellsténin ja varapuheenjohtajaksi
Marita Toikan.
Takauskeskuksen toimitusjohtajana toimi Heikki Niemeläinen ja toimitusjohtajan varahenkilönä johtaja Tuukka
Salminen. Kuluneena vuonna henkilöstön lukumäärä oli
yhteensä kolme.
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Riskienhallinta

Takaustoiminnan riskit

Operatiiviset riskit

Takauskeskuslain mukaan takauskeskus voi myöntää
takauksia riittävää vakuutta vastaan. Eduskunnan
2.11.2017 tekemän takauskeskuslain 8 §:n muutoksen
mukaan vakuus voidaan antaa myös sopimusvakuutena
ilman erillistä vastavakuutta. Sopimusvakuuksien käytön
perustelu liittyy takauskeskuslain tarkoituksen toteutumiseen. Sopimusvakuuksien käytöstä määrätään Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen välisessä takaustoiminnan puitesopimuksessa.

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.

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 2018 lopussa 31.305.703.916,42
euroa.

Sijoitustoiminnan riskit
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.
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.

Takauskeskuslain mukaan Kuntarahoitus Oyj:n saatavien
vakuudeksi myönnetyt takaukset saavat takauksen
myöntämisajankohtana olla yhteensä enintään neljä prosenttia takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärästä. Näiden takausvastuiden yhteismäärä 31.12.2018
oli 5.483.728,00 euroa, yhteensä 0,018 prosenttia
takausvastuiden kokonaismäärästä. Kuntien takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärä oli yhteensä
31.311.187.644,42 euroa.
Takausvastuiden valuuttamääräinen jakauma 31.12.2018
oli seuraava: USA:n dollarimääräinen 43 %, euromääräinen
24 %, Japanin jenimääräinen 20 %, Englannin puntamääräinen 7 %, Norjan kruunumääräinen 3 % ja muissa valuutoissa yhteensä 3 %. Kuntarahoituksen suojaustoiminta
sulkee muodostuvan valuuttaposition. Takauskeskuksen
saamat vakuudet olivat euromääräisiä.   

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. Tätä suuremmat poikkeamat tulee erikseen perustella.
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Takauskeskuksen talous
Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan tuottoa kertyi takausprovisiosta 2.500.000,00 euroa. Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä
-1.932.279,99 euroa, jotka jakaantuivat henkilöstökuluihin 742.472,65 euroa, poistoihin 42.005,62 euroa ja
muihin kuluihin 1.147.801,72 euroa. Muissa kuluissa merkittävin yksittäinen erä ovat luottoluokituskustannukset,
jotka ovat osittain sidoksissa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan määrään. Varsinaisen toiminnan tulos oli
567.720,01 euroa.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli -141.117,05 euroa. Tilinpäätössiirroissa käsitellään siirrot rahastoon ja käyvän
arvon rahastoon. Rahastosiirroksi esitetään 760.747,39
euroa, joka pitää sisällään varsinaisen toiminnan tuloksen
ja sijoitustoiminnan tuloksen täysimääräisenä ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Rahaston kokonaismääräksi 31.12.2018 muodostuu 19.369.345,46 euroa.
Siirto käyvän arvon rahastoon 901.864,44 euroa vastaa taseessa olevan sijoitusomaisuuden käyvän arvon
muutosta. Takauskeskuksen oman pääoman määräksi
31.12.2018 muodostuu 20.112.470,25 euroa. Tilikauden tulos on tilinpäätössiirtojen jälkeen nolla.

Takauskeskukselle ei koko sen toiminnan aikana ole esitetty vaadetta takauskorvauksen maksamiseksi. Toiminnan
luonne huomioon ottaen on todennäköistä, että tulevaisuudessakaan takauskeskukselle ei koidu maksettavaksi
takauskorvauksia, eikä kerry takaisinperintätuottoja.  

Takauskeskuksen maksuvalmius muodostuu rahastosta
ja maksuvalmiusjärjestelyistä. Toimintavuonna takauskeskuksella oli sopimus kassatilanteen turvaamiseksi 150
miljoonaan euroon asti.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 316.992,66 euroa ja
kulut 123.965,28 euroa. Kulut sisältävät alaskirjauksia
100.000,00 euron arvosta. Sijoitustoiminnan tulokseksi
ennen arvonmuutoksia kertyi 193.027,38 euroa.

Tulevaisuudennäkymät

Takauskeskus arvostaa sijoitukset taseessa käypään
arvoon. Oleellinen muutos aiempaan esitystapaan on
taseessa olevan käyvän arvon rahaston muutoksen
esittäminen tuloslaskelmassa osana sijoitustoimintaa.
Esitysmuutos perustuu kirjanpitolain viittaamiin kansainvälisiin IFRS-standardeihin. Käyvän arvon rahasto oli
vuoden lopussa suuruudeltaan 743.124,79 euroa ja sen
negatiivinen arvonmuutos edellisvuodesta 901.864,44
euroa. Arvonmuutoksesta valtaosa aiheutui osakeperusteisten sijoitusinstrumenttien markkinahintojen laskusta
vuoden viimeisten kuukausien aikana. Sijoitusomaisuuden
tuotto oli -3,98 %.

