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Kuntarahoitus lyhyesti

Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on Kuntara-
hoituksen olemassaolon lähtökohta. Kuntarahoitus 
on Suomen ainoa rahoituslaitos, joka on keskittynyt 
rahoittamaan kuntasektoria ja yleishyödyllistä asunto-
tuotantoa.

Asiakkaitamme ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, 
niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödyl-
liset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntara-
hoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön 
kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia 
kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää 
rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväko-
teja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista. Kunta-
rahoitus edistää myös Suomen ilmastotavoitteiden 
toteutumista tarjoamalla vihreää rahoitusta inves-
tointeihin, joilla on selkeitä ja mitattavia ympäristön 
kannalta positiivisia vaikutuksia.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, 
mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin 
suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlas-
kija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensim-
mäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskija.

Omistus

KUNNAT

53 %

KEVA

31 %
VALTIO

16 %

Lainasalkun koko

21,2
miljardia €

1 022
miljoonaa €

9,6
miljardia €

826

Pitkäaikaisen  
varain hankinnan 

määrä vuonna 2017

Vihreän rahoituksen 
kehitys 03/2016–12/2017 

Kuntarahoituksen osuus 
kuntien lainakannasta 
vuonna 2016

Millainen on mielikuvasi Kuntarahoituksesta 

muihin alan toimijoihin verrattuna?

6,3
1 7

Tyytyväiset asiakkaat

100 

325
394

696
819

860

457

48 %

Omistautuneisuusaste

81,9 %
Corporate Spiritin tutkimus, jossa 100 % maksimi.

Asiakasyhteisöjen määrä
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Toimitusjohtajan katsaus
vastuullisuuteen

Vastuullisuus on sisäänrakennettuna koko Kuntara-
hoituksen toimintaan. Kuntarahoituksen rahoituksella 
rakennetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. 
Meidän kädenjälkemme näkyy tavalla tai toisella lähes 
jokaisen suomalaisen arjessa. Uudessa strategias-
samme vastuullinen toimintatapa on nostettu osaksi 
yrityksemme missiota. Se asettaa meille vastuun 
myös asiakaskuntamme tasapainoisen talouden 
varmistajana.

Ilmastonmuutoksen myötä vastuu ympäristössä 
näkyy yhä enemmän Kuntarahoituksen  toiminnassa. 
Oma toimistomme noudattaa WWF:n Green  Office 
-vaatimuksia, mutta merkittävimmät ilmasto-
vaikutukset syntyvät välillisesti, asiakkaidemme 
työn tuloksena.

Kuntarahoituksen vihreä rahoitus ohjaa kuntia 
ympäristöystävällisempiin investointeihin. Vihreän 
rahoituksen hankesalkun koko on parissa vuodessa 

kasvanut miljardiin euroon. Kansainvälisillä pääoma-
markkinoilla liikkeeseen laskemamme vihreät bondit 
on moninkertaisesti ylimerkitty. Tämä kertoo siitä, että 
rahoitus on sijoittajienkin mielestä selkeää ja läpinä-
kyvää.

Rahoitustoimialan sääntely asettaa Kuntarahoi-
tuksen hallintotavalle vahvan selkänoja, mutta se ei 
riitä meille. Noudatamme kaikessa toiminnassamme 
vastuullisuuspolitiikkaa. Olemme sitoutuneet ym-
märtämään ja hallitsemaan oman toimintamme ja 
tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden yhteiskunnal-
lisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, jotta voimme 
myötävaikuttaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Henkilöstön hyvinvointi nousi vahvasti esille mää-
ritellessämme vastuullisuuden ydinteemoja yhdessä 
henkilökunnan kanssa. Haluamme olla kiinnostava 
työnantaja uusille työntekijöille ja pitää huolta oman 
henkilöstömme jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Henki-
löstötutkimusten mukaan olemme onnistuneet tässä: 
suurin osa työntekijöistämme suosittelisi Kuntarahoi-
tusta työnantajana myös muille.

Kädessäsi on Kuntarahoituksen historian ensim-
mäinen vastuullisuusraportti, josta olemme erittäin 
ylpeitä. Olemme koonneet tähän raporttiin vastuulli-
suuden pääteemoihin liittyviä tavoitteita ja mittareita, 
joiden avulla seuraamme tavoitteiden toteutumista 
vuosittain. Lisäksi julkaisemme erillisen yhteenvedon 
vihreän rahoituksen ja vihreiden bondien  kehityksestä 
vuonna 2017. On ilo todeta, että sitoutumisemme 
ympäristövastuuseen vahvistuu vuosi vuodelta.

Vastuullisuustyössä ei voi olla koskaan valmis, 
vaan aina on varaa parantaa. Tulevaisuuden raken-
taminen ei tarkoita suuria kertaloikkia vaan pieniä 
askelia, jotka otetaan yhdessä. Siksi kaikki kommen-
tit ja kehitysehdotukset tähän raporttiin liittyen ovat 
enemmän kuin tervetulleita.

Esa Kallio
toimitusjohtaja
Kuntarahoitus
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Vastuullisuuden avaintapahtumat 2017

• Vastuullisuuden merkitys 
Kuntarahoituksen strategiassa 
vahvistui

• Kuntarahoitus määritteli 
vastuullisuuden pääteemat 
toiminnassaan

• Kuntarahoitus liittyi vastuullista 
sijoittamista edistävän yhdistyksen 
Finsifin jäseneksi 

• Yhteiskuntavastuun ja viestinnän 
osasto perustettiin

• Vihreän rahoituksen määrä 
ylitti miljardi euroa vuoden 
2017 lopussa

• Vihreä bondi ylimerkittiin lähes 
kuusinkertaisesti ja hinnoiteltiin 
erittäin tiukasti

• Kuntarahoitus aloitti 
leasingrahoituksen tarjoamisen 
kunnille nollamarginaalilla 
sähköautojen hankintaan

• Kuntarahoitus oli mukana 
julkaisemassa pohjoismaisia 
suosituksia vihreiden bondien 
vaikutusraportoinnista

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2017
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Strategia ja liiketoimintamalli

Kansainvälisistä megatrendeistä ilmastonmuutos 
ja resurssiniukkuus vaikuttavat vahvasti rahoitustoi-
mialan kehitykseen ja ovat jo vaikuttaneet Kuntara-
hoituksen liiketoimintaan sekä vihreän rahoituksen 
tuomisessa kotimaisille rahoitusmarkkinoille että 
varainhankinnassa vihreiden bondien liikkeeseenlas-
kun kautta. Digitalisaatio muokkaa nopeasti Kuntara-
hoituksen prosesseja ja palveluja.

