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Toimitusjohtajan katsaus

Kuntien takauskeskuksen perustamisesta tulee vuonna 2021 kuluneeksi 25 vuotta. Takauskeskus perustettiin täydentämään kuntia palvelevaa luottolaitostoimintaa. Tehtävä laajennettiin pian myös sosiaalisen asuntotuotannon rahoitukseen.
Takauskeskuksen takauskanta on kasvanut vuosittain lähes 1,5 miljardilla eurolla
nykyiseen noin 36 miljardin euroon. Takauskannan kasvu osoittaa, että vuonna 1996 uutena
viranomaisena perustetulle takauskeskukselle on ollut tarve yhteiskunnan ydintoimintojen
kuten kunnallisen perusinfran, koulujen, liikuntapaikkojen, sairaalojen ja sosiaalisen asuntotuotannon investointien rahoituksessa. Takauskeskuksen toimintakyky on perustunut jäsenkuntien verotusoikeuteen ja nollariskiasemaan rahoitusalan EU-sääntelyssä, joiden seurauksena myös takauskeskuksen myöntämällä takauksella on nollariskiasema.
Takauskeskus toimii julkisoikeudellisena laitoksena kuntien määräämisvallassa olevan luottolaitoksen varainhankinnan takaajana. Pääomamarkkinoilla operaattorina toimii varainhankintajärjestelmän toinen osapuoli ja takauskeskuksen tärkein yhteistyökumppani Kuntarahoitus
Oyj, jonka varainhankinnan takauskeskus takaa.
Takauskeskuksen takaus alentaa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan kustannuksia, ja Kuntarahoitus Oyj välittää kustannusedun edelleen asiakkailleen kuntayhteisöille ja sosiaaliseen
asuntotuotantoon. Edullisen rahoituksen välittämisen lisäksi Kuntarahoitus Oyj on pystynyt
kartuttamaan omia varojaan sääntelytarpeiden ja antolainauksen kasvun edellyttämällä tavalla noin 50 miljoonalla eurolla vuodessa.

Kuntien takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n muodostama kuntien yhteinen
varainhankintajärjestelmä on käsitelty ja hyväksytty Euroopan komissiossa vuonna
2004. Hyväksynnän myötä järjestelmä on kiinnittynyt osaksi Euroopan pankkiunionia
ja pankkiunionin muutoksia. Muutoksista viimeisin on EU-sääntelyssä annettu erityisasema
julkiselle kehitysluottolaitokselle, jonka tunnusmerkistön Kuntarahoitus Oyj täyttää ainoana
suomalaisena luottolaitoksena.
Näin rakentuneella järjestelmällä on tunnustettu asema sekä EU-sääntelyssä että myös
kansainvälisillä raha- ja pääomamarkkinoilla. Järjestelmän kehitys on huomattu Suomen
poliittisten päättäjien parissa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa järjestelmälle
on osoitettu tehtäviä uusien raideyhtiöiden ja uusien hyvinvointialueiden rahoituksessa.  Näiden tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös suomalaisilta poliittisilta päättäjiltä EU-sääntelyn ja eurooppaoikeuden reunaehtojen huomioon ottamista muun muassa
sisämarkkinaoikeuden alalla, jossa jäsenmaat ovat luovuttaneet toimivaltaansa Euroopan
unionille.
Kuntien takauskeskus voi katsoa suoriutuneensa siitä tehtävästä, jonka eduskunta
antoi vuoden 1996 takauskeskuslaissa: kehittää ja turvata kuntien yhteinen varainhankinta.
Suurin kiitos tässä yhteydessä on epäilemättä esitettävä ihmisille, jotka aitoa ja elävää
mielenkiintoa tuntien ovat kukin omalla asiantuntemuksellaan vuosien saatossa osallistuneet järjestelmän kehittämiseen niin asiantuntijoina kuin luottamushenkilöinä.
Heikki Niemeläinen
Toimitusjohtaja
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Kuntien takauskeskuksen edessä oleva Vanhankirkonpuisto oli talvella 2021 luminen.
Hiihtelemässä takauskeskuksen henkilökunta Heikki Niemeläinen, Tuukka Salminen ja Johanna Hietalahti.
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Kertomus vuoden 2020 toiminnasta

