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Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Tarjoamallamme rahoituksella mahdollistetaan suoma-
laisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuus ja kehittyminen 
aina yhdenvertaisista asumisen ratkaisuista ilmaston-
muutoksen hillintään ja julkiseen infrastruktuuriin. Toimin-
tamme vaikuttaa lähes jokaisen suomalaisen elämään, 
ja se velvoittaa huomioimaan vastuullisuuden kaikessa 
toiminnassamme. 

Vastuullisuus on Kuntarahoituksen 
liiketoiminnan ytimessä

Olemme sitoutuneet tavoittelemaan parempaa tule-
vaisuutta vastuullisesti asiakkaidemme kanssa. Teh-
tävämme on varmistaa asiakkaidemme toimintakyky 
turvaamalla edullisen rahoituksen saatavuus kaikissa 
markkinatilanteissa.

Olemme sitoutuneet asiakaskeskeiseen toimintamalliin: 
tavoittelemme liiketoimintamme turvaavaa jatkuvuutta  pit-
källä aikavälillä. Emme pyri kasvattamaan asiakkaidemme 
rahoitustarpeita oman liiketoimintamme voiton maksi-
moimiseksi. Sen sijaan haluamme saada yhteiskunnassa 
aikaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia etsimällä aktii-
visesti asiakkaidemme kanssa juuri heidän tilanteeseensa 
parhaiten sopivia rahoitusratkaisuja ja investointitapoja.

Vastuullisuus Kuntarahoituksessa
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Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Vahva taloudellinen asema

Sitoutuneet asiakkaat ja osakkaat

Laaja globaali sijoittajakunta

Yhteinen varainhankintajärjestelmä

Vahva luottoluokitus

Kumppanuudet

Resurssit Kuntarahoitus Vaikutukset

Vastuullisuus

Avoimuus 

Asiakaskeskeisyys

Tehokkuus

Riskienhallinta

Erikoistuminen omaan asiakassegmenttiin

Panostukset henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen ja hyvinvointiin

Tavoittelemme liiketoiminnan turvaavaa 
kannattavuutta pitkällä aikavälillä, mutta
emme pyri voiton maksimointiin

Tyytyväiset asiakkaat

Varmistamme asiakkaillemme rahoituksen
saatavuuden sekä luomme asiakashyötyä
kilpailukykyisellä pitkäaikaisella rahoituksella

Vakavaraisuus

Hyvinvoinnin kasvu yhteiskunnassa

Tasapuoliset mahdollisuudet hyvään elämään

Kuntien investointien kestävyyden varmistaminen

Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö

Näin luomme arvoa

Kuntarahoitus luo toimin-

nallaan arvoa asiakkailleen, 

henkilöstölleen ja koko 

yhteiskunnalle. Arvonluonti-

mallimme kuvaa mitä resurs-

seja käytämme tehtävämme 

toteuttamiseksi, arvonluontia 

tukevat valintamme ja 

vahvuutemme sekä toimin-

tamme vaikutukset.
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Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme. Vastuullisuusstrategiamme perustuu 
olennaisuusanalyysiin, jossa määritellään neljä vastuullisuuden pääteemaa ja niihin liittyvät 
tavoitteet. Pääteemojen olennaisuus sidosryhmien näkökulmasta on validoitu asiakkaiden, 
sijoittajien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa tehdyissä kyselyissä ja haastatteluissa. 

Vuonna 2020 asetimme vuoteen 2024 kestävän rahoituksen osuuden kehittämiselle 
ja vastuulliselle hallintatavalle uudet, aiempaa kunnianhimoisemmat tavoitteet sekä 
päivitimme vastuullisuusstrategiamme mittareita selkeämmiksi. 

Vastuullisuusstrategiamme ja siihen pohjautuva vastuullisuuspolitiikkamme on hyväksytty 
yhtiön hallituksessa. Raportoimme pääteemoihin liittyvät mittarit sidosryhmille vuosittain. 

Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuuden pääteemat:

1. Vastuulliset tuotteet ja palvelut

2. Kestävän kehityksen  edelläkävijyys

3. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

4. Vastuullinen hallintotapa 
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Vastuullisuus Kuntarahoituksessa

Vastuullisuuden pääteemat ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite 2024: 
Asiakastyytyväisyys 
erittäin hyvällä tasolla

1. Vastuulliset tuotteet 
ja palvelut

Tavoite 2024: 
Vihreän ja yhteiskunnallisen 
rahoituksen osuus 20 % pitkäaikaisesta 
asiakasrahoituksesta

2. Kestävän kehityksen 
edelläkävijyys

Tavoite 2024: 
Kaikkiin asiakkaisiin liittyvät ESG-
riskit arvioidaan yhdenmukaisella 
menetelmällä

4. Vastuullinen 
hallintotapa

Tavoite 2024: 
Henkilöstötyytyväisyys 
hyvällä tasolla

3. Henkilöstön työhyvin- 
voinnin kehittäminen

Pääteemat linkittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin

Tarkastelemme vastuullisuuden painopistealueitamme ja tavoitteitamme YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG:t) viitekehyksessä. Pyrimme edistämään 
toiminnallamme mahdollisimman monen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. 