Kuntarahoituksen strategian ytimessä on rakentaa parempaa yhteiskuntaa 
yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yhtiön tavoitteena on olla oman 
asiakaskuntamme paras rahoituksen asiantuntija, jolla on paras näkemys 
asiakkaiden tarpeista ja muuttuvista toimintaolosuhteista.

Rakennamme vastuullisesti 
parempaa tulevaisuutta yhdessä 

asiakkaan kanssa.

• Asiakas on ykkönen
• Luotettavuus
• Kumppanuus
• Luovuus ja uusiutumiskyky
• Yhteisen tekemisen meininki

• Tyytyväinen asiakas
• Vastuullisuus
• Riskienhallinta
• Tehokkuus
• Osaava ja motivoitunut henkilökunta
• Yhteisen varainhankintajärjestelmän 

 luottokelpoisuus

Asiakkaille paras 
rahoituksen asiantuntija

muuttuvassa maailmassa.

Kuntarahoituksen asiakaskunnan keskuudessakin 
ilmastonmuutos muokkaa nopeasti toimintaympä-
ristöä. Myös kiihtyvä kaupungistuminen ja väestön 
ikääntyminen ovat globaaleja megatrendejä, joilla on 
vahva vaikutus asiakkaiden tulevaisuuteen.

MENESTYS-
TEKIJÄT

ARVOT

VISIOMISSIO
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Kuntarahoituksen liiketoimintamalli

Kuntarahoitus on sitoutunut rakentamaan parempaa 
tulevaisuutta vastuullisesti ja tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidensa kanssa. Tähän kuuluu myös rahoituksen 
saatavuuden varmistaminen asiakkaille muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja siksi Kuntarahoituksen likvidi-
teettipuskurin on varmistettava liiketoiminnan jatkumi-
nen myös mahdollisten markkinahäiriöiden aikana.

Kuntarahoituksen liiketoimintamallin, osakkaiden 
ja asiakaskunnan johdosta yhtiön rahoitustoiminta 
kohdistuu vain kotimaisille markkinoille.

Kuntarahoitus tarjoaa palveluja ja ratkaisuja, joilla 
vastataan asiakkaiden olemassa oleviin ja nouseviin 
tarpeisiin kilpailukykyisesti. Yhtiö on sitoutunut asia-
kaskeskeiseen toimintatapaan eikä sen tavoitteena ole 
kasvattaa asiakkaidensa rahoitustarpeita lisätäkseen 
oman toimintansa volyymia. Sen sijaan Kuntarahoitus 

haluaa saada aikaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuk-
sia etsimällä aktiivisesti ja yhteistyössä asiakkaidensa 
kanssa juuri heille sopivia ratkaisuja ja auttamaan 
niiden toteuttamisessa.

Kuntarahoitus on tehokas, joustava ja asiakkaisiinsa 
sitoutunut yhteistyökumppani kuntasektorilla ja sosi-
aalisessa asuntotuotannossa. Se on olennainen osa 
suomalaista julkista sektoria ja sen tärkein rahoitus-
kumppani.

Kuntarahoituksen liiketoimintamalli perustuu 
kuntien nollariskisyyteen yhtiön vakavaraisuuslas-
kennassa  ja suomalaisen julkisen sektorin vahvaan 
luottoluokitukseen. Yhtiö hankkii varansa laskemal-
la kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen 
joukkovelkakirjalainoja. Varainhankinnalla on Kuntien 
takauskeskuksen takaus.

•  Tiiviit sidosryhmäverkostot: 
asiakkaat, osakkaat, sijoittajat

•  Osaava ja motivoitunut 
henkilöstö

• Yhteinen varainhankinta- 
järjestelmä

•  Vahva luottoluokitus

•  Tavoitteena ei voiton 
maksimointi

•  Vastuullisuus asiakkaiden 
rahoittamisessa ja 
riskienhallinnassa

•  Joustava ja tehokas 
toimintatapa

•  Ainutlaatuinen osaaminen 
asiakkaiden toimialalta

•  Hyvinvoinnin kasvu yhteiskun-
nassa: kestävät investoinnit, 
kohtuuhintainen asuminen ja 
sosiaaliset kohteet

•  Pitkäaikaisen rahoituksen 
myöntäminen

•  Rahoituksen kilpailukykyisyys 
ja saatavuuden turvaaminen

•  Asiakkaiden taloudellisen 
kokonaistilanteen analysointi, 
neuvonanto ja digitaaliset ratkai-
sut talouden kokonaishallintaan

•  Henkilöstön hyvinvointi

TOIMINNAN 
LUOMA ARVO

TAPA 
TOIMIA

TOIMINNAN 
EDELLYTYKSET

ARVONLUONTI
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RANTAROUSTIN KOULU

Vuosi  2017 CASE

Rantaroustin alakoulu Tyrnävällä on rakennettu tehokkaasti: 
rakennuksessa ei ole luokkahuoneita tai erillistä ruokalaa, vaan 
muunneltavia ja monikäyttöisiä oppimisalueita ja -tiloja. Koulu 
lämpiää maalämmöllä ja sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla. 
Rantaroustin koulu on rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä 
rahoituksella. 
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Pääteemat pohjautuvat vuonna 2016 tehtyyn olen-
naisuusanalyysiin. Olennaisuusanalyysin tekemiseen 
osallistui Kuntarahoituksen henkilökuntaa yhtiön 
jokaisesta toiminnosta, asiakkaita, yhteiskunnallisia 
vaikuttajia sekä sijoittajia.

Vuoden 2017 lopulla vastuullisuuden pääteemojen 
muotoiluja tarkennettiin. Niiden olennaisuus sidosryh-
mien näkökulmasta validoitiin asiakkaiden, sijoittajien 
ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa tehdyissä 
haastatteluissa.

Vastuullisuus näkyy Kuntarahoituksen toiminta-   
tavoissa läpi organisaation. Vuoden 2017 lopulla Kun-
tarahoituksen vastuullisuuden pääteemat hyväksyttiin 
Kuntarahoituksen hallituksessa ja niiden pohjalta on 
laadittu yhtiön vastuullisuuspolitiikka. Vastuullisuuden 
pääteemat ja niihin liittyvät tavoitteet on määritelty 
koko yhtiön henkilökunnan kanssa järjestetyissä 
työpajoissa. Henkilökunnalta tullaan edellyttämään 
vastuullisuuspolitiikkaan tutustumista. 

Jokaiseen pääteemaan liittyvät tavoitteet ja mittarit 
raportoidaan sidosryhmille vuosittain.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Vastuullinen hallintotapa

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
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Vastuullisuuden pääteemat 
Kuntarahoituksessa

Kuntarahoitus on määrittänyt toiminnalleen neljä vastuullisuuden pääteemaa. 
Yhtiö edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteen toteutumista.



Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Kuntarahoituksen rahoittamilla kohteilla on laaja 
vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Myönnetty 
rahoitus on pääasiallisesti pitkäaikaista ja pisimmät 
laina-ajat voivat olla jopa 40 vuoden mittaisia.

Sosiaalinen vastuu korostuu Kuntarahoituksen 
toiminnassa, koska rahoitetut kohteet tähtäävät 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä 

tällaisista hankkeista ovat muun muassa sairaalat, 
terveyskeskukset, koulut, päiväkodit, erityisryhmien 
asuminen, kohtuuhintainen vuokra-asuminen sekä 
ympäristöinvestoinnit.

Kuntarahoituksen vastuullinen luotonmyöntö pe-
rustuu siihen, että rahoitusta myönnettäessä huomioi-
daan asiakkaan kokonaistaloudellinen tilanne. 

KUNTARAHOITUKSEN TAVOITTEET VASTUULLISIIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYEN

Pääteema ja tavoitteet Mittarit

• Kuntarahoituksen osuus kuntien laina-
 kannasta %
• Pitkäaikaisten lainojen osuus koko 
 antolainaportfoliosta %
• Asuntolainojen jakauma
• Sosiaalisen asuntotuotannon lainojen 
 kokonaissumma
• Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma

Pitkän aikavälin hyvinvoinnin rahoittaminen ja 
Kuntarahoituksen rooli yhteiskunnassa

Tavoite: Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden lisääminen

Asiantuntijuuden lisääminen

Tavoite: uusien tuotteiden lanseeraus ja osaa-
misen lisääminen asiakaskunnassa

Vastuullinen liiketoiminta

Tavoite: asiakkaiden rahoituksen turvaaminen 
markkinaolosuhteista riippumatta

• Koulutukset ja seminaarit 2017
• Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen
 kanssa 2017
• Apollon henkilökäyttäjien lukumäärä
• Asiakaskokemuskysely: miten hyvin olemme 

onnistuneet vastaamaan odotuksiisi?

• Luotonannon vastuullisuus
• Asiakkaiden lukumäärä
• Sijoittajatyyppien jakauma
• Aktiivisten suojausvastapuolen määrä (CSA)
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Vuoden 2017 rahoituksella 
mahdollistetaan asuminen 
yli tuhannelle erityisryhmän 
asukkaalle.

Kuntarahoituksen rahoitus kohdistuu kunnille, kuntien 
omistamille yhtiöille, kuntayhtymille sekä sosiaaliseen 
asuntotuotantoon. Rahoituksen voi siksi katsoa koko-
naisuudessaan suuntautuvan suomalaisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan vahvistamiseen.

Kunnille myönnetystä rahoituksesta suuri osa on 
taselainoja, joita voidaan käyttää useaan eri investoin-
tikohteeseen. Tarkasti korvamerkittyjä ovat vihreän 
rahoituksen kohteet sekä asuntokohteet. Vuoden 
2018 aikana Kuntarahoitus kehittää sisäistä toimin-
tamalliaan niin, että rahoituksen käyttötarkoitus ja 
kohdetieto pystytään määrittämään entistä yksityis-
kohtaisemmin. 

Lähes puolet Kuntarahoituksen lainakannasta 
muodostuu sosiaalisen asuntotuotannon rahoitukses-
ta, mistä tätä raporttia varten analysoitiin tarkemmin 
kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä erityisryhmien 
asumisen rahoitusta.

KOHTUUHINTAISEN ASUNTOTUOTANNON 
RAHOITUS 
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon rahoitus on osa 
Kuntarahoituksen sosiaalista vastuuta ja vastuunkan-
toa. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeusasumi-
sen asukasvalinnoissa käytetään perusteina hakijan 
asunnontarvetta, tuloja ja varallisuutta. Kuntarahoituk-
sen rahoittamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat 
siis suunnattu erityisesti akuutisti asuntoa tarvitsevil-
le hakijoille, joille ei ole kertynyt merkittävää varalli-
suutta ja joiden tulotaso on alhainen.

Vuonna 2017 uusia korkotukilainalla tuettuja asuin-
rakennuksia rahoitettiin yhteensä 834 miljoonalla 
eurolla.

ERITYISRYHMIEN ASUMISEN RAHOITUS
Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeusasumisen 
lisäksi Kuntarahoitus rahoittaa erityisryhmille suun-
nattua asuntotuotantoa. Rahoituksen avulla mahdol-
listetaan asuminen tuhansille opiskelijoille, vammaisil-
le ja vanhuksille. Vuonna 2017 Kuntarahoitus rahoitti 
erityisryhmien asumista yhteensä noin 91 miljoonalla 
eurolla. Alla olevasta kuviosta nähdään tarkemmin 
erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma kokonais-
summien mukaan.

Vuonna 2017 uusien rakennusten rahoitus jakautui 
erityisryhmittäin seuraavasti:
• opiskelijat: 2 kohdetta
• vammaiset: 12 kohdetta
• vanhukset: 10 kohdetta

Pitkän aikavälin hyvinvoinnin rahoittaminen                      
ja Kuntarahoituksen rooli yhteiskunnassa

11
KUNTARAHOITUS OYJ

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2017



PIELAKOTI

Vuosi  2017 CASE

Pielaveden kunnassa sijaitsevan Pielakodin tiloihin on yhdistetty 
palveluasumisen yksikkö ja koko kuntaa palveleva keskuskeittiö. 
Rakennuksen lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetään 
maalämpöä, ja sen valaistuksessa käytetään energiatehokkaita 
led-valaisimia ja hyödynnetään aurinkoenergiaa. Pielakoti on 
rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.
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100
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0

2013 2014 2015 2016 2017

36,6 39,3 41,3 41,4 42,8

Kuntarahoituksen osuus kuntien lainakannasta %

Kuntarahoituksen kuntalainojen ja kuntayhtymälainojen (taseen 

mukaan) osuus kuntien lainakannasta (lähde: Tilastokeskus).

Sosiaalisen asumisen (voitetut 2017) rahoituksen 

jakautuminen kokonaissummien perusteella eri kohteisiin.

Kategoria rakentaminen (ei esim. peruskorjaus).

Sosiaalisen asuntotuotannon lainojen 
kokonaissumma (miljardia €)

Taseen mukainen luku, miljardia euroa.

Erityisryhmien asuntolainojen jakauma

kokonaissummien perusteella 2017 (voitetut). 

Kategoria rakentaminen (ei esim. peruskorjaus).