Kuntien takauskeskuksen tehtävänä on turvata ja kehittää kuntien yhteistä varainhankintaa. Tehtävä kattaa myös sosiaalisen
asuntotuotannon rahoituksen. Toimintavuosi 2020 oli vilkas
takauskeskuksen kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Erityisellä tavalla vuoteen vaikutti Covid-19-pandemia, joka äkillisesti muutti totuttuja
toimintatapoja ja edisti sähköistä asiointia. Kuntarahoitus ja Kuntien takauskeskus ovat suunnitelmallisesti kehittäneet tietojärjestelmiään, minkä ansiosta siirtyminen etätyöskentelyyn pandemiatilanteessa sujui häiriöittä. Kuntien varainhankinta on ollut
keskeytyksettä turvattua.
Kansallisesti merkittävin muutos oli pääministeri Sanna Marinin
hallituksen vuonna 2019 vireille saattama sosiaali- ja terveyshuollon uudistushanke. Uudistuksessa kuntayhtymiä korvataan
uusilla oikeushenkilöillä, hyvinvointialueilla.
Takauskeskuksen tavoite on, että hyvinvointialueiden rahoitusja maksuvalmius turvataan kuntayhtymien nykytasoa vastaavalla
tavalla. Kehitystyössään takauskeskus tarkasteli perustettavien
hyvinvointialueiden verotusoikeutta ja verotuslakeja, joilla hyvinvointialueiden nollariskiluokitus ja liittyminen Euroopan unionin
rahoitusalan sääntelyyn voitaisiin järjestää. Tarkastelussa kävi
ilmi, että verotusoikeus voidaan järjestää tavallisella lailla kuntien
verolakeja soveltaen.

Hyvinvointialueen verotusoikeus ja siihen liittyvä nollariskiominaisuus luo hyvinvointialueille edellytykset tulla takauskeskuksen jäsenyhteisöiksi ja sen myötä Euroopan keskuspankkijärjestelmän
tehokkaan rahoitushuollon piiriin.
Tämä voi lykkääntyä maakuntaveron viiveisen käyttöönoton
vuoksi. Lykkääntymisen varalta takauskeskus jatkoi kehitystyötään tarkastellen, miten hyvinvointialueiden rahoitushuolto voitaisiin turvata kuntayhtymiä vastaavalla tavalla, kunnes ne saavat
verotusoikeuden. Tarkastelussa kävi ilmi, että hyvinvointialueiden
lainoille voidaan järjestää nollariskiominaisuus valtion myöntämillä takauksilla edellyttäen, että takaukset ovat kaikilla takausten
toimeenpanoa koskevilla lainkäytön aloilla hyväksyttyjä. Merkityksellistä on maakuntaveron nollariskiluokitusta korvaavien valtiontakausten EU-oikeudellinen käsittely Euroopan komissiossa.
Kehityshankkeiden suunta ratkeaa, kun parlamentaarisen maakuntaverokomitean työ valmistuu vuoden 2021 aikana ja hallitus
päättää sote-uudistuksen jatkotoimista.
Suomessa koronaviruksen hoito on kuulunut kuntien vastuulle.
Lisäksi kuntien talouksiin on kohdistunut paineita koronaviruksen aiheuttamien menojen lisäysten ja tulojen menetysten vuoksi. Näiden haasteiden vuoksi takauskeskus vapautti Kuntarahoitukselle lisää vakuuksia käytettäväksi Euroopan keskuspankissa
vakuutena. Lisäksi Kuntarahoituksen EMTN-ohjelma korotettiin