1

Kuntien takauskeskuksen kuluvana vuonna tekemä kehitystyö selkiytti tulevaisuudennäkymiä.  Kehitystyössä tarkasteltiin pankkien kriisinhallintajärjestelmän soveltamista
julkisen sektorin omistamiin luottolaitoksiin Euroopassa. Lisäksi takauskeskus kehitti seurantajärjestelmää Euroopan
keskuspankkijärjestelmän vakuushallinnon muutoksia varten ja tarkasteli EU-kilpailulainsäädännön yhteyttä luottolaitoksia koskevaan vakavavaraisuusasetukseen.   
Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän tulevaisuudennäkymissä keskeinen sija on maakunta- ja soteuudistuksen toteuttaminen, joka on tätä kirjoittaessa avoin.
Tehdyn kehitystyön nojalla järjestelmällä on hyvät valmiudet selviytyä mahdollisista rahoitustehtävistä, joita eduskunta tulee sille mahdollisesti osoittamaan uudistuksen
yhteydessä.

Sijoitusomaisuuden tuotto =

(sijoitustoiminnan tulos + käyvän arvon rahaston muutos) /
sijoitukset (vuoden alun ja lopun keskiarvo) * 100
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Tuloslaskelma

Liitetieto           1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

2 500 000,00

2 300 000,00

-742 472,65
-42 005,62
-1 147 801,72

-716 510,28
-20 036,59
-1 340 468,62

567 720,01

222 984,51

316 992,66
-123 965,28

327 188,74
-43 219,16

193 027,38

283 969,58

-901 864,44

100 558,82

Sijoitustoiminnan tulos

-708 837,06

384 528,40

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

-141 117,05

607 512,91

-760 747,39
901 864,44

-506 954,09
-100 558,82

0,00

0,00

Euro

Varsinainen toiminta

        

Tuotot
Takausprovisiot
Kulut
Henkilöstökulut                                      (1)
Poistot                                                       (2)
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan tulos

Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut ja arvonalentumiset
Sijoitustoiminnan tulos ennen arvonmuutoksia
Realisoitumaton arvonmuutos

Tilinpäätössiirrot
Siirto rahastoon
Siirto käyvän arvon rahastoon
Tilikauden tulos
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Tase

Euro

Liitetieto                     31.12.2018

31.12.2017

Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet                                  (3)
Muut osakkeet ja osuudet                            (4)

177 076,11
2 255 184,05

192 006,67
2 276 896,60

Sijoitukset
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitustodistukset
Joukkovelkakirjalainat

8 084 432,89
987 784,69
6 969 550,00

8 631 928,80
1 982 175,48
6 168 840,08

0,00
98 432,50

0,00
101 988,26

1 698 497,63

1 058 923,91

20 270 957,87

20 412 759,80

19 369 345,46
743 124,79

18 608 598,07
1 644 989,23

64 095,46
94 392,16
0,00

57 066,94
102 105,56
0,00

20 270 957,87

20 412 759,80

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Provisiosaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma pääoma                                                            (5)
Rahasto                                   
Käyvän arvon rahasto
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Vastattavaa yhteensä
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Rahoituslaskelma

Euro

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

2 500 000,00
-1 887 792,92

2 875 000,00
-2 002 454,97

612 207,08

872 545,03

-5 362,51
32 729,15

0,00
95 411,82

639 573,72

967 956,85

1 058 923,91
1 698 497,63

90 967,06
1 058 923,91

Varsinaisen toiminnan rahavirta
Maksut liiketoiminnan tuloista
Maksut liiketoiminnan kuluista
Varsinaisen toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Sijoitusten rahavirta

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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Liitetiedot
Kuntien takauskeskus noudattaa soveltuvin osin voimassa olevaa kirjanpitolakia ja -asetusta.     
Sijoitukset arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon. 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
- kalusto                                                                    
- takauskeskuksen toimitilojen kalusto
Euro

3 vuoden tasapoisto
5 vuoden tasapoisto
10 vuoden tasapoisto

                LIITETIETO

Henkilöstökulut

(1)

2018       
Hallitus
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö
Muut
Yhteensä

Palkat ja palkkiot
120 817,21
353 771,31
157 935,82

Eläkekulut
11 136,44
68 552,61
22 337,39

Muut henkilösivukulut
280,17
5 757,28
1 884,42

632 524,34

102 026,44

7 921,87

Pysyvät vastaavat

2018

2017

Aineelliset hyödykkeet                    (3)
Hankintameno 1.1.
Vähennykset tilikautena
Lisäykset tilikautena
Hankintameno 31.12.

304 483,37
-16 450,02
5 362,51
293 395,86

309 076,44
-4 593,07
0,00
304 483,37

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot                     (2)
Kertyneet poistot 31.12.

