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Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoituksen omistusrakenne

Kuntarahoitus lyhyesti
Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on Kuntarahoituksen
olemassaolon lähtökohta. Kuntarahoitus on Suomen ainoa
luottolaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan kuntasektoria
ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa.

Kunnat
Keva
Valtio

Asiakkaitamme ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt.

Vihreiden hankkeiden
lkm kumulatiivinen

Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla
rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja
yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen
liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja
terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä kohtuuhintaista ja erityisryhmien asumista. Kuntarahoitus edistää
myös Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista tarjoamalla vihreää rahoitusta investointeihin, joilla on positiivisia
ympäristövaikutuksia.

60

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä
pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija.

53 %
31 %
16 %

Lainasalkun koko, miljardia €

22,4
Vihreän rahoituksen myönnetty
summa per 31.12.2018, miljardia euroa

1,235

Henkilökunnan omistautuneisuusaste

77,3 %
Sosiaalinen asuntotuotannon
rahoitus miljardia (tase)

10,5
Kuntarahoituksen henkilökunnasta
suorittanut yhtiön vastuullisuuspolitiikan koulutuksen

1 400

Erityisryhmien uusiin asuinrakennuksiin myönnetty
uusi lainoitus: 140 miljoonaa vuonna 2018, jolla
mahdollistetaan koti yli 1 400 ihmiselle.
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen
Kuntarahoitus on toiminut suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi jo 30 vuoden ajan. Kuntasektorin ja valtion tukeman
asumistuotannon rahoittajana meidän työmme näkyy jokaisen
suomalaisen elämässä yhteiskunnan toimivuutena sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvointina.
Rahoitusalaa säädellään tiukasti toimialaan liittyvien riskien
takia. Me haluamme toimia säädöksiäkin vastuullisemmin
kaikessa toiminnassamme. Ohjenuoranamme on toimia aina
asiakkaan edun mukaisesti.
Rahoittajana meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme ennakoimaan tulevia muutoksia toimintaympäristössä ja arvioimaan
erilaisten investointien ja rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia
omaan talouteensa.
Juuri nyt suomalaiskuntien toimintaympäristössä on paljon
muutoksia ja epävarmuustekijöitä. Olemme siksi panostaneet
paljon auttaaksemme haastavassa tilanteessa menestymistä.
Haluamme auttaa tulevaisuuteen suuntautuvien ratkaisuja tekemisessä kehittämällä erityisesti palveluitamme, jotka tähtäävät
talouden hallitsemiseen ja tulevaisuuden skenaarioiden ennakoimiseen. Kuten kaikkea muutakin toimintaamme, näitä palveluja
kehitetään tiiviisti asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

merkitys. Vihreän rahoituksen avulla olemme voineet muun
muassa ohjata asiakkaitamme keskittymään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen investointeja suunnitellessaan.
Jatkossa haluamme auttaa asiakkaita tunnistamaan investointiensa vaikutukset entistäkin laaja-alaisemmin ja pyrkiä edistämään niiden avulla kestävän kehityksen toteutumista.
Kuntarahoitus on aina panostanut paljon henkilöstön hyvinvointiin. Tämä on entistäkin tärkeämpiä tilanteessa, jossa ketterä
organisaatiomme on kasvanut suhteellisesti erittäin nopeaa
vauhtia muutaman viime vuoden aikana.
Kuntarahoituslaiset edustavat erittäin monipuolisesti eri-ikäisiä
ja erilaisista koulutustaustoista tulevia asiantuntijoita. Vastuulliset työtehtävät ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntamme
kehittämiseen ovat henkilöstöllemme tärkeä motivaatiotekijä.
Haluamme varmistaa kuntarahoituslaisille jatkossakin tilaisuuden kehittää omaa osaamistaan ja tehdä työtä, jolla rakennetaan
tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä.
Esa Kallio
toimitusjohtaja
Kuntarahoitus Oyj

Kestävä tulevaisuus on asiakkaidemme käsissä. Kuntarahoituksen asiakaskenttä on valtavan suuressa roolissa yhteiskuntamme kehittämisessä, ja niiden ratkaisuilla voi olla myös globaali
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Vastuullisuuden avaintapahtumat 2018

Vastuullisuuden avaintapahtumat 2018

Yritys ja yhteiskuntavastuu
vahvistuivat Kuntarahoituksen toiminnassa.

01

02

Kuntarahoituksen vihreän rahoituk
sen viitekehys päivitettiin loppu
vuonna 2018. Viitekehyksen
rating pysyi ennallaan tasolla
Medium Green.

Vastuullisuus nostettiin
yhdeksi Kuntarahoituksen
arvoista.

03

04

Yhteiskuntavastuu ja viestintä
-osasto kasvoi yhdellä
kokoaikaisella työntekijällä.

05

Nasdaq Helsinki avasi vastuullisten
bondien markkinan, jonne
Kuntarahoituksen kaksi vihreää
bondia uudelleenlistattiin.

06

Kuntarahoituksen koko
henkilökunta suoritti yhtiön
ensimmäisen vastuullisuus
politiikan koulutuksen.

07

Aalto-yliopistossa aloitti toimintansa kaupunkitaloustieteen professuuri, jonka lahjoittajajoukossa
Kuntarahoitus on mukana.
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08

Vihreän rahoituksen määrä
jatkoi kasvuaan ja myönnetyn
rahoituksen määrä ylitti 1,235
miljardia vuoden 2018 lopussa.
Rahoitettuja hankkeita on jo
yhteensä 60 kpl ympäri Suomen.

09

Kuntarahoitus aloitti yhteistyön
Talous ja nuoret TATin kanssa
Yrityskylä-kumppanina Helsinki-
Vantaan ja Kuopion Yrityskylissä.

10

Kuntarahoitus oli mukana
vihreiden bondien
vaikutusraportoinnin suosituksia
koskevassa päivitystyössä.
Päivitetty suositus julkaistiin
alkuvuodesta 2019.

11

Kuntarahoitus aloitti laajamittaisen,
kestävän hyvinvoinnin edellytyksiä
kartoittavan yhteistyön Helsingin
yliopiston ja Helsinki Think
Companyn kanssa.
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Kuntarahoituksen strategia

Kuntarahoituksen
strategia
Kuntarahoituksen strategian ytimessä on
rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä
asiakkaidensa kanssa. Yhtiön visiona on olla oman
asiakaskuntansa paras rahoituksen asiantuntija
muuttuvassa maailmassa.
Vuonna 2018 Kuntarahoituksen strategia
kaudelle 2019–2022 päivitettiin ja yhtiön
arvot muotoiltiin uudelleen. Päivitystyössä
vastuullisuus nostettiin ensimmäistä kertaa
yhtiön arvoksi.
Yhtiön varainhankinta on kansainvälistä,
kun taas rahoituksen myöntäminen
suuntautuu kotimaisille markkinoille. Yhtiön
toimintaan vaikuttavat siten globaalit
sekä paikalliset megatrendit. Näitä ovat
esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio,
kaupungistuminen, ikääntyminen ja
väestörakenteen muutokset. Lisäksi
Kuntarahoituksen toimintaympäristöön
vaikuttavat muun muassa kestävyyskriisi,
kiertotalous ja paikallisuuden
vahvistuminen.

VISIO
Asiakkaalle paras
rahoituksen asiantuntija
muuttuvassa
maailmassa

AR
VO
T
VA

ST

UU

LL

AV
ISU

Kansainvälinen
toimintaympäristö
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Kotimainen
toimintaympäristö

MISSIO

• Finanssimarkkinoiden sääntely
• Talouskehitys
• Poliittinen epävakaus
• Digitalisaatio
• Kaupungistuminen
• Ilmastonmuutos
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Rakennamme
vastuullisesti parempaa
tulevaisuutta yhdessä
asiakkaan
kanssa

K
SIA

AS

K

K
ES

EIS

YY

S

Tehokkuus
Osaava ja
motivoitunut
henkilökunta

Riskienhallinta
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Tyytyväinen
asiakas

MENESTYSTEKIJÄT

• Suomen taloudellinen kehitys
• Julkisen sektorin
rakennemuutos
• Ikä- ja väestörakennemuutos
• Kaupungistuminen,
muuttoliike

Vastuullisuus
Yhteisen
varainhankintajärjestelmän
luottokelpoisuus
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli
Kuntarahoitus on sitoutunut rakentamaan parempaa tulevaisuutta vastuullisesti ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.
Tähän kuuluu myös rahoituksen saatavuuden varmistaminen
asiakkaille erilaisissa markkinatilanteissa ja siksi Kuntarahoituksen likviditeettipuskuri varmistaa liiketoiminnan jatkumisen myös
mahdollisten markkinahäiriöiden aikana.