Pitkäaikaisten lainojen osuus koko 
antolainaportfoliosta %

Pitkäaikaiset, yli 10 vuoden maturiteettilainat taseen mukaan.

vuokra-asunnot 59,7 %

asumisoikeus 29,4 %

sosiaalinen asuminen, erityisryhmät 10,9 %

Asuntolainojen jakauma 2017

vanhukset 59,4 %

vammaiset 20,4 %

opiskelijat 20,3 %

Erityisryhmien asuntolainojen jakauma 2017

10

5

0
2012 2013 2014 2015 2016 

7,3
8 

8,6 
9,2 

9,7 

13
KUNTARAHOITUS OYJ

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2017

100

50

0
2012 2013 2014 2015 2016 

54 51 48 53 54 



Asiantuntijuuden lisääminen

Kuntarahoituksen tavoitteena on omalla toiminnallaan 
edistää julkisen talouden rahoitusosaamista sekä 
kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon inves-
tointeihin liittyvien erityiskysymysten osaamista asiak-
kaidensa toimialoilla. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä 
muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus ARAn, Kuntaliiton, Kevan, KT Kuntatyönantajien ja 
Avainta ry:n kanssa. 

Vihreän rahoituksen myötä Kuntarahoitus haluaa 
edistää ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen ke-
hittämistä. Yhtiö tekee siksi yhteistyötä muun muassa 
ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskus 
SYKEn kanssa sekä jätteettömyyttä ja kestävää kulu-
tusta tavoittelevan Finnish Sustainable Comminities 
(FISU) -verkoston ja ilmastonmuutoksen hillintään 
pyrkivän HINKU-foorumin kanssa. 

Vuonna 2017 Kuntarahoitus on tiivistänyt yhteis-
työtään yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa sekä 
tytäryhtiö Inspiran lisäksi ollut järjestemässä tai osal-
listumassa kymmeniin koulutuksiin ja seminaareihin 
ympäri Suomea.

Asiantuntijuuden lisäämisen pääteemaa mita-
taan lisäksi kolmen kvantitatiivisen mittarin avulla, 
jotka liittyvät korkeakouluyhteistyöhön, asiakkaiden 
kokemaan asiantuntijuuteen sekä Kuntarahoituksen 
Apollo-palvelun käytön kehitykseen. Apollo on Kun-
tarahoituksen ratkaisu rahoitussalkun hallintaan, ja 
se tarjoaa monipuolisia mallinnus- ja raportointitoi-
mintoja, jotka perustuvat markkinadataan, asiakkaan 
olemassaolevien rahoitussopimusten tietoihin sekä 
eri raihoitusvaihtoehtojen simulointiin.

YHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN JA KORKEA-
KOULUJEN KANSSA VUONNA 2017
Kuntarahoitus tekee yhteistyötä yliopistojen ja kor-
keakoulujen kanssa lisätäkseen julkisen talouden ja 
rahoituksen osaamista Suomessa.
• Vuosina 2015–2017 Kuntarahoitus on tukenut Tam-

pereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun julkisen 
talousjohtamisen tutkimusohjemaa. Yhteistyösopi-
mukseen on kuulunut kaikille avoin julkiseen rahoi-
tukseen liittyvät teemaseminaari. Kuntarahoituksen 
asiantuntijat toimivat myös Johtamiskorkeakoulun 
vierailevina luennoitsijoina.

• Vuonna 2017 Kuntarahoitus rahoitti yhdessä 
Kuntaliiton, Kevan, KT Kuntatyönantajien ja Avainta 
ry:n kanssa Tampereen yliopiston tutkimusta, jossa 
selvitettiin maakuntien pohjoismaisia rahoitusmal-
leja ja arvioitiin eri vaihtoehtojen sovellettavuutta 
Suomessa.

• Vuonna 2017 Kuntarahoitus teki päätöksen tukea 
Aalto-yliopistoon perustettavaa kaupunkitaloustie-
teen professuuria. Lahjoituksen kokonaissumma on 
60 000 euroa, joka jakautuu viidelle vuodelle.

• Kuntarahoitus aloitti yhteistyön Hanken Svenska 
handelshögskolanin Business and Management 
-maisteriohjelman kanssa yhteiskuntavastuutee-
moista. Vuonna 2017 käynnistettiin projektityö 
Kuntarahoituksen toiminnan yhteiskunnallisten 
vaikutusten arvioinnista. Projekti on osa Hankenin 
Corporate Social Responsibility and Humanitarian 
Logistics -kurssia.

 
KOULUTUKSET JA SEMINAARIT
Vuonna 2017 Kuntarahoitus järjesti yhdeksän omaa 
tapahtumaa sekä yhteistyössä kumppaniorganisaati-
oiden kanssa seitsemän seminaaria tai tilaisuutta.

Näiden lisäksi Kuntarahoitus sekä Kuntarahoituk-
sen tytäryhtiö Inspira osallistuvat vuosittain kymme-
niin tilaisuuksiin esiintyjän tai kouluttajan roolissa. 
Tapahtumien ja seminaarien kohderyhmänä ovat 
olleet niin kuntien johtohenkilöt, kuntien rakentamisen 
ja ympäristön asiantuntijat sekä yliopisto-opiskelijat.

Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira järjesti 14 kou-
lutus- ja seminaaritilaisuutta, joista yhdeksän toteutet-
tiin yhteistyössä Kuntarahoituksen kanssa.

Kuntarahoitus edistää julkisen 
talouden rahoituksen sekä 
kuntasektorin ja sosiaalisen 
asuntotuotannon investointeihin 
liittyvien erityiskysymysten 
osaamista.
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Apollo on Kuntarahoituksen ratkaisu rahoitussalkun hallintaan.

Asiakaskokemuskysely: miten hyvin olemme 
onnistuneet vastaamaan odotuksiisi? (1-100 %)

Indeksiluku kertoo kuinka moni sadasta vastaajasta on valmis 

suosittelemaan Kuntarahoitusta aiheeseen liittyen.

Apollon henkilökäyttäjien lukumäärä
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Toimialani tuntemus Rahoitusosaaminen
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Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus rahoitustoiminnassa tarkoittaa Kuntara-
hoitukselle sitä, että se pystyy varmistamaan asiak-
kailleen rahoituksen saamisen erilaisissa markkina-
olosuhteissa, mutta myös vastuuta omaan toimintaan 
ja asiakkaiden rahoitukseen liittyvien riskien hallinnas-
ta.

Kuntarahoitus kehitti vuonna 2017 rahoituksen-
myöntöprosessiaan. Muutokset sekä tehostavat 
yhtiön omaa riskienhallintaa että parantavat asiakas-
palvelua.

Uudistetussa prosessissa asiakkaan taloudellista 
tilannetta ja suunnitellun investoinnin kannattavuu-
desta arvioidaan aiempaa perusteellisemmin: tietoa 
kerätään automatisoidusti useasta eri lähteestä ja 
analysoidaan systemaattisesti. Tietoa hyödynnetään 
sekä sisäisessä analyysissä markkinoiden kehitykses-
tä että asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. 
Tehostuneen prosessin myötä sekä Kuntarahoituksel-
la että sen asiakkailla on parempi ymmärrys asiak-
kaan talouden kokonaiskuvasta.