-112 476,70
16 450,02
-20 293,07
-116 319,75

-97 033,18
4 593,07
-20 036,59
-112 476,70

177 076,11

192 006,67

2018
1 487 875,70
1,00
45 720,00
721 587,35

2017
1 487 875,70
21 713,55
45 720,00
721 587,35

2 255 184,05

2 276 896,60

Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut osakkeet ja osuudet              (4)
Koy Yrjönkatu 11
Nurmijärven golfkeskus (1 kpl)
As Oy Helsingin Eino Leinon katu 7
As Oy Topeliuksenkatu 15
Yhteensä
18
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Euro

LIITETIETO                                     2018

Oman pääoman muutokset

(5)

                                      
Rahasto 1.1.
Rahastosiirto 31.12.
Rahasto 31.12.                                                      

2017

18 608 598,07
760 747,39
19 369 345,46

18 101 643,98
506 954,09
18 608 598,07

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

1 644 989,23
-901 864,44
743 124,79

1 544 430,41
100 558,82
1 644 989,23

Takaukset ja vakuudet

31.12.2018

31.12.2017

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

47 026 993 865,03
31 305 703 916,42

45 103 271 210,74  
30 644 791 875,68

33 862 650 761,98
2 556 946 845,56

33 413 603 696,03
2 768 811 820,35

5 483 728,00

2 563 903,00

Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto
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Allekirjoitukset
Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2019

KUNTIEN TAKAUSKESKUS

Tapani Hellstén
hallituksen puheenjohtaja

Marita Toikka
hallituksen varapuheenjohtaja

Kai Järvikare
hallituksen jäsen

Janne Pesonen
hallituksen jäsen

Mervi Simoska
hallituksen jäsen

Jaakko Stenhäll
hallituksen jäsen

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
hallituksen jäsen

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsinki 13. helmikuuta 2019
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, KHT
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Tilintarkastuskertomus

Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnalle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kuntien takauskeskuksen (y-tunnus 1075583-7) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2018. 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 virheellisyyden 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 toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu 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 toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys,
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 13. helmikuuta 2019
KPMG OY AB
Marcus Tötterman
KHT
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Erittely takauksista

Miljoonaa euroa
Kuntarahoitus Oyj
Takauslimiitit	Käytössä
				
31.12.2018
Kuntien Asuntoluotto Oyj (-30.4.2001)
MTN-ohjelma
Yhteensä

1 500,0
1 500,0

22,6
22,6

MTN-ohjelma
AUD 2000 -ohjelma
Euro Commercial Paper -ohjelma
Kotimainen velkaohjelma
Muu kotimainen ja ulkomainen varainhankinta

30 000,0
1 227,0
7 000,0
800,0
6 500,0

24 184,6
618,5
3 067,9
0,0
3 412,1

Yhteensä

45 527,0

31 283,1

47 027,0

31 305,7

Enintään 4 %

5,5
0,018 %

Kuntarahoitus Oyj (1.5.2001-)

Yhteensä
Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto
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Luottamushenkilöt

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen,
Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll ja Marita Toikka.

Hallitus 16.3.2018–31.12.2021
Tapani Hellstén, puheenjohtaja
Marita Toikka, varapuheenjohtaja
Kai Järvikare
Janne Pesonen
Mervi Simoska
Jaakko Stenhäll
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
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Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi ja Kimmo Behm.

Valtuuskunta 1.1.2018–31.12.2021
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Terhi Peltokorpi, puheenjohtaja

Martin Ylikännö

Reijo Vuorento, 1. varapuheenjohtaja

Ninni Taavitsainen

Kimmo Behm, 2. varapuheenjohtaja

Mika Mäkinen

Tuomo Luoma

Joonas Grönlund

Satu Hatanpää

Venla Väli-Torala

Maarita Mannelin

Pia-Riitta Korvenheimo

Jesse Jääskeläinen

Vuokko Puljujärvi

Pia Hänninen

Markku Harju

Lasse Hautala

Mirva Kittilä

Asta Tolonen

Markku Forss

Sallamaari Muhonen

Marko Kivelä

Leena Kuha

Ville Hämäläinen

Lauri Heikkilä

Anssi Joutsenlahti

Matti Semi

Tiina Ahlfors

Fredrik Guseff

Minna Österholm
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Tietoa vuosikertomuksesta
Kuntien takauskeskuksen takaama Kuntarahoituksen
varainhankinta kanavoituu lainoina kuntien toiminnan ja infrastruktuurin
kehittämiseen sekä sosiaaliseen asuntorakentamiseen.
Tämän vuosikertomuksen kuvat ovat Hämeenlinnan Nummikeskuksesta,
joka avattiin elokuussa 2018. Keskuksessa yhdistyvät esiopetuksen
ja opetuksen lisäksi kirjasto- ja neuvolapalvelut.
Tiloissa järjestetään iltaisin myös urheilu- ja kulttuuritoimintaa.
Kuntien takauskeskus on taannut varainhankintaa, joka on
kohdistunut Nummikeskuksen rakentamiseen. Kiitämme
Hämeenlinnan kaupunkia hyvästä yhteistyöstä
vuosikertomuksen kuvituksessa.
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