Kuntarahoituksen arvonluontimalli
RESURSSIT

KUNTARAHOITUS

VAIKUTUKSET

Kuntarahoituksen liiketoimintamallin, osakkaiden ja asiakaskunnan
johdosta yhtiö tarjoaa rahoitusta vain kotimaisilla markkinoilla.

Osaava ja motivoitunut
henkilökunta

Vastuullisuus

Tyytyväiset asiakkaat

Kuntarahoitus tarjoaa palveluja ja ratkaisuja, joilla vastataan asiakkaiden olemassa oleviin ja nouseviin rahoituksen ja taloudenhallinnan tarpeisiin. Sen päätuotteet ovat laina- ja leasingrahoitus.

Avoimuus

Vahva taloudellinen asema

Rahoituksen kilpailukykyisyys
ja saatavuus

Yhtiö on sitoutunut asiakaskeskeiseen toimintatapaan eikä sen
tavoitteena ole kasvattaa asiakkaidensa rahoitustarpeita lisätäkseen oman toimintansa volyymia. Sen sijaan Kuntarahoitus haluaa
saada aikaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia etsimällä aktiivisesti ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa juuri heille sopivia
ratkaisuja ja auttaa niiden toteuttamisessa.

Laaja globaali sijoittajakunta

Kuntarahoitus on tehokas, joustava ja asiakkaisiinsa sitoutunut
yhteistyökumppani kuntasektorilla ja sosiaalisessa asuntotuotannossa. Yhtiö on asiakassegmenteissään suurin rahoittaja.

Sitoutuneet asiakkaat ja osakkaat

Yhteinen varainhankintajärjestelmä
Vahva luottoluokitus
Kumppanuudet

Asiakaskeskeisyys
Tehokkuus
Riskienhallinta
Erikoistuminen omaan
asiakassegmenttiin
Panostukset henkilöstön
osaamisen kehittämiseen
ja hyvinvointiin
Toiminta ei perustu voiton
maksimointiin vaan asiakkaiden
parhaaseen palveluun

Kuntarahoituksen liiketoimintamalli perustuu kuntien nollariskisyyteen ja suomalaisen julkisen sektorin vahvaan luottoluokitukseen. Yhtiö hankkii varansa laskemalla kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. Varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.
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Vakavaraisuus
Hyvinvoinnin kasvu
yhteiskunnassa
Tasapuoliset mahdollisuudet
hyvään elämään
Kuntien investointien
kestävyyden varmistaminen
Hyvinvoiva, motivoitunut
ja osaava henkilöstö
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Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Vastuullisuus
Kuntarahoituksessa
Kuntarahoituksen tarjoamalla rahoituksella mahdollistetaan
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toiminta aina asumisen
ratkaisuista julkiseen infrastruktuuriin. Yhtiön toiminta vaikuttaa käytännössä jokaisen suomalaisen elämään. Vastuullisuus
on siksi erityisen merkittävässä asemassa Kuntarahoituksen
toimintaa ja organisaatiota. Vastuullisuuden painopistealueita
ja tavoitteita tarkastellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan. Yhtiön toiminta vaikuttaa tavalla tai toisella lähes
kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteista.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Tavoite 2022: Asiakastyytyväisyys ”erittäin hyvä”

Tavoite 2022: Vihreän rahoituksen osuus
10 % rahoitusportfoliosta

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Vastuullinen hallintotapa

Tavoite 2022: Henkilöstötyytyväisyys ”erittäin hyvä”

Tavoite vuosittain: Henkilökunnan vastuullisuuspolitiikan
suoritusprosentti 100 %

Vastuullisuuden pääteemat
Osana vastuullisuustrategiaansa Kuntarahoitus on määrittänyt
toiminnalleen neljä vastuullisuuden pääteemaa.
Pääteemat on jaoteltu neljäksi kokonaisuudeksi, joissa jokaiselle
vastuullisuuden pääteemalle on määritelty yksi merkittävin ja
kuvaavin YK:n kestävän kehityksen eli SDG-tavoite sekä muut
pääteemalle oleelliset kestävän kehityksen tavoitteet. Yhtiö
edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen
tavoitteen toteutumista.
Jokaiselle pääteemalle on lisäksi määritelty yksi pidemmän aikavälin tavoite. Tavoitteet ovat yhtiötason tavoitteita, jotka kuvaavat hyvin kutakin vastuullisuuden pääteemaa ja siihen liittyvää
tavoitetasoa. Neljä pääteemaa, kestävän kehityksen tavoitteet ja
pidemmän aikavälin tavoitteet ovat:
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Vastuullisuusstrategian tausta
Pääteemat pohjautuvat vuonna 2016 tehtyyn olennaisanalyysiin. Osana olennaisuusanalyysiä vastuullisuuden
pääteemat ja niihin liittyvät tavoitteet määriteltiin koko
yhtiön henkilökunnan kanssa järjestetyissä työpajoissa.
Niiden olennaisuus sidosryhmien näkökulmasta validoitiin
asiakkaiden, sijoittajien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien
kanssa tehdyissä haastatteluissa.
Vastuullisuus näkyy Kuntarahoituksen toimintatavoissa
läpi organisaation ja vuonna 2017 vastuullisuus nostettiin
osaksi yhtiötason strategiaa. Vuoden 2017 lopulla Kuntarahoituksen vastuullisuuden pääteemat hyväksyttiin Kuntarahoituksen hallituksessa ja niiden pohjalta on laadittu yhtiön
vastuullisuuspolitiikka. Vastuullisuuspolitiikka korvaa yhtiön
aiemmat eettiset toimintaperiaatteet. Yhtiön koko henkilökunnan tulee tuntea vastuullisuuspolitiikan periaatteet.
Vuonna 2018 vastuullisuusraporttia ja mittareita jatkokehitettiin ja vastuullisuuden pääteemoihin liittyvät YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet muotoiltiin uudelleen. Lisäksi
jokaiselle pääteemalle nostettiin yksi kvantitatiivinen, pidemmän aikavälin tavoite.
Jokaiseen pääteemaan liittyvät tavoitteet ja mittarit raportoidaan sidosryhmille vuosittain.
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Case Klash

"

Klash-haastekisa on käynnistetty
uusien ratkaisujen etsimiseksi kuntien
elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Klash etsii ratkaisuja
kuntakentän ongelmiin
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Kuntarahoitus on yksi kunta-alan toimijoista,
jotka käynnistivät vuonna 2018 Klash-haastekisan uusien ratkaisujen etsimiseksi kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Jatkoon valitut haasteet vaikuttavat laajalti
suomalaiseen kuntakenttään, mutta niihin on
mahdollista kehittää konkreettinen ja monistettava ratkaisu.

Kunnat saattoivat ehdottaa ongelmiaan
ratkaistaviksi Klashiin. Asiantuntijaraati valitsi
jatkovaiheeseen ratkaistaviksi Janakkalan,
Joensuun ja Vantaan ehdottamat haasteet.
Haasteet koskevat kuntalaisten liikkumisen ja
osallisuuden kehittämistä sekä tapoja ehkäistä toisen asteen opintojen k
 eskeyttämistä.

Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita
ovat Suomen Kuntasäätiö, Kuntaliitto, Keva,
Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.
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Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Kuntarahoituksen rahoittamilla kohteilla
ylläpidetään ja kehitetään suomalaista
hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuntarahoituksen
tavoitteena on olla asiakkaalle paras
rahoituksen asiantuntija muuttuvassa
maailmassa. Asiantuntijuutta kehitetään
sekä omassa organisaatiossa että
ympäröivässä yhteiskunnassa erilaisten
kumppanuuksien kautta.
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Kuntarahoituksen rahoittamilla kohteilla on laaja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Myönnetty rahoitus on pääasiallisesti
pitkäaikaista.
Sosiaalinen vastuu korostuu Kuntarahoituksen toiminnassa,
koska rahoitetut kohteet tähtäävät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen pitkällä aikavälillä.
Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat muun muassa koulut,
päiväkodit, erityisryhmien asuminen, kohtuuhintainen vuokra-asuminen, kulttuuritilat, sairaalat ja terveyskeskukset. Sosiaalisen vastuun lisäksi ympäristönäkökulma korostuu Kuntarahoituksen vastuullisuudessa. Ympäristöystävällisiin investointeihin
Kuntarahoitus tarjoaa vihreää rahoitusta.
Kuntarahoituksen vastuullinen luotonmyöntö perustuu siihen,
että rahoitusta myönnettäessä huomioidaan asiakkaan kokonaistaloudellinen tilanne.
Kuntarahoituksen tavoitteena on olla asiakkaalle paras rahoituksen asiantuntija muuttuvassa maailmassa. Kuntarahoitus pyrkii
lisäämään asiantuntijuutta sekä omassa organisaatiossaan
että ympäröivässä yhteiskunnassa erilaisten kumppanuuksien
kautta.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut:
PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET

MITTARIT

Pitkän aikavälin hyvinvoinnin rahoittaminen ja
Kuntarahoituksen rooli yhteiskunnassa

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

Tavoite: Kuntarahoituksen positiivisten yhteiskunnallisten
vaikutusten lisääminen
Asiantuntijuuden lisääminen
Tavoite: Asiakastarpeeseen vastaavien uusien tuotteiden
ja palveluiden lanseeraus ja asiakkaiden tasapainoisen
talouden turvaaminen
Vastuullinen liiketoiminta
Tavoite: Rahoituksen saatavuuden turvaaminen

• Koulutukset ja seminaarit
• Yhteistyö ja kumppanuudet oppilaitosten kanssa vuonna 2018
• Apollon henkilökäyttäjien lukumäärä

• Luotonannon vastuullisuus
• Asiakkaiden lukumäärä
• Sijoittajatyyppien jakauma

TAVOITE 2022
*Asiakastyytyväisyys
”erittäin hyvä”

Kumppaneista tärkeimmät Kuntarahoitukselle ovat asiakkaat.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena yhtiön on asettanut vuoteen
2022 mennessä saavuttaa *asiakastyytyväisyyskyselyssään
tason ”erittäin hyvä”. Tavoitetta ja suoriutumista seurataan
vuosittain.
*Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakaskyselyissä useasta mittarista
koottuna indeksinä.
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Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Pitkän aikavälin hyvinvoinnin
rahoittaminen ja Kuntarahoituksen
rooli yhteiskunnassa
Kuntarahoituksen rahoitus kohdistuu kunnille, kuntien omistamille
yhtiöille, kuntayhtymille sekä valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon. Rahoituksen voi siksi katsoa kokonaisuudessaan
suuntautuvan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Vuonna 2018 rahoitettiin muun muassa erilaisia kuntien
elinvoimahankkeita ja -investointeja, kirjastoja, kouluja, uimahalleja, kulttuuri- ja liikuntatiloja ja erilaista kunnallista infrastruktuuria,
kuten tiet, kadut, puistot, valaistus ja vesi- ja jätehuolto. Kuntarahoitus tarjoaa myös leasingia perinteisen lainan ohella. Leasingkohteita vuonna 2018 ovat olleet esimerkiksi päiväkodit, koulut,
lääkintä- ja lääkelaitteet ja ambulanssit.
Kunnille myönnetystä rahoituksesta suuri osa on taselainoja,
joita voidaan käyttää useaan eri investointikohteeseen. Tarkasti
korvamerkittyjä ovat vihreän rahoituksen kohteet sekä asuntokohteet. Vuoden 2018 aikana Kuntarahoitus kehitti tapoja kerätä
tarkempaa tietoa rahoituksen käyttötarkoituksesta ja kohdetiedoista. Kehitystyön tavoitteena on, että yhtiö pystyy kertomaan
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan entistä kuvaavammin.
Työ jatkuu vuonna 2019.
Lähes puolet Kuntarahoituksen lainakannasta muodostuu
sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta, mistä tätä raporttia
varten analysoitiin tarkemmin kohtuuhintaista asuntotuotantoa
sekä erityisryhmien asumisen rahoitusta.
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Sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus
Sosiaalinen asuntotuotanto eli kohtuuhintaisen
asuntotuotannon ja erityisryhmille suunnatun asumisen rahoitus on osa Kuntarahoituksen sosiaalista
vastuun kantoa.
Valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen asukasvalinnoissa käytetään
perusteina hakijan asunnontarvetta, tuloja ja varallisuutta. Kuntarahoituksen rahoittamat vuokra- ja
asumisoikeusasunnot on siis suunnattu erityisesti
akuutisti asuntoa tarvitseville hakijoille, joille ei ole
kertynyt merkittävää varallisuutta ja joiden tulotaso
on alhainen. Vuonna 2018 uusia korkotukilainalla
tuettuja asuinrakennuksia rahoitettiin yhteensä lähes
900 miljoonalla eurolla.
Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeusasumisen
lisäksi Kuntarahoitus rahoittaa erityisryhmille suun-

Asuntolainojen jakauma 2018
nattua asuntotuotantoa. Rahoituksen avulla mahdollistetaan asumista opiskelijoille, nuorille, vammaisille,
vanhuksille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Vuonna 2018 Kuntarahoitus rahoitti erityisryhmille
suunnattua uusien kohteiden rakentamista yhteensä
noin 140 miljoonalla eurolla, millä mahdollistetaan
koti yli 1400 ihmiselle.

Erityisryhmien asuntorahoituksen
jakauma 2018
8%

1%

24%
17%

60%

16%

Rakennusten lisäksi erityisryhmien hoiva- sekä palvelukodeilla on työllistävä vaikutus. Kuntarahoituksen
sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksella on siis
välillisiä, pitkän aikavälin vaikutuksia työllisyyteen. Lisäksi sosiaalinen asuntotuotanto vähentää ihmisten
eriarvoisuutta ja lisää hyvinvointia. Esimerkiksi erityisryhmien asuntotuotannon rahoituksella rakennetaan asujien erityistarpeisiin suunnattuja ratkaisuja.
Kohteissa korostetaan yhteisöllisyyttä sekä mahdollistetaan monelle ihmisarvoinen elämä.
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Sosiaalisen asumisen (voitetut 2018) rahoituksen jakautuminen kokonaissummien perusteella eri kohteisiin. Kategoria rakentaminen (ei esim. peruskorjaus).

Kuntarahoituksen osuus kuntien lainakannasta %

Pitkäaikaisten lainojen osuus koko antolainaportfoliosta %

Sosiaalisen asuntotuotannon lainojen kokonaissumma, miljardia €
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Raportoidut mittarit perustuvat taseen mukaisiin lukuihin, ellei toisin mainita.
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Asiantuntijuuden lisääminen
Kuntarahoituksen tavoitteena on omalla toiminnallaan edistää
julkisen talouden rahoitusosaamista sekä kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon investointeihin liittyvien erityiskysymysten osaamista asiakkaidensa toimialoilla. Yhtiö tekee tiivistä
yhteistyötä muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Kuntaliiton, Kevan, KT Kuntatyönantajien ja Avainta
ry:n kanssa. Vuonna 2018 Kuntarahoitus käynnisti yhdessä
kuntaperhettä edustavien kumppaniensa kanssa Klash-haastekisan, jossa etsitään uusia, monistettavia ratkaisuja kuntien
elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Haastekisa ratkeaa
vuoden 2019 lopulla, jolloin voittajaratkaisulle tai -ratkaisuille on
luvassa miljoonan euron palkintosumma.
Vihreän rahoituksen myötä Kuntarahoitus haluaa edistää ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen kehittämistä. Yhtiö tekee
siksi yhteistyötä muun muassa ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskus SYKEn kanssa sekä hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta tavoittelevan Finnish
Sustainable Communities (FISU) -verkoston ja ilmastonmuutoksen hillintään pyrkivän HINKU-foorumin kanssa.
Vuonna 2018 Kuntarahoitus on tiivistänyt yhteistyötään yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa sekä tytäryhtiö Inspiran lisäksi
ollut järjestämässä tai osallistumassa kymmeniin koulutuksiin ja
seminaareihin ympäri Suomea. Kuntarahoitukselle yhteistyö on
merkittävä tapa saada uusia näkemyksiä ja ratkaisuja liiketoimintaan sekä niihin haasteisiin, joita Kuntarahoituksen asiakkaat
kohtaavat.