Asiakastietolähteiden, analytiikan ja datanhallin-
nan kehittäminen oli keskeinen osa uudistusta, mutta 
lopullinen arviointi asiakkaan tilanteesta tehdään 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Rahoitukseen liittyvät 
keskustelut ja kartoitukset antavat molemmille osa-
puolille arvokasta näkemystä.

Aktiivisten suojausvastapuolten määrä (CSA) Asiakasyhteisöjen määrä (aktiiviset lainat ja leasing)

Sijoittajatyyppien jakauma

Tietoa asiakkaiden taloudellisesta 
tilanteesta ja suunniteltujen 
investointien kannattavuudesta 
kerätään automatisoidusti useasta 
eri lähteestä ja analysoidaan 
systemaattisesti.
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Kestävän kehityksen edelläkävijä 

Kuntasektori ja asuntorakentaminen ovat keskeisessä 
roolissa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamises-
sa. Kuntarahoitus haluaa omalla työllään alentaa asi-
akkaidensa kynnystä ympäristön kannalta kestävien 
investointien tekemiseen.

Kuntarahoitus lanseerasi vuonna 2016 vihreän 

KUNTARAHOITUKSEN TAVOITTEET KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJYYTEEN LIITTYEN

Pääteema ja tavoitteet Mittarit

• Vihreän rahoitussalkun kokonaissumma
• Vihreän salkun keskimaturiteetti
• Rahoitettujen vihreiden hankkeiden lukumäärä
• Vihreän rahoituksen osuus koko antolaina- ja 
 leasingsalkusta
• Vihreän rahoituksen hankkeiden hiilidioksidi-

päästöjen vähennys
• Rakennusten energiatehokkuuden parantuminen
• Pilottihankkeiden määrän kehitys tai uudet  

vihreät ratkaisut

Vihreä rahoitus

Tavoite: vihreän rahoituksen osuus myönnetystä 
rahoituksesta 15 % vuonna 2025

Vihreät bondit ja vastuullinen sijoittaminen

Tavoite: vastuullisten sijoittajien ja sijoitusten  
(SRI) määrän kasvattaminen

Kuntarahoituksen oman toiminnan 
 ympäristövaikutukset

Tavoite: oman toiminnan ympäristövaikutusten 
 pienentäminen

rahoituksen, jonka piiriin voidaan hyväksyä hankkeita, 
jotka edistävät Suomen ilmastotavoitteita ja kestävän 
kehityksen edistämistä pitkällä aikavälillä. Hankkeet 
rahoitetaan vihreillä bondeilla, joita yhtiön tavoitteen 
mukaan lasketaan liikkeeseen vuosittain. 

• Vastuullisten (SRI) sijoitusten kokonaissumma
• Sijoitussalkun ESG-score (Union Investin tuottama) 

vs. benchmark
• Vihreiden bondien kokonaissumma ja jakauma
• Vihreiden bondien insituutionaalisten sijoittajien 

lukumäärä
• Vihreiden bondien maantieteellinen jakauma
• Uusi green bond liikkeeseenlaskettu

• Kuntarahoituksen energiankulutus
• Kuntarahoituksen toimistopaperin käyttö
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Vihreä rahoitus
Kuntarahoitus alkoi tarjota vihreää rahoitusta asiak-
kailleen vuoden 2016 alussa. Kunnilla on merkittävä 
rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja 
Kuntarahoitus tarjoaa asiakkailleen ympäristöinves-
tointeihin vihreää lainaa ja leasingia muuta rahoitusta 
edullisemmalla marginaalilla. Rahoitettavat hankkeet 
voivat kuulua johonkin vihreän rahoituksen viitekehyk-
sen osa-alueista, joita ovat uusiutuva energia, julkinen 
liikenne, kestävä rakentaminen, vedenpuhdistus ja 
jätevesien käsittely, energiatehokkuus, jätteenkäsittely 
sekä ympäristönhallinta ja luonnonsuojelu. Hankkeet 
hyväksyy riippumattomista asiantuntijoista koostuva 

arviointiryhmä. Kuntarahoituksen pitkän aikavälin 
tavoite on, että vihreän rahoituksen osuus kaikesta 
myönnetystä rahoituksesta on 15 % vuonna 2025.

Vihreän rahoituksen hankkeiden nostettu määrä oli 
vuoden 2017 lopussa yhteensä 840,0 miljoonaa euroa, 
ja jäljelle jäävät 182,0 miljoonaa euroa investoitiin 
lyhytaikaisiin sijoituksiin Kuntarahoituksen lyhytaikais-
ten sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Vihreän rahoi-
tuksen koko portfolion keskimaturiteetti oli vuoden 
2017 lopussa 27,3 vuotta. Vuonna 2017 hyväksyttyjen 
hankkeiden keskimaturiteetti on 28,3 vuotta.

Vihreän rahoitussalkun keskimaturiteetti, vuotta

Kumulatiivinen summa (miljoonaa euroa), laskettu vuoden aikana 
voitetuista vihreistä lainoista (ei taseen mukainen).
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TURUN SÄHKÖBUSSIT

Vuosi  2017 CASE

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 
2040 mennessä. Julkisessa liikenteessä kaupunki panostaa 
sähköbussien lisäämiseen, mikä vähentää kaupunkiliikenteen 
päästöjä ja melua. Turun ensimmäiset sähköbussit on osittain 
rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.
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Vihreiden hankkeiden kokonaismäärä Vihreän rahoituksen osuus koko antolaina- 
ja leasingsalkusta, %

Vihreän rahoituksen hankkeiden 
hiilidioksidipäästöjen vähennys (CO2 tonnia)

Rakennusten energiatehokkuuden 
parantuminen (MWh/m2)

Vihreän rahoituksen osuus (voitetut, kumulatiivinen) verrattuna taseen 

mukaiseen antolaina- ja leasing-kannan kokoon.

Päästöjen vähennys CO2 tonnia, ei kumulatiivinen. Energiatehokkuuden parantuminen mitattuna MWh/m2, ei kumulatii-

vinen.
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Vihreät bondit ja vastuullinen sijoittaminen

Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen portfolio rahoi-
tetaan kokonaan vihreillä bondeilla. Vihreiden bondien 
kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 
978,1 miljoonaa euroa ja pääomalla painotettu keski-
maturiteetti 7,44 vuotta. Lähes 150 institutionaalista 
sijoittajaa ympäri maailman on osallistunut Kuntara-
hoituksen vihreiden bondien liikkeeseenlaskuihin.