Jokaiselle neljästä vastuullisuuden pääteemastamme on määritelty keskeisimmät YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet, joihin voimme oleellisesti vaikuttaa. Olemme määritelleet jokaiselle 
 pääteemalle yhden pitkän aikavälin tavoitteen. 
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Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Kuntarahoituksen tuotteet ja palvelut tuottavat 

pitkäaikaisia ja positiivisia vaikutuksia 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukevat julkisen 

talouden kestävyyttä.

Rahoittamamme kohteet näkyvät lähes jokaisen suomalaisen 
arjessa ja linkittyvät kestävän julkisen talouden ylläpitämi-
seen. Rahoituksemme avulla tehtävät investoinnit tähtäävät 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehit-
tämiseen pitkällä aikavälillä. Pyrimme ymmärtämään ja hal-
litsemaan oman toimintamme ja tarjoamiemme tuotteiden ja 
palveluiden yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuk-
sia, jotta voimme edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän 
aikavälin tavoitteita.

Laina- ja leasingrahoituksemme sekä muut palvelumme vas-
taavat asiakkaidemme olemassa oleviin ja esiin nouseviin 
rahoituksen ja taloudenhallinnan tarpeisiin. Vastuullisuus 
edellyttää, että asiakkaillemme tarjotut rahoitusvaihtoehdot 
ovat kestäviä kunkin asiakkaan kokonaistilanteen, talouden 
kantokyvyn ja suunniteltujen investointien kannattavuuden 
näkökulmista pitkällä aikavälillä.

1. Vastuulliset tuotteet ja palvelut

PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET MITTARIT

Pitkän aikavälin hyvinvoinnin rahoittaminen  
ja Kuntarahoituksen rooli yhteiskunnassa

Tavoite: Kuntarahoituksen positiivisten 
yhteiskunnallisten vaikutusten lisääminen

• Luotonannon vastuullisuus 
• Sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus
• Asuntorahoituksen jakauma
• Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma
 

Asiantuntijuuden lisääminen

Tavoite: Asiakastarpeeseen vastaavien uusien 
tuotteiden ja palveluiden lanseeraus ja asiakkaiden 
tasapainoisen talouden turvaaminen

• Koulutukset ja seminaarit
• Yhteistyö ja kumppanuudet oppilaitosten kanssa
• Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden käyttäjämäärä
 
 

Vastuullinen liiketoiminta

Tavoite: Rahoituksen saatavuuden varmistaminen

• Varainhankinta sijoittajatyypeittäin
• Varainhankinnan pankkitutkimus

Vastuulliset tuotteet ja palvelut
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Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Taloudellinen vastuu
Vastuulliseen rahoittamiseen kuuluu asiakkaiden investointien kannattavuuden arviointi 
sekä kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan tilanteesta. Myös jatkuvasti kehittyvä pank-
kisääntely edellyttää rahoittajalta entistä parempaa käsitystä asiakkaiden tilanteesta ja 
rahoituskohteisiin liittyvistä riskeistä.

Arvioimme asiakkaan tilannetta asiakastietolähteiden ja analytiikan avulla, mutta lopulli-
sen arvioinnin teemme yhdessä asiakkaan kanssa. Rahoitukseen ja talouden näkymiin 
liittyvät keskustelut ja kartoitukset antavat molemmille osapuolille arvokasta näkemystä.

Keskeinen keino lisätä asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa asiantuntijuutta on vahvistaa 
entisestään rahoituksen ja talouden kokonaishallinnan osaamista. Tarjoamme 
asiakkaillemme kattavan valikoiman digitaalisia palveluita talouden ja rahoituksen 
hallintaan. Niihin kuuluu monipuolisia mallinnus-, raportointi- ja ennustetoimintoja, jotka 
helpottavat kuntatalouden tasapainottamista ja antavat kokonaisvaltaista ja analyyttista 
kuvaa asiakkaidemme taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Asiantuntijuuden lisääminen 
Tavoitteemme on olla asiakkaidemme tärkein rahoituskumppani. Kehitämme asian-
tuntijuuttamme sekä omassa organisaatiossamme että ympäröivässä yhteiskunnassa 
erilaisten kumppanuuksien kautta.

Asiakkaat ovat tärkeimpiä kumppaneitamme. Tavoitteemme on, että asiakastyytyväi-
syytemme on erittäin hyvällä tasolla. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyytemme  jatkoi 
kasvuaan, ja ylsimme tavoitteeseemme. Vuoden 2021 alusta voimaan astuneen  uuden 
organisaatiomme tavoitteena on kehittää toimintaamme ja parantaa entisestään 
asiakaskokemustamme. 

Kuopio painii muillekin kaupungeille tuttujen haasteiden parissa. Talous on 
rakenteellisesti alijäämäinen ja menot kasvavat verotuloja vauhdikkaammin. Aktiivisesti 
investoiva kaupunki haki kevään 2020 aikana näkymää ja ratkaisuja talouden tasapai-
nottamiseen skenaariotyöskentelyssä Kuntarahoituksen asiantuntijoiden kanssa.

Virtuaalisessa Talous tulevaisuudessa -työpajassa eri palvelualueiden, kuten sosiaali- 
ja terveyspalveluiden, tilapalveluiden sekä oppimisen ja kulttuurin taloushallinnon
edustajat työstivät yhdessä talouden skenaarioita. Kuntarahoituksen talousennuste- 
sovellukseen päivitettiin yhdessä 2019 tilikauden toteutuneita lukuja ja osin jo 
koronan vaikutusarvioita. 