40 miljardiin ja ECP-ohjelma 10 miljardiin euroon. Takauskeskus
avasi uuden käytännön luottoluokittajien kanssa käytävissä
keskusteluissa nojautumalla hallitusohjelman toteuttamisen
osalta kunta- ja omistajaohjausministerin kanssa käytyyn
kirjeenvaihtoon.
Takauskeskuksen toiminnan näköpiirissä olevia rahoitustehtäviä
vastaavasti takauskeskus järjesti raideinvestointeja käsittelevän valtakunnallisen seminaarin Tampereella. Lisäksi takauskeskus edisti tulevien hyvinvointialueiden rahoitus- ja talousjohdon
järjestäytymistä yhtenäiseksi vaikuttajaryhmäksi muun muassa
eduskunnan valiokuntakuulemisia ajatellen.
Omaa toimintaansa takauskeskus kehitti uudistamalla sisäisen seuranta- ja raportointijärjestelmänsä läheisemmin vastaamaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän hallitustyöskentelyn
käytänteitä.
Takauskeskuksen toiminnan menestyksellisyys perustuu suurelta
osin eri alojen asiantuntijoiden ja kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän henkilökunnan kykyyn sopeuttaa järjestelmän rakenteita muuttuvissa olosuhteissa. Vuonna 2020 kehittämisen
painopisteessä oli Suomen julkisyhteisöjen liittyminen Euroopan
unionin rahoitussalan sääntelyyn ja kehittyvään pankkiunioniin.
Takauskeskus kiittää käyttämiään asiantuntijoita ja toivoo heiltä
jatkossakin kiinnostuneisuutta paneutua takaus- ja rahoitustoiminnan vaikeisiin, mutta samalla myös kiehtoviin haasteisiin.
5
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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.

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

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.

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.

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.

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
että sopimusvakuuksia voidaan käyttää siinä määrin kuin se on
toiminnan tarkoituksen kannalta perusteltua.

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

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.

Takauskeskuslain säädösten ja sen nojalla annettujen määräysten
täyttyminen Kuntarahoituksen toiminnassa hallinnoidaan Kuntien
takauskeskuksen ja Kuntarahoitus Oyj:n välisellä takaustoiminnan
puitesopimuksella.
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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.

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 Yli-Kauhaluoma-Nurmen Porista. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Tapani Hellstén ja varapuheenjohtajana
Marita Toikka.
Takauskeskuksen toimitusjohtajana toimi Heikki Niemeläinen
ja toimitusjohtajan varahenkilönä johtaja Tuukka Salminen.
Kuluneena vuonna henkilöstön lukumäärä oli yhteensä kolme.

Takauskeskuslain mukaan takauskeskuksella on 5–7-jäseninen
hallitus, joka vastaa takauskeskuksen hallinnosta, takausten
myöntämisestä ja valtuuskunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallitus käyttää takauskeskuksen puhevaltaa.
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Tarkastustoiminta ja valvonta

Valtuuskunta valitsee enintään toimikauttaan vastaavien vuosien tilien ja hallinnon tarkastusta suorittamaan tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisön ilmoittaman päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Vuonna 2020
takauskeskuksen tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Oy Ab, jonka
valtuuskunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi myös vuodelle
2021.
Takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka valtiovarainministeriö määrää takauskeskuksen hallituksen
esityksestä. Valtiovarainministeriö on määrännyt takauskeskustarkastajaksi vuosille 2018–2021 DHS Oy Audit Partners
-tilintarkastusyhteisön.
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Riskienhallinta
Takaustoiminnan riskit

Sijoitustoiminnan 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.

Takausvastuiden valuuttamääräinen jakauma 31.12.2020 oli seuraava: euromääräinen 64 %, USA:n dollarimääräinen 17 %, Japanin
jenimääräinen 11 %, Norjan kruunumääräinen 4 % ja muissa valuutoissa yhteensä 4 %. Kuntarahoituksen suojaustoiminta sulkee
muodostuvan valuuttaposition. Takauskeskuksen saamat vakuudet olivat euromääräisiä.   
  