Kuntarahoitus päätti vuonna 2017 alkaa kohdentaa 
osan sijoituksistaan vastuullisiin sijoituskohteisiin. 
Vastuullisen sijoittamisen portfolio (Socially Res-
ponsible Investments, SRI) perustetaan vuoden 2018 
aikana ja sen tavoitekoko on kytketty vihreiden bon-
dien kokonaismäärään. Lisäksi Kuntarahoitus seuraa 
kaikkien sijoitustensa vastuullisuutta neljännesvuosit-
tain laskettavan ESG-luvun avulla.

Osana Kuntarahoituksen vuosittaisia tarvoitteita on 
vihreän bondin liikkeellelaskeminen. Kuntarahoituksen 
ensimmäinen ja samalla Suomen ensimmäinen vihreä 
bondi tehtiin vuonna 2016.

VIHREÄ BONDI LASKETTU LIIKKEESEEN?
 

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
Kuntarahoitus noudattaa likviditeettisijoituksissaan 
yhtiön hallituksen hyväksymää vastuullisuus-
politiikkaa.

Kuntarahoituksen vastuullisten sijoitusten 
 kokonaismäärä oli vuonna 2017 yhteensä   
43 miljoonaa euroa.

Yhtiö seuraa sijoitussalkkunsa liikkeeseenlaskijoiden 
ympäristö- ja sosiaalivastuuta sekä hyvää hallintota-
paa eli ESG-arvoa.  

Kaikkien sijoitusten ESG-keskiarvoa verrataan 
benchmark-indeksiin käyttäen yhtiön likviditeettisijoi-
tuksia vastaavaa omaisuusluokkajakaumaa. Liik-
keeseenlaskijoiden ESG-analyysin tekee saksalainen 
varainhoitaja Union Investment. Vuoden 2017 lopussa 
Kuntarahoituksen likviditeettisijoitusten ESG-arvo oli 
49,1, mikä on hieman alle vertailuindeksin (49,2).

Union Investmentin tuottaman ESG-arvon lasken-
tatapa muuttui vuonna 2017, joten aiempina vuosina 
julkaistut ESG-arvot eivät ole suoraan verrattavissa 
vuoden 2017 lukuun. Vuonna 2017 käytetyn laskenta-
tavan mukaan vuoden 2016 ESG-arvo oli 49,9.

Vastuullisten sijoitusten 
kokonaissumma 31.12.2017

43
miljoonaa €

2016
Kyllä

2017
Kyllä
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Kuntarahoituksen vihreiden bondien institutionaalisten  
sijoittajien lukumäärä

Vihreiden bondien kokonaissumma (miljoonaa euroa) vuoden 2017 

lopussa oli yhteensä 978,1 miljoonaa euroa ja pääomalla painotettu 

keskimaturiteetti 7,44 vuotta.

Kumulatiivinen lukumäärä (2016–2017).

Vihreiden bondien kokonaissumma 
ja jakauma (EUR, USD, AUD)

EUR 500m 2027 52 %

USD 500m 2021 45 %

AUD 50m 2027 3 %

Vihreiden bondien kumulatiivinen jakauma (2016–2017).

Vihreiden bondien 
maantieteellinen jakauma

Eurooppa 80,2 %

Pohjois-Amerikka 13,2 %

Aasia 6,6 %
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Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset

Kuntarahoitus panostaa omassa toiminnassaan 
ympäristöystävällisiin valintoihin. Osoituksena ympä-
ristöjalanjäljen pienentämisestä ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisestä Kuntarahoituksella on 
Green Office -sertifikaatti, jonka kriteerien täyttymistä 
WWF auditoi.

Yhtiö panostaa paperin ja biojätteen vähentämi-
seen, energiankulutuksen pienentämiseen sekä hen-
kilökunnan ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Myös 
hankinnoissa painotetaan ekotehokkuutta.

Kuntarahoituksen energiankulutus, tCO2 Kuntarahoituksen toimistopaperin 
käyttö, arkkia/työntekijä

Tiedot: WWF:n ilmastolaskuri Tiedot: WWF:n ilmastolaskuri
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Työhyvinvoinnin kehittäminen

Kuntarahoitus panostaa paljon henkilökunnan hyvin-
vointiin, työssäviihtymiseen ja tasapuolisten mahdol-
lisuuksien tarjoamiseen. Yhtiön henkilökunta kokee 
tekevänsä merkittävää ja yhteiskunnallisesti tärkeää 
työtä.

KUNTARAHOITUKSEN TAVOITTEET TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN LIITTYEN

Pääteema ja tavoitteet Mittarit

•  Työntekijöiden sukupuolijakauma
•  Esimiesten sukupuolijakauma
•  Hallituksen sukupuolijakauma
•  Työntekijöiden jakautuminen ikäluokkien mukaan
•  Työntekijöiden tasavertainen kohtelu

Monimuotoisuus ja tasapuoliset          
mahdollisuudet

Tavoite: monimuotoisuuden lisääminen

Työntekijöiden hyvinvointi

Tavoite: työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden 
edistäminen

Parhaiden osaajien löytäminen on Kuntarahoituk-
selle tärkeä menestystekijä, ja siksi työnantajamieliku-
van kehittäminen on yksi yhtiön tavoitteista.

Vastuullisuusraportissa raportoidut henkilöstötie-
dot koskevat Kuntarahoituksen emoyhtiötä eikä koko 
konsernia.

•  Omistautuneisuusaste (Corporate Spirit)
•  Ammatillisen kehityksen tukeminen
•  Työntekijöiden vaihtuvuus
•  Sairaspoissaolojen määrä ja kehitys
•  Kehityskeskustelut käyty
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Monimuotoisuus ja tasapuoliset mahdollisuudet
Monimuotoisuus ja työntekijöiden tasapuoliset mah-
dollisuudet ovat tärkeä osa Kuntarahoituksen henki-
löstökulttuuria. 

Työntekijöiden tasavertainen kohtelu

Esimiesten sukupuolijakauma %

Työntekijöiden jakautuminen ikäluokkien mukaan

Hallituksen sukupuolijakauma %

Corporate Spirit, viiden tasa-arvoista kohtelua mittaavan 

kysymyksen keskiarvo asteikolla 1-4 (huono-hyvä).
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Työntekijöiden hyvinvointi
Kuntarahoituksen menestymisen edellytyksenä on 
henkilöstön osaaminen ja työssä viihtyminen. Työteh-
tävät ovat monipuolisia ja vaativat vastuun ottamista 
ja jatkuvaa kehittymistä. Sen takia yhtiö tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja tukee työssä 
jaksamista ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Omistautuneisuusaste %

”Työnantajani tukee ammatillista kehittymistäni”        
-kysymykseen on myönteisesti vastannut:
•  Vuonna 2015: 87 % vastaajista 
• Vuonna 2016: 87 % vastaajista
• Vuonna 2017: 84 % vastaajista

Työntekijöiden vaihtuvuus %

Corporate Spiritin tutkimus, jossa 100% maksimi. Lähtövaihtuvuus % suhteessa edellisen vuoden 31.12. 

henkilömäärään.