Talousennustesovelluksessa voi ennustaa kunnan taloutta ja luoda skenaarioita tule-
vista tapahtumista. Sovelluksessa hyödynnetään yleisistä lähteistä saatavia taloustie-
toja, joihin pohjautuen asiakkaat voivat rakentaa omia skenaarioitaan esimerkiksi inves-
tointien ja eri rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksesta kunnan talouteen pitkällä aikavälillä.  

Kuopio työstää skenaarioita 
talousennustesovelluksen avulla

Case Talouden mallinnus – Kuopio  

Jaana Kuuva
taloussuunnittelupäällikkö
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Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Tavoitteenamme on omalla toiminnallamme edistää julkisen talou-
den rahoitusosaamista sekä kuntasektorin ja sosiaalisen asunto-
tuotannon investointeihin liittyvien erityiskysymysten osaamista. 
Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa ministeriöiden, valtion 
virastojen, kunta-alan ja muiden verkostojen, ympäristötoimijoiden 
sekä yleishyödyllisten järjestöjen kanssa. Yhteistyö on merkittävä 
tapa kasvattaa omaa ymmärrystämme, mutta myös tarjota näke-
mystämme ja ratkaisuja niihin haasteisiin, joita asiakkaamme ja suo-
malainen yhteiskunta laajemminkin kohtaavat.

Järjestämme vuosittain asiakkaille ja muille sidosryhmille talou- 
teen, rahoitukseen ja vastuullisten investointien suunnitteluun liitty-
viä koulutuksia ja tapahtumia. Vuonna 2020 koronakriisi siirsi 
koulutukset ja muut tilaisuudet verkkoon, ja niihin osallistui 
tuhansia eri sidosryhmien edustajia.

Yhteistyö ja kumppanuudet oppilaitosten kanssa
Teemme yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa lisätäk-
semme julkiseen talouteen, rahoitukseen sekä yhteiskunnallisiin 
ja hyvinvointikysymyksiin liittyvää osaamista Suomessa.

Kuntarahoitus on yksi Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen 
professuurin lahjoittajista. Olemme lisäksi tehneet lähivuosina 
yhteistyötä erilaisissa opiskelijahankkeissa Hankenin, Helsingin 
yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Nuorten taloudellisen osaamisen tukeminen on tärkeä osa yhteis-
kuntavastuutamme. Kuntarahoitus tukee siksi Talous ja Nuoret 
TATin Yrityskylä-toimintaa ja on Nuori Yrittäjyys ry:n kumppani. 

Varainhankinnan vastuullisuus
Myönnämme rahoitusta vain suomalaisille asiakkaille, mutta varain-
hankintamme on globaalia. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että 
meidän on pystyttävä varmistamaan asiakkaillemme rahoituksen 
saatavuus erilaisissa markkinaolosuhteissa. Varmistamme rahoi-
tuksen saatavuutta hajauttamalla varainhankintamme tehokkaasti 
eri markkinoille, valuuttoihin, maturiteetteihin ja eri sijoittajaryhmille 
ja ylläpitämällä likviditeettipuskuria, joka mahdollistaa liiketoimin-
tamme jatkamisen myös markkinahäiriöiden aikana.

Varainhankinnassamme ja likviditeetinhallinnassamme teemme 
yhteistyötä vain etukäteen hyväksyttyjen vastapuolten kanssa. 
Vastapuolten on täytettävä pankkisääntelyn lisäksi omat eettiset 
vaatimuksemme. Varainhankinnan järjestelyissä emme hyväk-
sy esimerkiksi välittömästi fossiilisten polttoaineiden tuotan-
toon, sotatarviketeollisuuteen tai tupakkateollisuuteen liittyviä 
kohde-etuuksia.

Vuonna 2020 kartoitimme varainhankintamme onnistumista eri 
osa-alueilla. Kyselyyn vastasi 23 pankkiverkostomme yhteys-
henkilöä. Tutkimuksessa sijoituimme parhaaksi pohjoismaiseksi 
kuntarahoittajaksi kokonaispistemäärällä 4,54 (0–5). Tutkimuksen 
kysymykset ja verrokkiryhmä olivat samat kuin vuoden 2019 kyse-
lyssä. Varainhankintaamme liittyvät luvut ovat luettavissa vuosiker-
tomuksen sivuilla 17–19. 

Kuntarahoituksen digitaalisten 
palveluiden  henkilökäyttäjien lukumäärä

Kuntarahoituksen digitaaliset 

palvelut helpottavat kuntatalouden 

tasapainottamista ja antavat 

kokonaisvaltaista ja analyyttista

kuvaa asiakkaiden taloudellisesta 

tilanteesta nyt ja tulevaisuudessa.

2018600
2017490

20191 000
20201 170
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Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Asuntorahoituksen jakauma 2020 Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma 2020

 

 

Vuokra-asunnot
Asumisoikeus-asunnot
Erityisryhmät

 

 

Nuoret
Opiskelijat
Vammaiset
Vanhukset

19 %

27 %

54 %

46 %

23 %

22 %

9 %

Sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksen 
jakauma, vuonna 2020 myönnetyt. 
Uudet rakennukset.

Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma, 
vuonna 2020 myönnetyt. Uudet rakennukset.