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, toimitusjohtajan varahenkilö tai
vanhempi asiantuntija päättää yksittäisten varainhankintaerien
takauksista. Takauskeskuksen Kuntarahoituksen varainhankinnalle myöntämiä takauksia oli käytössä vuoden 2020 lopussa
36.657.771.232,82 euroa.

Takauskeskuksen operatiivisia riskejä on käsitelty johtosäännön
lisäksi takauskeskuksen hallituksen hyväksymässä takaus- ja
toimintapolitiikassa, jossa takauskeskuksen eri toimijoiden toimintavaltuudet ja -oikeudet on määritelty. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (TihL 906/2019) määrää tietoaineistojen
hallinnasta ja tietoturvallisesta käsittelystä. Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta on julkaistu Kuntien takauskeskuksen
www-sivuilla.

Takauskeskuslain mukaan Kuntarahoitus Oyj:n saatavien vakuudeksi myönnetyt takaukset saavat takauksen myöntämisajankohtana olla yhteensä enintään neljä prosenttia
takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärästä. Näiden
takausvastuiden yhteismäärä 31.12.2020 oli 18.260.111,00  
euroa, yhteensä 0,05 prosenttia takausvastuiden kokonaismäärästä. Kuntien takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärä oli
yhteensä 36.676.031.343,82 euroa.

Operatiiviset riskit

Takauskeskuksella on jatkuvuussuunnitelma, jolla varaudutaan
poikkeustilanteisiin siten, että takauskeskus pystyy jatkamaan
toimintaansa ja rajoittamaan vaurioita erilaisissa toimintaa kohtaavissa häiriötilanteissa. Riskejä on pyritty hallitsemaan ohjeistuksella, ulkoistamalla toimintoja, kehittämällä tietojärjestelmiä
ja luomalla varahenkilöjärjestelmät.

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.
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 3.000.000 euroa. Takauskeskuksen varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 2.533.995,57 euroa, jotka jakaantuivat
henkilöstökuluihin 786.737,59 euroa, poistoihin ja arvonalentumisiin 50.395,06 euroa ja muihin kuluihin 1.696.862,92 euroa.
Muissa kuluissa merkittävimmät yksittäiset kululisäykset liittyivät luottoluokituskustannuksiin, jotka ovat osittain sidoksissa
Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnan määrään. Varainhankintaa
lisäsi merkittävästi Covid-19-pandemiasta aiheutunut kuntien
rahoituksen turvaamistehtävän korostuminen ja pääomamarkkinoiden epävarmuuden aiheuttamana muiden rahoituksen tarjoajien
pidättäytyminen asiakasrahoituksesta. Varsinaisen toiminnan
tulos oli 480.074,43 euroa.
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.  