Keskeinen keino lisätä asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa asiantuntijuutta on vahvistaa entisestään rahoituksen ja talouden kokonaishallinnan osaamista. Apollo on Kuntarahoituksen kehittämä
ja asiakkaille tarjottava palvelu talouden ja rahoituksen hallintaan. Palvelu tarjoaa monipuolisia mallinnus-, raportointi- ja
ennustetoimintoja, jotka perustuvat markkinadataan, asiakkaan
olemassa olevien rahoitussopimusten tietoihin sekä eri rahoitusvaihtoehtojen simulointiin.
Vuoden 2018 aikana Apollon palvelut laajenivat kattamaan muun
muassa sijoitusten ja takausvastuiden hallinnan. Pilottikäyttöön otettiin myös Apolloon kuuluva kuntien talousennustepalvelu, jonka avulla Kuntarahoituksen henkilökunta ja asiakkaat
pystyvät mallintamaan kuntien taloutta entistä laadukkaammin.
Palvelussa yhdistyy avoimien datalähteiden hyödyntäminen ja
mallintaminen, joiden pohjalta kuntien investoinneista ja taloudellisesti tilanteesta voidaan muodostaa skenaarioita. Palvelun
avulla Kuntarahoitus pystyy tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempaa ja analyyttisempaa kuvaa asiakkaiden taloudellisesta
tilanteesta ja tulevaisuudesta. Apollo-käyttäjien määrä jatkoi
kasvuaan vuoden 2018 aikana.

asiakkaat ovatkin Kuntarahoituksen menestystekijä. Tavoitetaso asiakastyytyväisyydessä on kunnianhimoinen ja vuoden
2022 tavoitteen saavuttamiseksi jo valmiiksi hyvää tulosta tulee
entisestään parantaa.

Apollon henkilökäyttäjien lukumäärä
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Asiantuntijuuden lisäämistä kuvaavista mittareista on poistettu
asiakaskokemuskyselystä poistettu kysymys siitä, miten hyvin
Kuntarahoitus on onnistunut vastaamaan asiakkaan odotuksiin. Tämä mittari on korvattu vastaavalla, mutta laajemmalla
asiakaskokemusta koskevalla mittarilla. Kuntarahoituksen
asiakastyytyväisyys on jo nyt varsin hyvällä tasolla ja tyytyväiset
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Yhteistyö ja kumppanuudet oppilaitosten kanssa
vuonna 2018
Kuntarahoitus tekee yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen
kanssa lisätäkseen julkisen talouden, rahoituksen, yhteiskunnallisiin - ja hyvinvointikysymyksiin liittyvää osaamista Suomessa.
Kuntarahoitus on yksi vuonna 2018 perustetun Aalto-yliopiston
kaupunkitaloustieteen professuurin lahjoittajista. Lahjoituksen
kokonaissumma on 60 000 euroa, joka jakautuu viidelle vuodelle.
Vuonna 2018 Kuntarahoitus aloitti Helsingin yliopiston kanssa
yhteistyön, jossa keskitytään löytämään ratkaisuja ajankohtaisiin
yhteiskunnan muutoksiin ja haasteisiin. Loppuvuodesta 2018
järjestettiin Kuntarahoituksen, Helsingin yliopiston ja Helsinki
Think Companyn yhteistyönä viikonlopun mittainen Mini Challenge, jossa keskityttiin investointien vaikuttavuuden arviointiin.
Toinen osa yhteistyöstä toteutetaan poikkitieteellisenä opintokokonaisuutena vuoden 2019 aikana. Opintokokonaisuudessa
opiskelijat kehittävät ratkaisuja neljään erilaiseen hyvinvointiyhteiskunnan haasteeseen.

Vuonna 2018 Kuntarahoitus on
tiivistänyt yhteistyötään yliopistojen
ja korkeakoulujen kanssa.
Kuntarahoitukselle yhteistyö ja
kumppanuudet oppilaitosten kanssa on
merkittävä tapa saada uusia näkemyksiä
ja ratkaisuja liiketoimintaan sekä niihin
haasteisiin, joita Kuntarahoituksen
asiakkaat kohtaavat.

Vuonna 2018 Kuntarahoitus aloitti myös yhteistyön Talous
ja Nuoret TATin Yrityskylä-toiminnan tukijana. Yrityskylä on
maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen
oppimiskokonaisuus, jossa koululaiset oppivat työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Kuntarahoitus on 2018–2019 lukuvuodella mukana Helsinki–Vantaan ja Itä-Suomen yrityskylissä.
Koulutuksen ja talousosaamisen tukeminen on tärkeä osa yhtiön
yhteiskuntavastuuta. Lisäksi Kuntarahoituksen työntekijät ovat
voineet osallistua vapaaehtoistyönä ohjaajaksi Yrityskylään.
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Case: Job shadow

"

Olen ollut onnekas, kun minulla on
ihmisiä, joiden kanssa keskustella ja
joilta kysyä.
Santeri Simonen

Nuorisoaktiivi seurasi toimitusjohtajan
päivää Kuntarahoituksessa
19-vuotias Santeri Simonen osallistui lokakuussa 2018 Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämään Job Shadow -kampanjaan jo kolmatta
kertaa tutustuessaan Kuntarahoituksen
toimitusjohtajan Esa Kallion työpäivään.
Monessa luottamustehtävässä kannuksia
kerännyt Simonen on hyödyntänyt laaja-alaisesti Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamia mahdollisuuksia. Hän pitää yhdistyksen tarjoamia
mentoreita ja kontakteja tärkeinä.
– Olen ollut onnekas, kun minulla on ihmisiä,
joiden kanssa keskustella ja joilta kysyä. Se
on parasta, kun molemmat osapuolet saavat
toisiltaan aina jotain. Nuorilla olisi vanhemmille ikäluokille opetettavaa nopeasta ja
vahvasti tulevaisuuteen toiminnassa.
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Kuntarahoitus yllätti Simosen modernilla
otteellaan.
– En ollut ymmärtänyt, kuinka edistyksellinen Kuntarahoitus on: monessa mielessä
finanssialan kärjessä. Kuntarahoitus on
koko Suomen kannalta merkityksellinen
yhtiö. Uskon että Esa on pidetty johtaja, jota
henkilökunnan on helppo lähestyä. Esa on
nähnyt kaikenlaista ja selvinnyt monesta.
Hän on hyvin kartalla siitä mitä maailmalla
sekä tietysti hänen omalla alallaan ja sen
liitännäisillä tapahtuu, niin kuin tällaisessa
tehtävässä on oltava.

Kuntarahoitus Oyj

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Koulutukset ja seminaarit
Kuntarahoitus ja Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira edustavat
Suomessa merkittävää kuntatalouden ja kuntainvestointien
osaamista. Vuosittain Kuntarahoitus ja Inspira järjestävät omia
seminaareja ja tapahtumia, joiden kohderyhmät ovat olleet niin
kuntien johtohenkilöt, kuntien rakentamisen ja ympäristön asiantuntijat sekä korkeakouluopiskelijat. Lisäksi yhtiön henkilökuntaa
edustaa tilaisuuksissa esiintyjän tai kouluttajan roolissa. Vuonna
2018 merkittävin tilaisuus, johon Kuntarahoitus osallistui näytteilleasettajana ja järjestäjänä oli Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi.

lyn lisäksi Kuntarahoituksen omat eettiset vaatimukset. Varainhankinnan järjestelyissä ei hyväksytä esimerkiksi välittömästi
fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, sotatarviketeollisuuteen
tai tupakkateollisuuteen liittyviä kohde-etuuksia.

Vastuullinen liiketoiminta

Kuntarahoitus arvioi asiakkaan tilannetta asiakastietolähteiden
ja analytiikan avulla, mutta lopullinen arviointi tehdään yhdessä
asiakkaan kanssa. Rahoitukseen ja talouden näkymiin liittyvät
keskustelut ja kartoitukset antavat molemmille osapuolille arvokasta näkemystä.