Lähes puolet lainakannastamme muodostuu yleishyö-
dyllisen asuntotuotannon rahoituksesta, joka koostuu 
kohtuu hintaisesta vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotan-
nosta sekä erityisryhmien asunnoista. Valtion tukeman 
kohtuu hintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen asu-
kasvalinnoissa  käytetään perusteina hakijan asunnontar-
vetta, tuloja ja varallisuutta. 

Rahoittamamme vuokra- ja asumisoikeusasunnot on 
suunnattu erityisesti akuutisti asuntoa tarvitseville ha-
kijoille, joille ei ole kertynyt merkittävää varallisuutta ja 
joiden tulotaso on alhainen. Kohtuuhintaisen vuokra- ja 
asumisoikeus asumisen lisäksi rahoitamme erityisryhmille 
suunnattua  asuntotuotantoa. Rahoituksen avulla mahdol-
listetaan  asumista opiskelijoille, nuorille, vammaisille, van-
huksille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Vuonna 2020 rahoitimme uusia korkotukilainalla  tuettuja 
asuinrakennuksia noin 827 miljoonalla eurolla. Lisäksi 
 rahoitimme erityisryhmille suunnattua uusien kohteiden 
 rakentamista noin 195 miljoonalla eurolla, millä mahdollis-
tetaan koti sadoille uusille erityisryhmien edustajille.
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Helsingin Vallilassa sijaitseva Mäkelänrinteen lukio on perinteisesti toiminut opinahjona 
Suomen nuorille urheilijalupauksille. Vuoden 2021 alkusyksystä lähtien koulun opiskelijat 
voivat asua koulun yhteydessä Helsingin ensimmäisissä urheilijoille suunnitelluissa asun-
noissa. Kohteen rakennuttaa Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoas. Laajennusosaan 
valmistuu samalla myös uusi urheiluhalli.

Taloon rakentuu 88 opiskelija-asuntoa, joissa on tilaa 176 opiskelijalle. Asunnoista 
vain 40 prosenttia on yksiöitä, loput ovat kimppakämppiä. Yhteisöllisyyttä lisäävät 
myös  normaalia runsaammat yhteistilat, joiden sijoittelu on suunniteltu sujuvoittamaan 
 opiskelijoiden arkea.

Urheilutilojen, koulun ja asuinrakennuksen lisäksi alueelle tulee muitakin urheilevan 
nuoren arjessa tärkeitä palveluita. Koko hankkeen lähtökohtana on ollut halu tukea 
nuoria urheilijoita ja siivittää heitä yhä parempaan menestykseen. Urhea-kampus koostuu 
Urhea-urheiluhallista, Hoasin kerrostalosta sekä Mäkelänrinteen lukiosta ja sen uudesta 
laajennusosasta. Kuntarahoitus on yksi kampuksen opiskelija-asuntojen rahoittajista. 

Case   

Urhea-kampus tuo harjoittelun 
ja asumisen yhteen
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Kuntarahoitus edistää omalla työllään suomalaisen 

yhteiskunnan investointeja ekologisesti, sosiaalisesti, 

taloudellisesti ja inhimillisesti kestävään kehitykseen. 

Yhtiön tavoitteena on erityisesti vihreän siirtymän 

nopeuttaminen.

Tarjoamme strategiamme mukaisesti asiakkaillemme kestävää 
kehitystä tukevia ja edistäviä rahoitusratkaisuja. Rahoituksel-
lamme toteutetaan muun muassa kouluja, päiväkoteja, erityis-
ryhmien asuntoja, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, kulttuuri- ja 
liikuntatiloja, sairaaloita ja terveyskeskuksia sekä ympäristöin-
vestointeja. Tällaiset investoinnit ovat keskeisessä roolissa YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2024 mennessä vihreän ja 
yhteiskunnallisen rahoituksen osuus on 20 % pitkäaikaisesta 
asiakasrahoituksestamme.

2. Kestävän  kehityksen edelläkävijyys

PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET MITTARIT

Vihreä rahoitus ja yhteiskunnallinen rahoitus

Tavoite: Vihreän ja yhteiskunnallisen 
rahoituksen osuus 20 % pitkäaikaisesta
asiakasrahoituksesta

• Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen määrä ja hank-
keiden jakauma

• Vihreiden ja yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä
• Vastuullisen rahoituksen osuus pitkäaikaisesta asiakas-

rahoituksesta
• Vihreän rahoituksen hankkeiden hiilidioksidipäästöjen 

vähennys
• Vihreän rahoituksen hankkeiden energiasäästö 

Vihreät ja yhteiskunnalliset 
joukkovelkakirjalainat ja vastuullinen 
sijoittaminen (SRI)

Tavoite: Vastuullisten sijoittajien ja sijoitusten
(SRI) määrän kasvattaminen

• Vihreä joukkovelkakirjalaina laskettu liikkeeseen
• Yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina 

laskettu liikkeeseen
• Vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen 

kokonaissumma ja jakauma
• Vastuullisten (SRI) sijoitusten kokonaissumma
• Sijoitussalkun ESG-luku verrattuna benchmark-indeksiin  

Kuntarahoituksen oman toiminnan
ympäristövaikutukset

Tavoite: Oman toiminnan ympäristö- 
vaikutusten jatkuva pienentäminen

Raportoimme vuosittain WWF:n Green Officelle 
toimintamme ympäristövaikutuksista, kuten energian- ja 
paperinkulutuksemme sekä toiminnastamme syntyvän 
jätteen määrän. Koulutamme henkilökuntaamme jatku- 
vasti ympäristöasioihin liittyvistä teemoista.