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 199.317,31 euroa ja kulut
53.694,67 euroa. Sijoitustoiminnan tulokseksi ennen arvonmuutoksia kertyi 145.622,64 euroa.
Takauskeskus arvostaa sijoitukset tulosvaikutteisesti käypään
arvoon. Arvonmuutos edellisestä tilinpäätöksestä oli 477.233,02
euroa. Arvonmuutoksesta valtaosa aiheutui osakeperusteisten
sijoitusinstrumenttien markkinahintojen noususta toimintavuoden aikana. Sijoitusomaisuuden tuotto oli 3,15 %.
Covid-19 aiheutti pääomamarkkinoilla poikkeuksellista epävarmuutta ja sijoituskohteiden arvot vaihtelivat vuoden aikana
voimakkaasti. Keskuspankkien ja valtioiden massiivisten rahaja finanssipoliittisten toimien tukemana pääomamarkkinoiden
arvostustasot palautuivat ja nousivat ennätystasoille. Tulevana
vuotena huomio kohdistuu erityisesti politiikkatoimien jatkuvuuteen ja kansantalouksien elpymiseen.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 1.102.930,09 euroa. Tilinpäätössiirroissa käsitellään siirrot rahastoon ja käyvän arvon rahastoon. Rahastosiirroksi esitetään 625.697,07 euroa, joka pitää
sisällään varsinaisen toiminnan tuloksen ja sijoitustoiminnan
tuloksen täysimääräisenä ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Rahaston kokonaismääräksi 31.12.2020 muodostuu
20.021.375,69 euroa.
Siirto käyvän arvon rahastoon 477.233,02 euroa vastaa taseessa
olevan sijoitusomaisuuden käyvän arvon muutosta. Käyvän arvon
rahasto oli vuoden lopussa suuruudeltaan 2.819.772,29 euroa.
Takauskeskuksen oman pääoman määräksi 31.12.2020 muodostuu 22.841.147,98 euroa. Tilikauden tulos on tilinpäätössiirtojen
jälkeen nolla.
Takauskeskuksen maksuvalmius muodostuu rahastosta ja maksuvalmiusjärjestelyistä. Kuntien takauskeskuksella on Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa voimassa oleva sopimus kassatilanteen turvaamiseksi 200 miljoonaan euroon asti.

1

Sijoitusomaisuuden tuotto =

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

Takauskeskuksen kulunutta vuotta leimasi kehittämistoiminta
Suomen kansallisen lainsäädännön ja EU-sääntelyn rajapinnoilla.
Kehitystyön taustalla oli pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti perustettavat uudet hyvinvointialueet ja infrayhtiöt ja niiden rahoituksen kytkeminen euroalueen rahoitus- ja
maksuvalmiushuoltoon.
Suomen julkisen sektorin rahoitushuoltoon liittyy Euroopan pankkiunionin syveneminen. Euroopan keskuspankki ei voi suoraan
rahoittaa Euroopan unionin jäsenvaltiota tai valtioihin kuuluvia
toimijoita, koska EU:n perussopimuksessa keskuspankilta kielletään jäsenvaltioiden suora rahoittaminen. Tässä suhteessa
Euroopan unionin jäsenvaltiot poikkeavat muista maista kuten
Yhdysvalloista, Japanista ja Iso-Britanniasta, joissa vastaavaa
kieltoa ei ole.

Julkisyhteisöjen rahoitushuollon tarpeet ovat Euroopan unionin
jäsenmaissa vastaavat kuin muissa maissa. Niiden tarpeita varten on Euroopan unionin jäsenmaissa kehittynyt julkisten kehitys- ja erityisluottolaitosten verkosto, joille on annettu Euroopan
unionin vakavaraisuusasetuksessa erityinen asema. Suomessa
tämä erityinen asema on muodostunut ainoana luottolaitoksena Kuntarahoitus Oyj:lle, jonka varainhankinnan Kuntien takauskeskus takaa.
Tämän kehityksen myötä kuntien yhteisestä varainhankintajärjestelmästä on muodostunut Suomen ainut julkinen kehitysluottojärjestelmä. Järjestelmää on perusteltua laajentaa palvelemaan
Suomen julkisen sektorin toimintoja kuntien toimialaa laajemmin. Euroopan keskuspankkijärjestelmään nojaavan kehittyneen rahoitushuollon tarpeita on kuntien toimialan ulkopuolella
muuallakin Suomen julkisella sektorilla hyvinvointialueiden ja

infrahakkeiden lisäksi. Julkisen kehitysluottolaitoksen toimialan laajentaminen näihin toimintoihin tuo Suomen julkistalouteen säästöjä, tehokkuutta ja kehittyneen rahoitushuollon
muita etuja kuten maksuvalmiutta ja valmiin eurooppalaisen
yhteistyöverkoston.
Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kehittäminen Suomen julkista sektoria laajasti palvelevaksi kehitysluottolaitokseksi tarjoaa luontevan tulevaisuudennäkymän Kuntien takauskeskukselle. Tarjolla olevien etujen käyttöön ottaminen vaatii
laaja-alaista yhteistyötä poliitikkojen ja rahoitusalan asiantuntijoiden kesken. Kuntien yhteisellä varainhankintajärjestelmällä on
hyvät edellytykset kehitystyöhön osaavan henkilöstönsä ja
käytössään olevan asiantuntijaverkostonsa vuoksi. Takauskeskus
voi suunnata tulossa oleviin haasteisiin luottavaisin mielin.  