Vastuullisuus korostuu liiketoiminnassa erityisesti siksi, että
yhtiön rahoitus suuntautuu suomalaisen yhteiskunnan hyväksi,
mutta yhtiön varainhankinta on globaalia. Vastuullisuus rahoitustoiminnassa tarkoittaa Kuntarahoitukselle sitä, että se pystyy
varmistamaan asiakkailleen rahoituksen saatavuuden erilaisissa
markkinaolosuhteissa, mutta myös vastuuta omaan toimintaan
ja asiakkaiden rahoitukseen liittyvien riskien hallinnasta.
Kuntarahoitus varmistaa rahoituksen saatavuutta hajauttamalla
varainhankintansa tehokkaasti eri markkinoille, valuuttoihin,
maturiteetteihin ja eri sijoittajaryhmille ja ylläpitämällä likviditeettipuskuria, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen myös
markkinahäiriöiden aikana. Varainhankinnassa ja likviditeetin
hallinnassa yhtiö tekee yhteistyötä vain etukäteen hyväksyttyjen
vastapuolten kanssa. Vastapuolten on täytettävä pankkisäänte-

Asiakkaiden lukumäärä

Vuonna 2018 Kuntarahoitus jatkoi edelleen rahoituksenmyöntöprosessin ja liiketoiminnan työkalujen kehittämistä. Vastuulliseen rahoittamiseen kuuluu kokonaisvaltainen näkemys
asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, investointien kannattavuuden perusteellinen arviointi sekä näkemys asiakkaan tilanteesta
muuttuvassa maailmassa.

Vastuullisuus korostuu
liiketoiminnassa erityisesti siksi,
että yhtiön rahoitus suuntautuu
suomalaisen yhteiskunnan hyväksi,
mutta yhtiön varainhankinta on
globaalia.
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Case: Hope ry

"

Kuntarahoituksen henkilökunta on jo monen vuoden ajan
hankkinut vapaaehtoisuuteen perustuen satoja joululahjoja
vähävaraisten perheiden lapsille.

Kuntarahoitus tukee Hope ry:tä lasten ja
lapsiperheiden avustustyössä
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Hope ry:n tukee vähävaraisia perheitä sekä
huostaan otettuja lapsia tavaralahjoituksin
sekä tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia.
Vuonna 2017 autettuja perheitä oli yli 6 500
ja apua saaneita lapsia lähes 17 000.

Kuntarahoitus yhtiönä on perinteisesti
lahjoittanut joulumuistamisiin varatut rahat
hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2018 myös
yhtiön joululahjoitus suunnattiin Hopen
toimintaan.

Kuntarahoituksen henkilökunta on jo monen
vuoden ajan hankkinut vapaaehtoisuuteen
perustuen satoja joululahjoja vähävaraisten
perheiden lapsille ja kanavoinut avun Hope
ry:n kautta.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi
vuonna 2009 tavallisten äitien halusta auttaa
lapsia ja lapsiperheitä. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö toimii vapaaehtoisten ja 20 paikallistoimijan välityksellä
eri puolilla Suomea.
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vuonna 2015 hyväksytyt kestävän kehityksen
tavoitteet ohjaavat Suomea sekä muita maita
edistämään kestävää kehitystä. Kuntasektori
ja asuntorakentaminen ovat keskeisessä
roolissa Suomen ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa. Kuntarahoitus haluaa
omalla työllään alentaa asiakkaidensa
kynnystä ympäristön kannalta kestävien
investointien tekemiseen. Yhtiön rahoituksella
on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen
edelläkävijyyden, resurssiviisaiden ja kestävien
investointien aikaansaamiseksi Suomeen
sekä myös paikallisten ja kansallisten
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
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Kuntarahoitus laski jo vuonna 2016 liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän bondin eli ympäristöinvestointien rahoitukseen korvamerkityn joukkovelkakirjalainan. Vihreillä bondeilla
rahoitetaan Kuntarahoituksen lanseeraamaa vihreän rahoituksen
kohteita ympäri Suomen. Hankkeet edistävät Suomen ilmastotavoitteita ja kestävän kehityksen edistämistä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2018 Nasdaq Helsinkiin avattiin uusi vastuullisten
bondien markkinasegmentti, johon ensimmäisenä listattiin kaksi
Kuntarahoituksen vihreää bondia.
Kolmen vuoden aikana yhtiö on rahoittanut yhteensä 60:tä
ympäristöystävällistä hanketta 1,235 miljardilla eurolla, josta
nostetun rahoituksen osuus on jo 1,143 miljardia euroa. Kuntarahoituksen tavoite on, että vuoteen 2022 vihreän rahoituksen
osuus on 10 % koko rahoitusportfoliosta.
Kuntarahoitus osallistuu aktiivisesti keskusteluihin ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseksi eri
instituutioiden kanssa ja pyrkii aktiivisesti luomaan kumppanuuksia näiden globaalien kysymysten ratkaisujen parissa.
Ympäristövastuu liittyy myös yhtiön oman toiminnan negatiivisten vaikutusten pienentämisessä. Kuntarahoituksella on
WWF Green Office -sertifikaatti, jonka myötä yhtiö on sitoutunut
jatkuvasti parantamaan toimintansa ympäristövastuullisuutta.
Yhtiö panostaa muun muassa kierrätykseen ja henkilökunnan
ympäristötietouden lisäämiseen. Kuntarahoitus myös kompensoi järjestämiensä tilaisuuksien päästöjä.

Kestävän kehityksen edelläkävijyys:
PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET

MITTARIT

Vihreä rahoitus

• Vihreän rahoitussalkun kokonaissumma
• Vihreän salkun keskimaturiteetti
• Rahoitettujen vihreiden hankkeiden lukumäärä
• Vihreän rahoituksen osuus koko antolaina- ja leasingsalkusta
• Vihreän rahoituksen hankkeiden hiilidioksidipäästöjen vähennys
• Rakennusten energiatehokkuuden parantuminen
• Pilottihankkeet ja uudet vihreät ratkaisut

Tavoite: Vihreä rahoituksen osuus 10% rahoitusportfoliosta

Vihreät bondit ja vastuullinen sijoittaminen
Tavoite: Vastuullisten sijoittajien ja sijoitusten
(SRI) määrän kasvattaminen

Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset
Tavoite: Oman toiminnan ympäristövaikutusten jatkuva
pienentäminen

• Uusi green bond liikkeeseenlaskettu
• Vihreiden bondien kokonaissumma ja jakauma
• Vihreiden bondien insituutionaalisten sijoittajien lukumäärä
• Vihreiden bondien maantieteellinen jakauma
• Vastuullisten (SRI) sijoitusten kokonaissumma
• Sijoitussalkun ESG-score vs. benchmark
• Kuntarahoituksen energiankulutus
• Kuntarahoituksen toimistopaperin käyttö

TAVOITE 2022
Vihreän rahoituksen
osuus 10 %
rahoitusportfoliosta
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Vihreä rahoitus
Kuntarahoitus on mukana myös pohjoismaisessa
yhteistyössä, jossa on laadittu suositukset vihreän
rahoituksen vaikuttavuusraportoinnille. Suosituksia päivitettiin vuoden 2018 aikana ja uusi versio
niistä julkaistiin vuoden 2019 alussa.

Kuntarahoitus alkoi tarjota vihreää rahoitusta asiakkailleen vuoden 2016 alussa. Kunnilla on merkittävä
rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa
ja Kuntarahoitus tarjoaa asiakkailleen ympäristöinvestointeihin vihreää lainaa ja leasingia muuta rahoitusta edullisemmalla marginaalilla.

Rahoitettujen vihreiden hankkeiden
lukumäärä, kumulatiivinen
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Rakennusten energiatehokkuuden
parantuminen (MWh)
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Vihreän rahoituksen hankkeiden nostetun rahoituksen määrä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä
1,143 miljardia euroa. Vihreän rahoituksen koko
portfolion keskimaturiteetti oli vuoden 2018
lopussa 25 vuotta. Kuntarahoituksen pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa vihreän rahoituksen
osuus koko rahoitusportfoliosta 10 prosenttiin
vuonna 2022.

