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KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 
 
 
 
1 § Toiminimi ja kotipaikka 
Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön 
virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi Municipality 
Finance Plc ja saksaksi Kommunalfinanzierung AG.   
 
2 § Yhtiön toimiala 
Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa.  
 
Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien 
takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä.  
 
Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluja. 
 
3 § Osakepääoma  
Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenenmiljoonaa (10.000.000) euroa. 
  
Yhtiöllä on A- ja B osakkeita.  
 
Kullakin A- ja B-osakkeella on yksi ääni. 
 
4 § Suostumuslauseke 
Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut 
kuin Kuntien eläkevakuutus, kunnat, kuntayhtymät, kuntien keskusjärjestöt, 
kuntien yksin tai enemmistönä omistamat yhteisöt tai tällaisten yhteisöjen 
omistamat yhtiöt. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Tämä 
pykälä on merkittävä osakekirjoihin ja osakasluetteloon, mahdollisesti 
annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.  
 
5 § Lunastuslauseke 
Mikäli A- tai B-sarjan osake siirtyy sellaiselle muulle kuin A-osakkeiden 
omistajalle, joka ei edellä olevan suostumuslausekkeen mukaisesti voi ilman 
yhtiön suostumusta luovutustoimin hankkia yhtiön osakkeita, on siirronsaajan 
ilmoitettava siitä viipymättä hallitukselle. A ja B-sarjan osakkeenomistajilla, jotka 
ovat oikeutettuja hankkimaan osakkeita suostumuslausekkeen mukaan ilman 
yhtiön suostumusta, on tällöin ensisijaisesti ja Kuntien takauskeskuksen niillä 
jäsenkunnilla, jotka eivät ole osakkeenomistajia, toissijaisesti oikeus lunastaa 
osake seuraavilla ehdoilla: 
 
Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille ja 
muille lunastukseen oikeutetuille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa 
siirtoilmoituksen saapumisesta lukien.  
 
Tiedoksiantamisen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin 
lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tiedoksiantaminen on toimitettava 
soveltuvin osin samalla tavoin kuin kutsu yhtiökokoukseen.  
 
Lunastushinta on osakkeesta lunastuksenalaisessa saannossa maksettu vastike 
tai yhtiön viimeisen tarkistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen 
substanssiarvo sen mukaan, kumpi on alempi ja, mikäli kyseessä on vastikkeeton 
saanto, yhtiön viimeisen tarkistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen 
substanssiarvo. 
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Osakkeenomistajan ja muiden lunastukseen oikeutettujen tulee esittää 
lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun 
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.  
 
Jos useammat lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat haluavat käyttää 
lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastusta 
haluavien kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli 
osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta 
haluavien kesken arvalla. Mikäli kukaan osakkeenomistajista ei halua lunastaa, on 
muilla kuin yhtiön osakkeenomistajina olevilla Kuntien takauskeskuksen 
jäsenkunnilla oikeus lunastaa ko. osakkeet. Jos useammat tällaiset lunastukseen 
oikeutetut haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen 
toimesta lunastusta haluavien kesken tasan tai mikäli jako ei mene tasan 
lunastusta haluavien kesken, väestötietojärjestelmän tietoihin perustuvan, 
edeltävän vuodenvaihteen  asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Mikäli 
osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta 
haluavien kesken arvalla. 
 
Hallituksen tulee ilmoittaa jokaiselle lunastusvaatimuksen esittäneelle, montako 
osaketta hän saa lunastaa ja niistä maksettava lunastushinta seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun lunastusvaatimus oli viimeistään tehtävä. 
 
Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä tai pankin varmentamalla 
shekillä kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusvaatimus oli viimeistään 
tehtävä.  
 
 
Lunastusoikeutta tai lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on 
siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) 
mukaisessa järjestyksessä. 
 
6 § Yhtiön hallitus 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) 
varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen, jonka toimikausi päättyy, voidaan 
valita uudelleen. Hallituksen sellaisen jäsenen sijaan, joka on eronnut tai kesken 
toimikauden tullut pysyvästi estyneeksi, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi 
kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien estyneenä ollessa valitsevat läsnä 
olevat jonkun keskuudestaan puhetta johtamaan. Jos puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan tehtävät päättyvät kesken toimikauden, voidaan sijaan valita 
uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan 
enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on allekirjoittavat kokouksen 
puheenjohtaja, vähintään yksi hallituksen jäsen sekä kokouksen sihteeri.  
 
7 § Toimitusjohtaja 
Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. 
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tulee hallituksen ohjeiden ja 
määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan ja 
toimitusjohtajan sijaisen palkkaeduista päättää yhtiön hallitus.  
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8 § Kuuluminen toisen yrityksen hallintoon 
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja toimihenkilö 
eivät saa kuulua toisen luottolaitoksen tai muun yhtiön kanssa kilpailevaa 
toimintaa harjoittavan yhtiön hallintoon. Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan 
sijainen ja toimihenkilö saavat kuulua muun yhtiön hallintoon ainoastaan yhtiön 
hallituksen luvalla. Hallituksen jäsenen on ilmoitettava yhtiön hallitukselle 
kuulumisestaan muun yhtiön hallintoon. 
 
9 § Esteellisyys 
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen ei saa osallistua 
hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään 
saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian 
käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla 
ristiriidassa yhtiön edun kanssa, tai, jos on kyse yhtiöstä, toimii kyseisen yhtiön 
hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena. Mitä tässä 
on sanottu sopimuksesta, on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai 
muuhun puhevallan käyttämiseen.  
 
10 § Tehtävänjako 
Hallitus päättää toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välisestä tehtävänjaosta 
ja oikeudesta edustaa luottolaitosta.  
 
11 § Toimipaikat 
Yhtiön toimipaikat kuuluvat hallituksen valvonnan alaisuuteen. Toimipaikkojen 
hallinnosta ja tarkemmasta valvonnasta määrätään hallituksen hyväksymissä 
toimintapolitiikoissa.  
 
12 § Yhtiön edustaminen 
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
tässä toimessaan taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa 
yhtiötä, aina kaksi yhdessä. 
 
13 § Tilintarkastaja 
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa 
tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
 
14 § Tilikausi 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla 
valmiina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on 
annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajan mahdollisesti 
tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen yhtiökokoukselle 
toimintakertomuksen yhteydessä.  
 
15 § Kutsu yhtiökokoukseen  
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti, lähettämällä kirje 
osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla 
se yhtiökokouksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee 
tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen 
yhtiökokouskutsussa määrättyä ennakko-ilmoittautumispäivää. 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
viisi päivää ennen yhtiökokousta. 
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16 § Varsinainen yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
ennen huhtikuun loppua.  
 
Kokouksessa on:  
esitettävä:  
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;  
2. tilintarkastuskertomus;  
päätettävä:  
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;  
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa 

aihetta;  
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan 

sijaiselle; 
6. tilintarkastajan ja tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista;  
valittava 
7. tarvittaessa hallituksen jäsenet; 
8. tilintarkastaja;  
käsiteltävä  
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
 
17 § Osakelajin muuntaminen 
Yhtiön vaatimuksesta kaikki sellaiset B-osakkeet, joiden omistaja voi ilman 
hallituksen suostumusta hankkia yhtiön osakkeita, on muunnettava A-osakkeiksi. 
Hallituksella on oikeus päättää muuntamisesta ja tarkemmista menettelyistä 
osakelajia muunnettaessa. 
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