15

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

          1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

3 014 070,00

2 500 000,00

-786 737,59
-50 395,06
-1 696 862,92

-727 167,16
-17 614,06
-1 849 927,89

480 074,43

-94 709,11

Sijoitustoiminnan tuotot
Sijoitustoiminnan kulut

199 317,31
-53 694,67

157 394,38
-36 352,11

Sijoitustoiminnan tulos ennen arvonmuutoksia

145 622,64

121 042,27

Realisoitumaton arvonmuutos

477 233,02

1 599 414,48

622 855,66

1 720 456,75

1 102 930,09

1 625 747,64

-625 697,07
-477 233,02

-26 333,16
-1 599 414,48

0,00

0,00

Euro

Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta

        

Tuotot
Takausprovisiot ja muut tuotot
Kulut
(1) Henkilöstökulut                                    

Poistot  ja arvonalentumiset              
Muut toimintakulut    
                                                                                          
Varsinaisen toiminnan tulos

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tulos
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Tilinpäätössiirrot
Siirto rahastoon
Siirto käyvän arvon rahastoon
Tilikauden tulos
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Euro

tase

                   31.12.2020

31.12.2019

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

167 781,17
2 783 830,91

175 864,60
2 255 184,05

Sijoitukset
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitustodistukset ja talletukset
Joukkovelkakirjalainat

8 533 452,72
794 330,29
9 141 640,00

9 654 179,63
1 077 679,42
7 043 200,00

350,00
17 956,52
63 677,08

350,00
40 473,29
72 301,84

1 687 761,10

1 573 510,22

23 190 779,79

21 892 743,05

20 021 375,69
2 819 772,29

19 395 678,62
2 342 539,27

46 802,18
148,52
302 681,11

41 495,94
0,00
113 029,22

23 190 779,79

21 892 743,05

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Laskutussaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
(4) Oma pääoma                                                           

Rahasto                                   
Käyvän arvon rahasto
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä
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Rahoituslaskelma
1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

3 013 720,00
-2 264 122,13

2 500 000,00
-2 616 553,17

Varsinaisen toiminnan rahavirta

749 597,87

-116 553,17

Investointien rahavirta
Sijoitusten rahavirta

-8 201,49
-627 145,5

-16 402,55
7 968,31

Rahavarojen muutos

114 250,88

-124 987,41

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

1 573 510,22
1 687 761,10

1 698 497,63
1 573 510,22

Euro

Varsinaisen toiminnan rahavirta
Maksut liiketoiminnan tuloista
Maksut liiketoiminnan kuluista
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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

3 vuoden tasapoisto

- kalusto                                                                    

5 vuoden tasapoisto

- takauskeskuksen toimitilojen kalusto

10 vuoden tasapoisto
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Liitetiedot

Euro

            

(1) Henkilöstökulut

1.1.-31.12.2020

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Hallitus
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö
Muut

110 286,62
368 998,22
194 404,44

4 271,55
63 148,29
33 004,37

369,66
9 316,13
2 938,33

Yhteensä

673 689,28

100 424,21

12 624,12

Pysyvät vastaavat

2020

2019

Hankintameno 1.1.
Vähennykset tilikautena
Lisäykset tilikautena
Hankintameno 31.12.

203 271,15
-5 362,51
2 311,63
200 220,27

293 395,86
-106 527,25
16 402,54
203 271,15

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

-27 406,56
5 362,51
-10 395,06
-32 439,11

-116 319,75
106 527,25
-17 614,06
-27 406,56

Kirjanpitoarvo 31.12.