Rahoitettavat hankkeet voivat kuulua mihin tahansa
vihreän rahoituksen viitekehyksen osa-alueista, joita
ovat uusiutuva energia, kestävä joukkoliikenne, kestävä rakentaminen, vesi- ja jätevesihuolto, energiatehokkuus, jätehuolto sekä ympäristönhoito. Hankkeet
hyväksyy asiantuntijoista koostuva riippumaton
arviointiryhmä.
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vihreät bondit
Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen portfolio rahoitetaan
kokonaan vihreillä bondeilla. Vihreiden bondien kokonaismäärä vuoden 2018 lopussa oli yhteensä 978,1 miljoonaa euroa ja
pääomalla painotettu keskimaturiteetti 6 vuotta.
Yhteensä 149 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailman on
osallistunut Kuntarahoituksen vihreiden bondien liikkeeseenlaskuihin. Kuntarahoituksen ja koko Suomen ensimmäinen vihreä
bondi laskettiin liikkeeseen vuonna 2016. Lisäksi vuonna 2017
Kuntarahoitus laski liikkeeseen yhden vihreän bondin ja järjesti
räätälöidyn vihreän bondin japanilaiselle instituutiosijoittajalle.
Vuonna 2018 vihreää bondia ei laskettu liikkeeseen. Kuntarahoitus haluaa yhtiönä olla rakentamassa vihreää ja kestävää Suomea ja toivookin vihreiden bondien liikkeellelaskemisen olevan
mahdollista jälleen vuonna 2019.

Vihreiden bondien kokonaissumma ja jakauma %

Vihreiden bondien maantieteellinen jakauma %
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Vihreiden bondien kumulatiivinen jakauma (2016–2018)
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Vastuullinen sijoittaminen
Vastuullinen sijoittaminen on Kuntarahoituksessa itseisarvo. Sijoituksia tehdään ainoastaan liikkeeseenlaskijoihin, jotka toimivat OECD-maissa. Tämä mahdollistaa sen, että sijoitukset ovat
sekä taloudellisesti vakaita että kestävän kehityksen mukaisia.
Lisäksi sijoitusprosessissa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hyvään hallintoon liittyviä tekijöitä (ESG;
Environmental, Social and Governance). Kaikkien sijoitusten
ESG-lukua verrataan benchmark-indeksiin käyttäen yhtiön likviditeettisijoituksia vastaavaa omaisuusluokkajakaumaa.
Liikkeeseenlaskijoiden ESG-analyysin tekee ulkoinen toimija.
Vuoden 2018 lopussa Kuntarahoituksen likviditeettisijoitusten
ESG-arvo oli 50,9 ylittäen vertailuindeksin 50,8.

Kuntarahoituksella on lisäksi erillinen vastuullisen sijoittamisen
(SRI, socially responsible investments) portfolio, jonka tavoitekoko on kytketty yhtiön liikkeeseenlaskemien vihreiden bondien
kokonaismäärään. SRI-sijoituksia voidaan tehdä vihreisiin bondeihin, sosiaalisiin bondeihin tai muihin joukkovelkakirjalainoihin,
jotka täyttävät Kuntarahoituksen kriteerit SRI-sijoituksille.
Lisäksi arvioidaan liikkeeseenlaskijoiden viitekehystä, joka
määrittelee joukkovelkakirjalainoilla rahoitettavat kohteet, ja luotettavalta kolmannelta osapuolelta saatua arviota viitekehyksestä. Vastuullisen sijoittamisen salkun kokonaismäärä oli vuoden
2018 lopulla 110 miljoonaa euroa.
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Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset
Kuntarahoitus tiedostaa yritysvastuunsa ympäristökysymyksiin
liittyen ja siksi pyrkii panostamaan omassa toiminnassaan ympäristöystävällisiin ja resurssiviisaisiin valintoihin sekä lisäämään henkilöstön ympäristötietoisuutta.
Kuntarahoituksella on WWF:n auditoima Green Office -sertifikaatti. Green Office -työpaikoilta edellytetään ympäristöasioiden
huomioimista laaja-alaisesti toimitiloissa, päätöksenteossa ja
toiminnassa. Green Office -työpaikat myös sitoutuvat jatkuvasti
kehittämään toimintansa tuloksia.

Kuntarahoituksen energiankulutus (tCO2)
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Yhtiön yhteiskuntavastuutiimi kartoittaa jatkuvasti uusia tapoja
toteuttaa ympäristön kannalta kestävämpää ja vastuullisempaa
liiketoimintaa.

Kuntarahoituksen toimistopaperin käyttö (arkkia/työntekijä)

2018

2015

Kuntarahoitus raportoi vuosittain Green Officen ilmastolaskuriin
muun muassa yhtiön energiankulutusta, paperin kulutusta sekä
jätteen määrää, joita Kuntarahoitus pyrkii vähentämään. Yhtiö
tuottaa vuosittain myös vihreän rahoituksen vaikutusarvioinnin,
jossa raportoidaan ja mitataan Kuntarahoituksen mahdollistamien vihreiden kohteiden ympäristövaikutuksia. Kuntarahoitus
myös kompensoi järjestämiensä tapahtumien päästöjä.
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Henkilöstön työhyvinvoinnin
kehittäminen

Henkilöstön hyvinvointi ja
työtyytyväisyys ovat tärkeä
menestystekijä toiminnalle ja
Kuntarahoituksessa näihin panostetaan
kattavasti. Yhtiön työntekijät kokevat
työnsä yhteiskunnallisesti tärkeäksi ja
merkittäväksi.
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen:
Kuntarahoituksen henkilökunta kokee tekevänsä merkittävää
ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Yhtiö kiinnittää erityistä
huomiota henkilökunnan hyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja
tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamiseen.
Työntekijöihin ja hyvinvoinnin panostetaan tarjoamalla muun
muassa kouluttautumismahdollisuuksia, virike-etuja vapaa-ajan
viettoon sekä järjestämällä yhteistä vapaa-ajan toimintaa.
Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden kehittäminen on oleellinen
tavoite yhtiölle, jotta osaava henkilöstö kokee mielekkääksi yhtiössä työskentelyn. Vuoteen 2022 mennessä yhtiön tavoittelee
henkilöstötyytyväisyyden arvosanaa ”erittäin hyvä”.

PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET

MITTARIT

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

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

Tavoite: Monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden lisääminen

Työntekijöiden hyvinvointi
Tavoite: Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden
edistäminen

• Omistautuneisuusaste
• Ammatillisen kehityksen tukeminen
• Työntekijöiden vaihtuvuus
• Sairaspoissaolojen määrä ja kehitys
• Kehityskeskustelut käyty

TAVOITE 2022
*Henkilöstötyytyväisyys
”erittäin hyvä”

*Vastuullisuusraportissa raportoidut henkilöstötiedot koskevat Kuntarahoituksen emoyhtiötä eikä koko konsernia. Henkilöstötyytyväisyys koostuu
useasta eri henkilöstökyselyn mittarista.
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Kuntarahoitus on allekirjoittanut FIBSyritysvastuuverkoston monimuotoisuussitoumuksen,
jossa sitoudutaan tarjoamaan tasapuolisia
mahdollisuuksia, tunnistamaan ja hyödyntämään
yksilöllistä osaamista ja tarpeita, johtamaan
oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia sekä
viestimään tavoitteista ja saavutuksista.

• Työntekijöiden jakautuminen ikäluokkien mukaan
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Monimuotoisuus ja tasapuoliset
mahdollisuudet
Monimuotoisuus ja työntekijöiden tasapuoliset mahdollisuudet
ovat tärkeä osa Kuntarahoituksen henkilöstökulttuuria. Kuntarahoituksella sekä henkilöstön, ja esimiesten sukupuolijakauma on
hyvin tasainen. Lisäksi hallituksen jäsenien sukupuolijakauma on
jo pitkän aikaa ollut tasan.
Myös henkilöstön ikäjakauma on hyvin monipuolinen. Tämä
kertoo osittain siitä, että Kuntarahoituksella henkilöstöä kohdellaan tasavertaisesti, mikä näkyy myös yhtiön henkilöstökyselyssä.
Yhtiölle on tärkeää, että työntekijät kokevat Kuntarahoituksen
tasavertaisena työpaikkana.

Työntekijöiden jakautuminen ikäluokkien mukaan

Työntekijöiden tasavertainen kohtelu 0-4
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• Esimiesten sukupuolijakauma
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• Työntekijöiden sukupuolijakauma
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Työntekijöiden sukupuolijakauma

• Hallituksen sukupuolijakauma
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Työntekijöiden hyvinvointi
Kuntarahoituksen menestymisen edellytyksenä on henkilöstön osaaminen ja työssä viihtyminen. Työtehtävät 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. Kuntarahoituksella panostetaan
työssä viihtymiseen, mistä esimerkkinä on henkilöstön
vapaa-ajan toiminta, jossa vuosittain järjestetään maksutonta liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan viettoon
liittyvää toimintaa.
Yhtiön henkilömäärän kasvaessa lähtövaihtuvuus on
kasvanut. Tätä osittain selittää se, että luku sisältää myös
päättyneitä määräaikaisia työsuhteita, ja vakiintuneen
käytännön mukaisesti vuoden 2018 vaihtuvuutta verrataan
vuoden 2017 henkilömäärään.