Kestävän kehityksen edelläkävijyys
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vihreä rahoitus
Kuntasektori ja asuntorakentaminen ovat Suomen ilmastota-
voitteiden kannalta keskeisessä roolissa. Vihreän rahoituksen 
avulla edistämme aktiivisesti ilmastonmuutosta hillitsevien ja 
muutenkin ympäristön kannalta kestävien investointien yleis-
tymistä. Vihreän rahoituksemme edullisempi hinnoittelu tukee 
asiakkaidemme ilmastostrategioiden toteutumista ja kansal-
listen ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Kuntarahoitus toi vihreän rahoituksen Suomessa markkinoil-
le vuonna 2016. Vuoden 2020 lopussa vihreiden hankkei-
den lukumäärä oli 147, ja sitova vihreä rahoitus yhteensä oli 
2,2 miljardia euroa, josta rahoituksen määrä oli 1,8 miljardia 
euroa.   

Rahoitettavat hankkeet voivat kuulua mihin tahansa vihreän 
rahoituksen viitekehyksemme osa-alueista, joita ovat uusiu-
tuva energia, kestävä joukkoliikenne, kestävä rakentaminen, 
vesi- ja jätevesihuolto, energiatehokkuus, jätehuolto sekä 
ympäristönhoito. Hankkeet hyväksyy ympäristöasiantunti-
joista koostuva riippumaton arviointiryhmä. Vihreät hankkeet 
saavat marginaalialennusta, jonka suuruus riippuu hankkeen 
ilmastovaikutusten laajuudesta.

Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen 
osuus pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta

8,6%
Vihreän rahoituksen määrä

miljardia euroa

1,8

Raportoimme vihreän rahoituksen vaikutuksista vuosittain 
julkaistavassa vastuullisen rahoituksen vaikutusraportissa, 
jonka vihreän rahoituksen osion laskennasta vastaa riippu-
maton asiantuntijataho. Olemme mukana myös pohjoismai-
sessa yhteistyössä, jossa on laadittu suositukset vihreän 
rahoituksen vaikutusraportoinnille. Suosituksia on päivitetty 
ja tiukennettu markkinan kehittyessä, samoin hankkeiden 
hyväksymiskriteereitä. 

Seuraamme tiiviisti Euroopan unionin kestävän kasvun ra-
hoituksen toimintasuunnitelman etenemistä, erityisesti EU:n 
vihreiden joukkovelkakirjalainojen standardia (EU Green 
Bond Standard) ja EU-taksonomiaa eli kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmää (EU Taxonomy). Vastasimme Euroopan 
komission konsultaatioon EU:n vihreiden joukkovelkakirja-
lainojen standardista lokakuussa 2020 sekä konsultaatioon 
EU-taksonomiasta joulukuussa 2020. Pidämme molempia 
uudistuksia tervetulleina, sillä ympäristön kannalta kestävän 
toiminnan määritelmiä on tarve harmonisoida, ja investointeja 
tulisi lisätä ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Ana-
lysoimme paraikaa EU:n vihreiden joukkovelkakirjalainojen 
standardin ja EU-taksonomian vaikutuksia vihreän rahoituk-
sen ohjelmaamme.
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vihreiden hankkeiden määrä kategorioittain Vihreän rahoituksen hankkeiden vuosittaiset 
vältetyt/vähennetyt hiilidioksidipäästöt
 

Vihreän rahoituksen hankkeiden määrän kehitys

 

 

Kestävä rakentaminen
Kestävä joukkoliikenne
Vesi- ja jätevesihuolto
Uusiutuva energia
Energiatehokkuus

10
5

10

5

117

50 260

Vihreän rahoituksen hankkeiden vuosittainen 
energiansäästö (vältetty/vähennetty)
 

23 558

tCO2
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vihreiden joukkovelkakirjalainojen  sijoittajien 
maantieteellinen jakauma

Vihreiden joukkovelkakirjalainojen
kokonaissumma ja jakauma

 

 

Eurooppa
Pohjoismaat
Amerikka
Aasia ja Tyynenmeren alue
Afrikka ja Lähi-Itä

 

 

EUR 500m 2030
EUR 500m 2029
EUR 500m 2027
USD 500m 2021
AUD 50m 2027

2 %

22 %

25 % 25 %

25 %

0,41 %

8 %

10 %

17,2 %

64,8 %

Vihreät joukkovelkakirjalainat 
Vihreään rahoitukseemme hyväksytyt hankkeet rahoite-
taan kokonaan vihreillä eli ympäristöinvestointien rahoituk-
seen kohdennetuilla joukkovelkakirjalainoilla.

Kuntarahoituksen ja koko Suomen ensimmäinen vihreä 
joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen vuonna 2016. 
Vihreiden joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä vuoden 
2020 lopussa oli 1,98 miljardia euroa. Vihreät joukkovelka-
kirjalainamme on listattu Nasdaq Helsingin vastuullisten 
joukkovelkakirjalainojen markkinasegmentissä.