Sairaspoissaolojen määrä ja kehitys % Kehityskeskustelu käyty %

84% työntekijöistä kokee, että 
Kuntarahoitus tukee
ammatillista kehittymistä.
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Vastuullinen hallintotapa

Kuntarahoituslaisten työtä ohjaa vastuullisuuden 
varmistaminen kaikessa toiminnassa. Toimintaa 
ohjaa vastuullisuuspolitiikka ja henkilökuntaa koulute-
taan tuntemaan vastuullisen toiminnan periaatteet ja 

KUNTARAHOITUKSEN TAVOITTEET VASTUULLISEEN HALLINTOTAPAAN LIITTYEN

Pääteema ja tavoitteet Mittarit

• Vastuullisuuspoliitikka
• Henkilökunnan koulutus
• Sääntelyrikkomukset
• Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvonta-
 organisaatioissa 

Liiketoimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka

Tavoite: Vastuullisten toimintatapojen kehittäminen 
ja henkilöstön sitoutuminen vastuullisuuspolitiikkaan

tunnistamaan eturistiriitatilanteet. Kuntarahoituksen 
verkkosivuilla on whistleblowing-kanava, jonka kautta 
epäilyt väärinkäytöksistä voi raportoida, tarvittaessa 
nimettömänä.
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Liiketoimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka

VASTUULLISUUSPOLITIIKKA
Vuodesta 2018 alkaen Kuntarahoituksen toimintaa 
ohjaa vastuullisuuspolitiikka (aiemmin Code of Con-
duct). Tavoitteena on, että Kuntarahoituksen jokainen 
työntekijä on vuoden 2018 aikana saanut perehdytyk-
sen yhtiön vastuullisuuspolitiikkaan. Lisäksi tavoittee-
na vuodelle 2018 on korruptionvastaisten mittareiden 
kehittäminen sekä niiden implementointi osaksi koko 
henkilöstön toimintaa.

Kuntarahoitus-konsernin koko henkilöstöä koske-
van vastuullisuuspolitiikan avulla pyritään vähentä-
mään Kuntarahoitukseen, sen työntekijöihin ja mai-
neeseen kohdistuvia riskejä, joilla voi olla merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja kannat-
tavuuteen. Näitä riskejä ovat mm. sakot, oikeuden-
käyntikulut, toimivaltaisten viranomaisten asettamat 
rajoitukset, muut taloudelliset ja rikosoikeudelliset 
sanktiot, brändinarvon menetys sekä asiakkaiden 
luottamuksen menetys.

Vastuullisuuspolitiikkaan lisättiin täysin uudet 
osiot, jotka liittyvät vastuullisuuden pääteemoihin, 
asiakkaiden rahoitukseen ja riskienhallintaan. Lisäk-
si muita operatiivisen liiketoiminnan osioita, kuten 
varainhankintaa ja likviditeetin hallintaa koskevia 
osioita, päivitettiin heijastamaan Kuntarahoituksen 
näkemyksiä vastuullisuudesta.

Kuntarahoitus on sitoutunut ymmärtämään ja hallit-
semaan oman toimintansa ja tarjoamiensa tuotteiden 
ja palveluiden yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, jotta se voi myötävaikuttaa suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin. 
Tämä sitoutuminen korostuu Kuntarahoituksen kes-
keisissä arvoissa ja strategiassa, ja sitä toteutetaan 
kaikessa toiminnassa.

VASTUULLISEN HALLINTOTAVAN 
 KOULUTUKSET HENKILÖKUNNALLE
Kuntarahoitus tarjoaa aktiivisesti työntekijöilleen kou-
lutusta esimerkiksi vastuullisuuteen, riskienhallintaan 
ja sääntelyyn sekä yhtiön politiikkoihin liittyen. Tiedot 
koulutuksista tallennetaan Kuntarahoituksen HR-jär-
jestelmään seurantaa varten.

Vuonna 2017 Kuntarahoitus järjesti koko henki-
lökunnalle koulutustilaisuuksia riskipolitiikkoihin 
liittyen. Lisäksi järjestettiin osasto- tai toimintokohtai-
sia työpajoja, joissa koko henkilökunta perehdytettiin 
vastuullisuuden pääteemoihin ja tunnistettiin jatkoke-
hityskohteita.

SÄÄNTELYRIKKOMUKSET
Compliance-toiminta valvoo yhtiön toiminnan säänte-
lyn mukaisuutta vuosittaisen valvontasuunnitelman 
pohjalta, ja olennainen sääntelyn vastainen toiminta 
raportoidaan kuukausittain osana yhtiön koko riski-
asemaa koskevaa raportointia toimivalle johdolle ja 
hallitukselle. Raportointikäytäntö on ollut nykyisessä 
muodossa osa Kuntarahoituksen riskinottohalukkuu-
den viitekehitystä vuodesta 2016.

Kuntarahoituksen historian aikana ei ole ilmennyt 
olennaisia sääntelyrikkeitä, joista olisi seurannut 
viranomaissanktioita.

SITOUMUKSET JA JÄSENYYDET JÄRJESTÖIS-
SÄ JA EDUNVALVONTAORGANISAATIOISSA
Kuntarahoitus on sitoutunut edistämään Suomen kes-
tävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Sitoumus 
2050 -yhteiskuntasitoumuksen kautta.

Toimintaympäristön tunteminen, ymmärrys asi-
akkaiden ja sidosryhmien odotusten sekä sääntelyn 
kehittymisestä ja markkinaosaaminen ovat Kuntara-
hoitukselle keskeisiä osaamisia. Kuntarahoituksen 
jäsenyydet järjestöissä liittyvät ennen kaikkea osaa-
misen ja tiedonvaihdon kehittämiseen ja varmistami-
seen.