Omistautuneisuusaste %

Ammatillisen kehityksen tukeminen %

Työntekijöiden vaihtuvuus %
• Kehityskeskustelut käyty
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"

Kuntarahoitus on lukuvuodella 2018–2019
mukana Helsinki-Vantaan ja Kuopion
yrityskylissä, jossa oppilaat työskentelevät
pienoiskaupungissa sekä toimivat kuluttajina
ja kansalaisina.

Yrityskylästä eväitä tulevaisuuden
talousosaajille
Kuntarahoitus aloitti vuonna 2018 yhteistyön
Talous ja nuoret TATin kanssa Yrityskylä-kumppanina.
Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, jossa koululaiset oppivat
työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.
Yrityskylä tavoittaa vuosittain 75 prosenttia
Suomen kuudesluokkalaista.
Kuntarahoitus on lukuvuodella 2018–2019
mukana Helsinki-Vantaan ja Kuopion yrityskylissä. Yrityskylissä 6.-luokkalaiset pääsevät osana oppimiskokonaisuutta pienoiskau-
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punkiin, jossa oppilas työskentelee omassa
ammatissaan saaden palkkaa tekemästään
työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja
kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.
Kuntarahoitus haluaa olla tukemassa
Yrityskylän toimintaa antaakseen tuleville
kuntalaisille ja päätöksentekijöille talouden ja
rahoituksen osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista.
Kuntarahoituksen vapaaehtoiset osallistuvat lukukausittain Yrityskylässä oppilaiden
ohjaamiseen.
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VASTUULLISUUSRAPORTTI 2018
Vastuullinen hallintotapa

Vastuullinen hallintotapa

Yrityvastuu kattaa sosiaalisen ja
ympäristövastuun lisäksi myös
vastuullisen hallintotavan. Yhtiön
ja henkilökunnan toimintaa ohjaa
vastuullisuuspolitiikka.
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Kuntarahoituslaisten työtä ohjaa vastuullisuuden varmistaminen
kaikessa toiminnassa. Toimintaa ohjaa vastuullisuuspolitiikka,
ja henkilökuntaa koulutetaan tuntemaan vastuullisen toiminnan
periaatteet. Vastuullisuuspolitiikka sisältää yleisiä työskentelyyn
liittyviä linjauksia ja kattaa erityisesti riskialttiita aihealueita
kuten korruptionvastaisuus ja tietoturva.
Yhtiön jokavuotisena tavoitteena on, että koko henkilökunta on
suorittanut vastuullisuuspolitiikan koulutuksen.

Vastuullinen hallintotapa:
PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET

MITTARIT

Liiketoimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka

• Vastuullisuuspolitiikka
• Henkilökunnan koulutus
• Sääntelyrikkomukset
• Jäsenyydet järjestöissä ja
edunvalvontaorganisaatioissa

Tavoite: Vastuullisten toimintatapojen kehittäminen
ja henkilöstön sitoutuminen vastuullisuuspolitiikkaan

Vastuullinen hallintotapa käsittää myös yhtiön henkilöstöpolitiikan. Työsuhteen ehdoissa Kuntarahoitus noudattaa Suomen
lakia ja soveltuvin osin rahoitusalan työehtosopimusta (TES).
Keskeisimmät työsuhdetta koskevat Suomen lait ovat työturvallisuuslaki, työehtosopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki,
tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, yhteistoimintalaki, työterveyshuoltolaki, tapaturmavakuutuslaki, laki yksityisyyden suojasta
työelämässä, työeläkelaki sekä laki nuorista työntekijöistä.

TAVOITE VUOSITTAIN
Henkilökunnan
vastuullisuuspolitiikan
suoritusprosentti
100%
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Liiketoimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka
Vastuullisuuspolitiikka
Vuodesta 2018 alkaen Kuntarahoituksen toimintaa ohjaa vastuullisuuspolitiikka (aiemmin eettiset periaatteet). Tavoitteena on,
että Kuntarahoituksen jokainen työntekijä on saanut perehdytyksen yhtiön vastuullisuuspolitiikkaan ja osoittaa ymmärtäneensä
sen sisällön suorittamalla verkkotentin.
Kuntarahoitus-konsernin koko henkilöstöä koskevan vastuullisuuspolitiikan avulla pyritään vähentämään Kuntarahoitukseen,
sen työntekijöihin ja maineeseen kohdistuvia riskejä, joilla voi olla
merkittäviä haitallisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja kannattavuuteen. Näitä riskejä ovat muun muassa sakot, oikeudenkäyntikulut, toimivaltaisten viranomaisten asettamat rajoitukset, muut
taloudelliset ja rikosoikeudelliset sanktiot, brändinarvon menetys
sekä asiakkaiden luottamuksen menetys. Kuntarahoitus tarjoaa
verkkosivuillaan whistleblowing-kanavan, jonka kautta epäilyt
väärinkäytöksistä voi raportoida, tarvittaessa nimettömänä.
Kuntarahoitus on sitoutunut ymmärtämään ja hallitsemaan 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
keskeisissä arvoissa ja strategiassa, ja sitä toteutetaan kaikessa
toiminnassa.

Vastuullisen hallintotavan koulutukset
henkilökunnalle
Vuonna 2018 Kuntarahoitus järjesti koko henkilökunnalle kou-

Sitoumus 2050: Kuntarahoitus edistää hiilineutraalin yhteiskunnan
syntymistä ja ympäristön kannalta kestävien investointien yleistymistä
koko Suomessa. Kuntarahoitus ohjaa asiakkaitaan ympäristöystävällisiin
valintoihin tarjoamalla niihin rahoitusta muita kohteita edullisemmin.
Vauhditamme kestävien hankkeiden syntymistä jakamalla tietoa,
arvioimalla hankkeiden ympäristövaikutuksia ja tarjoamalla näkyvyyttä.

lutustilaisuuksia operatiivisten riskien hallintaan, tietosuojaan
liittyvään GDPR-asetukseen, tietoturvaan ja vastuullisuuspolitiikkaan liittyen. Jokainen uusi työntekijä osallistuu työsuhteensa
alkuvaiheessa myös monipäiväiseen perehdytykseen, joka kattaa
yhtiön koko toiminnan. Tiedot koulutuksista tallennetaan Kuntarahoituksen HR-järjestelmään seurantaa varten.

Sääntelyrikkomukset
Compliance-toiminta valvoo yhtiön toiminnan sääntelyn mukaisuutta vuosittaisen valvontasuunnitelman pohjalta, ja olennainen
sääntelyn vastainen toiminta raportoidaan kuukausittain osana
yhtiön koko riskiasemaa koskevaa raportointia toimivalle johdolle
ja hallitukselle. Raportointikäytäntö on ollut nykyisessä muodossa osa Kuntarahoituksen riskinottohalukkuuden viitekehitystä
vuodesta 2016.
Kuntarahoituksen historian aikana ei ole ilmennyt olennaisia
sääntelyrikkeitä, joista olisi seurannut viranomaissanktioita.
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Sitoumukset ja jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Toimintaympäristön tunteminen, ymmärrys asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten sekä sääntelyn kehittymisestä ja markkinaosaaminen ovat Kuntarahoitukselle keskeisiä osaamisia.
Kuntarahoituksen jäsenyydet järjestöissä liittyvät ennen kaikkea
osaamisen ja tiedonvaihdon kehittämiseen ja varmistamiseen.
Kuntarahoitus on sitoutunut vauhdittamaan kestävien ja ympäristöystävällisten investointien yleistymistä Sitoumus 2050
-yhteiskuntasitoumuksen kautta.
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa:
•
•
•
•
•

International Swaps and Derivatives Association ISDA
International Capital Market Association ICMA
FIBS-yritysvastuuverkosto ja monimuotoisuusverkosto
Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif
Nordic Capital Markets Forum
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Yhteiskuntavastuun scorecard
PÄÄTEEMA

SDG

TAVOITTEET

SUORIUTUMINEN JA MUUTOSSUUNTA 2018

Vastuulliset
tuotteet ja
palvelut

TAVOITE 2022: Asiakastyytyväisyys ”erittäin hyvä”