Vieraat valuutat euroissa
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Yhteiskunnallisen rahoituksen 
hankkeiden lukumäärä

Yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeiden 
jakauma kategorioittain

 

 

Hyvinvointi 
Asuminen
Koulutus

 

 

Hyvinvointi
Asuminen
Koulutus

Yhteiskunnallinen rahoitus
Myönnämme yhteiskunnallista rahoitusta hankkeille, jotka tuotta-
vat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä ja huomioivat monipuo-
lisesti investointien vaikutukset kohderyhmiinsä. Rahoitettavilla 
hankkeilla on positiivisia vaikutuksia käyttäjiinsä ja yhteisöihinsä: 
ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, 
turvallisuuden tai alueen elinvoiman toteutumista.

Toimme yhteiskunnallisen rahoituksen Suomessa  markkinoille 
vuonna 2020. Vuoden 2020 lopussa yhteiskunnallisten 
 hankkeiden lukumäärä oli 27 ja sitova rahoitus yhteensä oli 
768  miljoonaa euroa. Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä oli 
589 miljoonaa euroa.

Rahoitettavat hankkeet kuuluvat johonkin yhteiskunnallisen 
 rahoituksen viitekehyksemme kategorioista, joita ovat asumi-
nen, hyvinvointi ja koulutus. Hankkeet hyväksyy yhteiskunnal-
lisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, jossa on kaksi 
Kuntarahoituksen ulkopuolista asiantuntijaa ja yksi yhtiömme 
oma asiantuntijajäsen. Hyväksytyille hankkeille myönnämme 
marginaalialennuksen.

Raportoimme yhteiskunnallisen rahoituksen vaikutuksista 
vuosittain julkaistavassa Vastuullisen rahoituksen 
vaikutusraportissa.  
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Yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen 
sijoittajien maantieteellinen jakauma

 

 

Eurooppa
Pohjoismaat
Aasia ja Tyynenmeren alue

8 %

14 %

78 %

Yhteiskunnalliset joukkovelkakirjalainat
Yhteiskunnalliseen rahoitukseemme hyväksytyt hankkeet 
rahoitetaan kokonaan yhteiskunnallisesti vaikuttavien inves-
tointien rahoitukseen kohdennetuilla joukkovelkakirjalainoilla.

Laskimme liikkeeseen koko Pohjoismaisen julkisen sektorin 
ensimmäisen yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan syys-
kuussa 2020. Lainan suuruus oli 500 miljoonaa euroa ja lai-
na-aika 15 vuotta. Sijoittajakysyntä oli erittäin vahvaa, ja laina 
ylimerkittiin lähes nelinkertaisesti. Vastuullisten sijoittajien 
osuus oli merkittävä. Teimme liikkeeseenlaskuun 100 miljoo-
nan euron lisäyksen marraskuussa 2020.  

Yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalainamme on listattu 
Nasdaq Helsingin vastuullisten joukkovelkakirjalainojen 
markkinasegmentissä.

Vastuullinen sijoittaminen 
Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintamme lähtökoh-
ta. Teemme sijoituksia ainoastaan liikkeeseenlaskijoihin, 
jotka toimivat OECD-maissa – näin turvaamme sijoitus-
temme taloudellista vakautta ja tuemme kestävää kehitys-
tä. Lisäksi sijoitusprosessissa huomioimme ympäristöön, 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintoon liittyviä 
ESG-tekijöitä. Vertaamme kaikkien sijoitustemme ESG-lukua 
benchmark-indeksiin likviditeettisijoituksiamme vastaavalla 
omaisuusluokkajakaumalla.

Liikkeeseenlaskijoiden ESG-analyysin tekee ulkoinen toimija. 
Vuoden 2020 lopussa likviditeettisijoitustemme ESG-arvo oli 
55,7, mikä ylittää vertailuindeksin 53,3.

Likviditeetinhallinnassamme keskitymme vastuulliseen sijoit-
tamiseen, ja sijoitustemme määrä on kytketty liikkeeseen
laskemiemme vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelka-
kirjalainojen kokonaismäärään.  Voimme tehdä vastuullisia 
sijoituksia vihreisiin ja yhteiskunnallisiin joukkovelkakirjalainoi-
hin tai muihin kohteisiin, jotka täyttävät kriteerimme vastuul-
lisille sijoituksille. Lisäksi arvioimme joukkovelkakirjalainoilla 
rahoitettavat kohteet määrittelevää liikkeeseenlaskijoiden 
viitekehystä sekä luotettavalta kolmannelta osapuolelta 
saatua arviota viitekehyksestä. Vastuullisen sijoittami-
sen salkkumme kokonaismäärä oli vuoden 2020  lopussa 
355 miljoonaa euroa. Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä

miljardia euroa

0,6
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Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset 
Huomioimme ympäristövastuun omassa toiminnassamme sitoutumalla jatkuvasti 
vähentämään toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Suurin osa positiivisista 
ympäristövaikutuksistamme syntyy kuitenkin liiketoiminnassamme välillisesti 
asiakkaidemme toiminnan kautta. 