167 781,16

175 864,59

Golf-osakkeet
Koy Yrjönkatu 11
As Oy Helsingin Eino Leinon katu 7
Koy Tahko Twinhills 212/5
As Oy Topeliuksenkatu 15

2020
1,00
1 493 765,56
45 720,00
522 757,00
721 587,35

2019
1,00
1 487 875,70
45 720,00
721 587,35

Yhteensä

2 783 830,91

2 255 184,05

(2) Aineelliset hyödykkeet                 

(3) Muut osakkeet ja osuudet                      
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Liitetiedot

                                   2020

2019

                                      
Rahasto 1.1.
Rahastosiirto 31.12.
Rahasto 31.12.                                                      

19 395 678,62
625 697,07
20 021 375,69

19 369 345,46
26 333,16
19 395 678,62

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

2 342 539,27
477 233,02
2 819 772,29

743 124,79
1 599 414,48
2 342 539,27

Takaukset ja vakuudet

31.12.2020

31.12.2019

58 558 178 158,03
36 657 771 232,82

50 550 390 747,11
33 040 159 347,85

39 414 857 675,35
2 757 086 442,53

34 379 229 395,93
1 339 070 048,08

18 260 111,00

800 294,00

Euro
(4)

Oman pääoman muutokset

Myönnetyt takauslimiitit
Takauksia käytössä
Saadut vakuudet ja
vakuusasemaan vaikuttavat erät
Laskennallinen ylivakuus
Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto
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KUNTIEN TAKAUSKESKUS
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hallituksen puheenjohtaja

Marita Toikka
hallituksen varapuheenjohtaja
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hallituksen jäsen

Mervi Simoska
hallituksen jäsen

Jaakko Stenhäll
hallituksen jäsen
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hallituksen jäsen

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsinki, 12. helmikuuta 2021
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, KHT
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Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnalle  

Tilintarkastuskertomus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kuntien takauskeskuksen (y-tunnus 1075583-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
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

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

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.

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.

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.

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

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.

Muu informaatio
Helsingissä 12. helmikuuta 2021
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu
informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

KPMG OY AB         
Marcus Tötterman, KHT
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Erittely takauksista
Miljoonaa euroa
Kuntarahoitus Oyj
Takauslimiitit	Käytössä
				
31.12.2020
MTN-ohjelma
AUD 2000 -ohjelma
Euro Commercial Paper -ohjelma
Kotimainen velkaohjelma
Muu kotimainen ja ulkomainen varainhankinta

40 000,0
1 258,2
10 000,0
800,0
6 500,0

28 887,3
667,3
3 896,4
0,0
3 206,8

Yhteensä

58 558,2

36 657,8

Enintään 4 %

18,3
0,050 %
36 676,0

Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle takaamien
johdannaissopimusten saamiset vastapuolilta, netto
Yhteensä
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LUOTTAMUSHENKILÖT

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
Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen,
Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll ja Marita Toikka.
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Valtuuskunta 1.1.2018–31.12.2021

Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi ja Kimmo Behm.

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 takauskeskus takaa Kuntarahoituksen
varainhankinnan, joka kanavoituu lainoina kuntien
toiminnan ja infrastruktuurin kehittämiseen ja sosiaaliseen
asuntorakentamiseen. Takauskeskuksen vuosikertomusten
kuvat ovat eri rahoituskohteista, tällä kertaa Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin sairaala Novasta. Novassa on haluttu
tuoda luonto lähelle ihmisiä. Vuodeosastojen ovissa ja
potilashuoneissa on kuuden taiteilijan suunnittelemat
seinäprintit, joiden inspiraationa ovat olleet Keski-Suomen
alueen kansallispuistot. Vuosikertomuksen kuvituksessa
on valokuvien lisäksi käytetty kuvataiteilija
Anna Ruthin töitä.
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