Kestävän
kehityksen
edelläkävijyys

TAVOITE 2022: Vihreä rahoituksen osuus 10% rahoitusportfoliosta

Henkilöstön
työhyvinvoinnin
kehittäminen

TAVOITE 2022: Henkilöstötyytyväisyys ”erittäin hyvä”

Vastuullinen
hallintotapa

TAVOITE VUOSITTAIN: Henkilökunnan vastuullisuuspolitiikan
suoritusprosentti 100%

• Kuntarahoituksen positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten lisääminen
• Asiakastarpeeseen vastaavien uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus
ja asiakkaiden tasapainoisen talouden turvaaminen
• Rahoituksen saatavuuden turvaaminen

• Vastuullisten sijoittajien ja sijoitusten (SRI) määrän kasvattaminen
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten jatkuva pienentäminen

• Monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden lisääminen
• Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden edistäminen

• Vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja henkilöstön sitoutuminen
vastuullisuuspolitiikkaan

•
•
•
•
•
•

TAVOITE 2022: Asiakastyytyväisyys
Kuntarahoituksen osuus kuntien lainakannasta %
Sosiaalisen asuntotuotannon lainojen kokonaissumma
Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma
Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa vuonna 2018
Apollon henkilökäyttäjien lukumäärä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TAVOITE 2022: Vihreän rahoituksen osuus 10% rahoitusportfoliosta
Vihreän rahoitussalkun kokonaissumma
Rahoitettujen vihreiden hankkeiden lukumäärä
Vihreän rahoituksen hankkeiden hiilidioksidipäästöjen vähennys
Rakennusten energiatehokkuuden parantuminen
Uusi green bond liikkeeseenlaskettu
Vastuullisten (SRI) sijoitusten kokonaissumma
Sijoitussalkun ESG-score vs. benchmark
Kuntarahoituksen energiankulutus
Kuntarahoituksen toimistopaperin käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TAVOITE 2022: Henkilöstötyytyväisyys
Työntekijöiden sukupuolijakauma
Esimiesten sukupuolijakauma
Hallituksen sukupuolijakauma
Työntekijöiden tasavertainen kohtelu
Omistautuneisuusaste
Ammatillisen kehityksen tukeminen
Työntekijöiden vaihtuvuus
Sairaspoissaolojen määrä ja kehitys

•
•
•
•

TAVOITE VUOSITTAIN: Henkilökunnan suoritus% vastuullisuuspolitiikkaan 100%
Henkilökunnan koulutus
Ei viranomaissanktioihin johtavia sääntelyrikkeitä
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Positiivinen suoriutuminen/
Suorituminen linjassa tavoitteen kanssa
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Neutraali suoriutuminen,
vähäinen muutos

Negatiivinen suoriutuminen/
Tavoite ei toteutunut
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Raportointiperiaatteet
Raportointijakso
Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain, vuosikertomuksen
julkistuksen yhteydessä. Kuntarahoituksen ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin maaliskuussa 2018.

Raportoinnin viitekehys
Konsultointiyritys Deloitte loi yhdessä Kuntarahoituksen kanssa
vastuullisuusraportoinnin viitekehyksen syksyllä 2017. Viitekehys on toiminut pohjana vastuullisuusraportin suunnittelussa ja
toteutuksessa.
EU-direktiivi ei-taloudellisen tiedon raportointivaatimuksista
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
toiminnan yhteiskunnallisesta merkittävyydestä luonteesta
johtuen Kuntarahoitus on kuitenkin päättänyt aloittaa vuosittaisen
vastuullisuusraportoinnin, vaikka laki ei sitä suoraan velvoita.
GRI-standardeja noudatetaan raportissa soveltuvin osin.

Vuonna 2018 raporttia ja mittareita jatkokehitettiin. Jokaiseen yhteiskuntavastuun pääteemaan on määritetty tavoitteita sekä yksi
päätavoite, 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. Viime vuoden
raportointiin nähden on poistettu seuraavat mittarit: aktiivisten
suojausvastapuolten (CSA) lukumäärä sekä asiakaskokemuskyselyn perusteella saatavat kaksi mittaria koskien toimialan
tuntemusta ja rahoitusalan osaamista. Jälkimmäinen on korvattu
tässä raportissa kattavammalla yhtiön strategiaa tukevalla
asiakaskokemusmittarilla. Mittari CSA-vastapuolista päätettiin
poistaa tästä raportista, sillä tieto raportoidaan osana Kuntarahoituksen vuosikertomusta eikä sitä nähty oleellisena osana
vastuullisuusraportointia. Lisäksi joidenkin mittarien kohdalla lähtödata tai raportointitapa on muuttunut, jonka johdosta mittarille
ei saada historiallista dataa tai mittarin esitystapa on muutettu.
Raportin laajuudessa on kiinnitetty erityistä huomiota Kuntarahoituksen pitkän aikavälin vaikutuksiin yhteiskunnassa, koska
Kuntarahoituksen vastuullisuus korostuu epäsuorasti myönnetyn
rahoituksen kautta. Lisäksi huomiota on kiinnitetty oman toiminnan ja rahoituksen ympäristövaikutuksiin, koska Kuntarahoitus on
sitoutunut edistämään asiakkaidensa ja oman toimintansa pitkän
aikavälin tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Raportin laajuus ja keskeiset käsiteltävät asiat

Tietojen hankinta

Kuntarahoituksen hallitus hyväksyi syksyllä 2017 vastuullisuuden
pääteemat, joihin perustuen tässä raportissa esitetyt mittarit on
valittu.

Raportoinnissa käytetyt tiedot ja luvut ovat peräisin Kuntarahoituksen sisäisistä järjestelmistä, Kuntarahoituksen tuottamasta
asiakaskokemuskyselystä, ulkoiselta henkilöstötutkimusten
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tuottajalta, ulkoiselta ESG-ratingia tuottavalta taholta, WWF
Ilmastolaskurista, konsultointiyrityksen Deloitten toteuttamista
laskelmista sekä valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton julkisista
tietokannoista.

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

Varmennus
Raporttia ei ole varmennettu.

Yhteystiedot
Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuutiimi:
Soili Helminen, viestintäpäällikkö, puh. 0400 204 853
Antti Kontio, osastonjohtaja, varainhankinta ja yhteiskuntavastuu,
puh. 050 3700 285
Eeva Toivonen, ESG Analyst, puh. 050 4643 073
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Vihreän rahoituksen ympäristövaikutukset 2016–2018
Kuntarahoitus on tarjonnut vihreää rahoitusta vuodesta 2016
lähtien. Yhteensä 60 erilaista hanketta ympäri Suomen ovat saaneet aikaan vuosittain noin 21 910 hiilidioksiditonnin vähennys.
Lisäksi vuosittain hankkeiden ansiosta säästyy energiaa noin
22 200 MWh ja hankkeiden mahdollistama vuotuisen uusiutuvan
energian tuotanto on arviolta 15 240 MWh.
Alkuperäiset laskelmat on tehnyt vuoden 2016 osalta Ramboll ja
vuosilta 2017–2018 Deloitte. Vaikutusten vertailukelpoisuuden
parantamiseksi Deloitte on vuonna 2019 tehnyt uusintalaskelmat
vuosien 2016–2017 rahoituksen vaikutuksista.

Vihreällä rahoituksella tuetaan Suomen kuntien ja kaupunkien
sekä Suomen valtion ilmastotavoitteita ja hiilineutraaliutta
sekä uusia innovatiivisia ympäristön hyvinvointiin painottavia
hankkeita.
Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohdehankkeilla on myös
muita hyötyjä kvantitatiivisten ympäristöhyötyjen lisäksi. Keskeistä kaikille hankkeille ovat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
paikallisesti ja alueellisesti sekä yksilön hyvinvoinnin tukeminen.
Rahoitettujen hankkeiden kautta Kuntarahoitus tukee muun
muassa alueellista elinvoimaisuutta ja vetovoimaa, mahdollistaa
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yksilön hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä hankkeita sekä
edistää uusien ympäristöystävällisempien teknologioiden käyttöönottoa.
Vihreään rahoitukseen ja kohdehankkeisiin voi tutustua tarkemmin Kuntarahoituksen julkaisemassa vihreän rahoituksen
vuosikatsauksessa.
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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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