Kuntarahoitus-konsernilla on WWF:n auditoima Green Office -sertifikaatti.  
Green Office -työpaikoilta edellytetään ympäristöasioiden huomioimista laaja-
alaisesti toimitiloissa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Green Office -työpaikat 
sitoutuvat jatkuvasti parantamaan toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Raportoimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutuksista. Vuonna 2020 
kehittämisen painopisteenämme oli matkustamisen vähentäminen muun muassa 
etäneuvotteluita lisäämällä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia kehittämällä. 
Koronakriisin vaikutuksesta tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. 

Kompensoimme vuosittain henkilökuntamme matkustamisesta aiheutuvat 
lentopäästöt sekä järjestämiemme isojen asiakastilaisuuksien hiilidioksidipäästöt. 
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Nuori Yrittäjyys ry:n vuosittaisessa Uskalla yrittää -kilpailussa palkittiin opis-
kelijoiden yrityksiä eri kouluasteilta huhtikuussa 2020. Pääyhteistyökump-
panina toimiva Kuntarahoitus palkitsi parhaan perusasteen yrityksen omalla 
#Huomisentekijät-palkinnollaan. Voittajaksi valittiin Momo’s Bubbles -tiimi 
Oulun kansainvälisestä koulusta. 

Tuomaristo piti taiwanilaista kuplateetä valmistavan Momo’s Bubblesin liikeideaa 
ajankohtaisena, brändiä persoonallisena sekä tiimin asennetta yritystoimintaan 
oikeanlaisena. Kuntarahoituksen #Huomisentekijät-palkinnon voittava tiimi sai 
palkinnokseen Jennysvoices-tubekanavalta tutun Jenny Pitkäsen sparraus-
session. Pitkänen on itse NY-toiminnan alumni.

Nuorten osaamisen tukeminen ja syrjäytymisen estäminen ovat tärkeä osa 
 Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuuta. Kuntarahoitus on Nuori  Yrittäjyys 
ry:n pääyhteistyökumppani. Lisäksi yhtiö tukee Talous ja Nuoret TATin 
Yrityskylä-toimintaa. 

Case  

Momo’s Bubbles sai 
#Huomisentekijät-palkinnon

Kuvassa: John Joseph, Raha Torabihaghighi, Lucrezia Adora Ng ja Raya Amokachi
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Kuntarahoitus luo henkisesti ja fyysisesti turvallisen 

työympäristön, jossa panostetaan henkilöstön 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapuolisten 

mahdollisuuksien tarjoamiseen.

Henkilöstömme osaaminen ja työtyytyväisyys ovat menes-
tyksemme edellytyksiä. Työtehtävämme ovat monipuolisia ja 
vaativat vastuun ottamista ja jatkuvaa kehittymistä. Tämän takia 
tarjoamme paljon mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja tuemme 
työssä jaksamista ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Henkilöstökokemuksen kehittäminen on oleellinen tavoite yhti-
ölle, jotta osaava henkilöstö kokee työskentelyn mielekkääksi. 
Tavoitteemme on, että henkilöstötyytyväisyytemme on hyvällä 
tasolla. Mittaamme henkilöstömme tyytyväisyyttä riippumatto-
man tutkimusyhtiön toteuttaman  anonyymin tutkimuksen avulla. 
Laadimme vuosittain  suunnitelman henkilöstökokemuksen ke-
hittämiseksi havaitsemiemme kehittämisalueiden pohjalta. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET MITTARIT

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Tavoite: Monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden
lisääminen

• Työntekijöiden sukupuolijakauma 
• Esihenkilöiden sukupuolijakauma 
• Johtoryhmän sukupuolijakauma
• Hallituksen sukupuolijakauma
• Työntekijöiden ikäjakauma

Työntekijöiden hyvinvointi

Tavoite: Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden 
edistäminen

• TyEL-maksuluokka
• Työntekijöiden koulutuspäivät
• Palkkaerot sukupuolten välillä (%)
• Työntekijöiden vaihtuvuus

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Palkkaero sukupuolten välillä 
vastaavissa tehtävissä

TyEL-maksuluokka

Työntekijöiden ikäjakauma, %

 

 

20–29-vuotiaat, 11 hlöä
30–39-vuotiaat, 66 hlöä
40–49-vuotiaat, 48 hlöä
50–59-vuotiaat, 35 hlöä
yli 60-vuotiaat, 5 hlöä

 Miehet
Naiset

3 %

21 %

29 %

40 %

7 %

Monimuotoisuus ja tasapuoliset mahdollisuudet
Monimuotoisuus ja työntekijöiden tasapuolisten mahdollisuuksien edistäminen ovat tärkeä osa 
henkilöstökulttuuriamme. Monimuotoisuudella viitataan yksilöllisiin ainutlaatuisiin  ominaisuuksiin, 
joihin kuuluvat esimerkiksi työkokemus ja osaaminen, sukupuoli, kansallinen alkuperä ja muut 
vastaavat ominaisuudet. Haluamme houkutella, kehittää ja pitää yhtiössämme monimuotoista 
 työ voimaa ja varmistaa osallistavan työympäristön, jossa yksilöllisiä eroja arvostetaan vahvuuksina. 

Vuonna 2020 työntekijöidemme sukupuoli- ja ikäjakauma oli varsin tasainen. Esihenkilöissä ja 
 johtoryhmän jäsenissä enemmistö oli miehiä, kun taas hallituksessa naisia ja miehiä oli yhtä paljon.