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA   EDUN-     
VALVONTAORGANISAATIOISSA:
• European Association of Public Banks EAPB
• International Swaps and Derivatives Association 

ISDA
• International Capital Market Association ICMA
• FIBS-yritysvastuuverkosto ja monimuotoisuus-     

verkosto
• Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif
• Nordic Capital Markets Forum
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Yhteiskuntavastuun scorecard

TAVOITTEET JA SUORIUTUMINEN 2017

• Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden lisääminen

• Uusien tuotteiden lansee-
raus ja osaamisen lisääminen 
 asiakaskunnassa

• Asiakkaiden rahoituksen 
 turvaaminen markkinaolosuhteista 
riippumatta

• Vihreän rahoituksen osuus 
 myönnetystä rahoituksesta 
15% vuonna 2025

• Vastuullisten sijoittajien ja 
 sijoitusten (SRI) määrän 
 kasvattaminen

• Oman toiminnan ympäristö-
vaikutusten pienentäminen

• Monimuotoisuuden lisääminen

• Työhyvinvoinnin ja työ-
viihtyvyyden edistäminen

• Vastuullisten toimintatapojen kehit-
täminen ja henkilöstön sitoutumi-
nen vastuullisuuspolitiikkaan

Tavoite toteutettu tai linjassa pitkän aikavälin tavoitteen kanssa Tavoitteen toteutus aloitettu, mutta ei valmis

• Vastuullisuus tuotiin konkreettisesti yhtiön 
päivitettyyn strategiaan ja missioon

• Hallitus hyväksyi vastuullisuuden pääteemat 

• Edistettiin yhteistyötä asiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa

• Kuntarahoitus edelleen kuntasektorin ja sosiaalisen 
asuntotuotannon tärkein rahoittaja

•  Sijoittajakysyntä säilyi vahvana varainhankinnan 
viitelainoissa

• Vihreän rahoituksen osuus kasvoi n. 2,2 %:sta 
4,8 %:iin koko luotonannosta

• 10-vuotinen 500 miljoonan euron vihreä bondi 
ylimerkittiin lähes kuusinkertaisesti ja vastuullisten 
sijoittajien määrä kasvoi merkittävästi

• Vastuullisten sijoitusten portfolio lanseerattiin

• Toimistopaperin kulutus pieneni merkittävästi 
ja energiankulutus pysyi vakaana henkilöstön 
kasvusta huolimatta

• Naisten ja miesten osuus koko henkilöstön ja 
esimiesten keskuudessa lähes 50/50

• Työntekijöiden tasavertaista kohtelua mittaava 
indeksi erittäin korkealla tasolla

• Ohjeistusten luominen moninaisuuden 
huomioimiseksi kaikessa toiminnassa

• Työntekijöiden omistautuneisuusaste pysynyt 
vakaana ja vaihtuvuus pienenä

• Hallitus hyväksyi helmikuussa 2018 Kuntarahoitus-
konsernin vastuullisuuspolitiikan, johon henkilöstö 
koulututetaan 2018

• Korruptionvastaisuuteen liittyvien ohjeistusten ja 
mittarien kehittäminen jatkuu

Tuotteiden ja 
palveluiden 
vastuullisuus ja 
pitkän aikavälin 
arvonluonti

Kestävän 
kehityksen 
edelläkävijyys

Työhyvinvoinnin 
kehittäminen

Vastuullinen 
hallintotapa

SUORIUTUMINEN 
2017

TAVOITE
2018

STRATEGIAN 
OSA-ALUE

SDG
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Raportointiperiaatteet

RAPORTOINTIJAKSO
Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain, vuosiker-
tomuksen julkistuksen yhteydessä. Kuntarahoituksen 
ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin maalis-
kuussa 2018.

RAPORTOINNIN VIITEKEHYS
Konsultointiyritys Deloitte loi yhdessä Kuntarahoituk-
sen kanssa vastuullisuusraportoinnin viitekehyksen 
syksyllä 2017. Viitekehys on toiminut pohjana vastuul-
lisuusraportin suunnittelussa ja toteutuksessa.

EU-direktiivi ei-taloudellisen tiedon raportointi-
vaatimuksista hyväksyttiin vuonna 2014. Kyseiset 
muutokset Suomen kirjanpitolakiin hyväksyttiin ja 
laki astui voimaan 29.12.2016. Raportointivaatimus 
koskee yrityksiä, jotka ovat yleisen edun kannalta 
suuri yhteisö ja työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 henkilöä. Koska Kuntarahoituksen 
työntekijämäärä ei ylitä 500:n rajaa, ei Kuntarahoitus 
ole kirjanpitolain mukaan velvollinen raportoimaan 
ei-taloudellisista tiedoista. Kuntarahoituksen toimin-
nan yhteiskunnallisesta merkittävyydestä luonteesta 
johtuen Kuntarahoitus on kuitenkin päättänyt aloittaa 
vuosittaisen vastuullisuusraportoinnin, vaikka laki ei 
sitä suoraan velvoita. GRI-standardeja noudatetaan 
raportissa soveltuvin osin.

RAPORTIN LAAJUUS JA KESKEISET                    
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kuntarahoituksen hallitus hyväksyi syksyllä 2017 
vastuullisuuden pääteemat, joihin perustuen tässä ra-
portissa esitetyt mittarit on valittu. Jokaiseen yhteis-
kuntavastuun pääteemaan on määritetty tavoitteita, 
joita seurataan vuositasolla. Kuntarahoitus pidättää 
oikeuden lisätä, poistaa tai muuttaa jo olemassa 
olevia mittareita ja tavoitteita. Muutosten on kuitenkin 
oltava linjassa yhtiön strategian ja vastuullisuuden 
pääteemojen kanssa.

Raportin laajuudessa on kiinnitetty erityistä huo-
miota Kuntarahoituksen pitkän aikavälin vaikutuksiin 
yhteiskunnassa, koska Kuntarahoituksen vastuulli-
suus korostuu epäsuorasti myönnetyn rahoituksen 
kautta. Lisäksi huomiota on kiinnitetty oman toimin-
nan ja rahoituksen ympäristövaikutuksiin, koska Kun-
tarahoitus on sitoutunut edistämään asiakkaidensa ja 
oman toimintansa pitkän aikavälin tavoitteita ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä.

TIETOJEN HANKINTA
Raportoinnissa käytetyt tiedot ja luvut ovat peräisin 
Kuntarahoituksen sisäisistä järjestelmistä, konsultoin-
tiyrityksen Deloitten toteuttamista laskelmista sekä Ti-
lastokeskuksen ja Kuntaliiton julkisista tietokannoista.

SIDOSRYHMÄT
Raportin keskeisiä sidosryhmiä ovat Kuntarahoituksen 
omistajat, asiakkaat, varainhankinnan sijoittajat, me-
dian edustajat, viranomaiset, Kuntarahoitus-konsernin 
työntekijät sekä muut sidosryhmät.

VARMENNUS 
Raporttia ei ole varmennettu.

YHTEYSTIEDOT
Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuu ja viestintä 
-osasto:
• Soili Helminen, viestintäpäällikkö 
 puh. 0400 204 853 
• Antti Kontio, rahoituspäällikkö 
 puh. 050 3700 285 
• Eeva Toivonen, Project Analyst 
 puh. 050 4643 073
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Jaakonkatu 3 A, PL 744
00101 Helsinki

puh. (09) 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

etunimi.sukunimi@kuntarahoitus.fi
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