Työntekijöiden sukupuolijakauma

88 21 6 4

77 12 1 4

Kaikki Esihenkilöt Johtoryhmä Hallitus

Naisten palkat korkeammat kuin miesten.

TyEL-maksuluokka kertoo siitä, kuinka paljon yrityksessä on ollut maksuluok-
kaan vaikuttavia työkyvyttömyyseläkkeitä. Mitä alhaisempi luokka, sitä vähem-
män työkyvyttömyyseläkkeitä. Inspira ei kokonsa vuoksi ole maksuluokkien 
piirissä, vaan maksaa keskimääräisen TyEL-kulun.

1,5% 1
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Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Koulutuspäivät 
per työntekijä

Työntekijöiden vaihtuvuus

0 5 10 15

2019

2020

9 %

7 %

Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden lähtövaihtuvuus, 
% suhteessa edelliseen vuoteen.

Työntekijöiden hyvinvointi  
Panostamme työhyvinvoinnin tukemiseen monin tavoin. Tavoitteenamme on
tukea henkilöstömme hyvinvointia ja ennaltaehkäistä työssäjaksamisen ongelmia. 

Tarjoamme henkilökunnallemme laajoja terveydenhuollon palveluita, hyvät kouluttau-
tumismahdollisuudet, työmatkaedun, virike-etuja vapaa-ajan viettoon sekä järjestäm-
me yhteistä vapaa-ajan toimintaa.

Kuntarahoituksen henkilömäärä on kasvanut nopeasti 2010-luvulla. Lähtövaihtuvuus 
on pysynyt maltillisena.

Työntekijöiden ikäjakauma ja henkilöstömäärän kehitys

 

 

20–29 v
30–39 v
40–49 v
50–59 v
60 v ja yli
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24

62

42

36

3

11

66

48

35

5

2,5

Kuntarahoitus-konsernin 
henkilöstömäärä oli 165 
vuoden 2020 lopussa.
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Vastuullinen hallintotapa

Kuntarahoitus edistää päätöksenteossaan ja 

rakenteissaan vastuullisuutta yli lakisääteisten 

minimivaatimusten.

Sitoutuminen vastuulliseen hallintotapaan korostuu keskeisissä 
arvoissamme, strategiassamme ja toiminnassamme.  Toimintaamme 
ohjaa yhtiömme hallituksen hyväksymä vastuullisuuspolitiikka, 
 joka on saatavilla verkkosivuillamme.  Vastuulliseen hallintotapaan 
kuuluu myös käsitys asiakasrahoitukseemme sisältyvistä ympäris-
töön, yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja hallinto tapaan liittyvistä ESG- 
riskeistä sekä erilaisten suositusten ja ohjeiden soveltaminen ilman 
 lakisääteistä pakkoa. 

Vastuulliseen hallintotapaamme kuuluu myös henkilöstöpolitiikka. 
Työsuhteen ehdoissa noudatamme Suomen lakia ja 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.

Vastuullinen hallintotapa

PÄÄTEEMA JA TAVOITTEET MITTARIT

Liiketoimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka

Tavoite: Vastuullisten toimintatapojen kehittäminen 
ja henkilöstön sitoutuminen vastuullisuuspolitiikkaan

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

Vastuullinen hallintotapa
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Vastuullinen hallintotapa

Vastuullisuuspolitiikka
Toimintaamme ohjaa vastuullisuuspolitiikka. Sen avulla pyrimme 
varmistamaan vastuullisuuden toteutumisen kaikessa toimin-
nassamme ja vähentämään Kuntarahoitukseen, työntekijöihim-
me ja maineeseemme kohdistuvia riskejä, joilla voi olla merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia toimintaamme ja kannattavuuteemme. 
Vastuullisuuspolitiikkamme sisältää yleisiä työskentelyyn liittyviä 
linjauksia, ja se kattaa myös korruptiovastaisuuden ja tietotur-
van, jotka ovat erityisesti huomioitavia riskialueita. 

Jokainen uusi työntekijä osallistuu työsuhteensa alkuvaiheessa 
perehdytykseen, joka kattaa yhtiön koko toiminnan. Vastuulli-
suuspolitiikkamme on osa tätä perehdytystä, ja siitä on läpäis- 
tävä verkkopohjainen testi. Koko henkilöstömme on lisäksi 
suoritettava vuosittain vastuullisuusaiheisiin liittyvä verkkokou-
lutus. Vuonna 2020 verkkokoulutuksen oli suorittanut 92 % 
henkilökunnastamme. 

Kuntarahoituksen verkkosivuilla on whistleblowing-kanava, 
jonka kautta epäilyt väärinkäytöksistä voi raportoida, tarvitta- 
essa nimettömänä.

Ei sääntelyrikkomuksia
Historiamme aikana ei ole ilmennyt olennaisia sääntelyrikkeitä, 
joista olisi seurannut viranomaissanktioita. 

Compliance-toimintamme valvoo toimintamme sääntelyn-
mukaisuutta valvontasuunnitelman mukaisesti sekä neuvoo 
ja tukee eri toimintoja sääntelyn noudattamiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

Olennainen sääntelyn vastainen toiminta raportoidaan kuukau-
sittain osana yhtiön koko riskiasemaa koskevaa raportointia 
toimivalle johdolle ja hallitukselle. Raportointikäytäntö on osa 
riskinottohalukkuutemme viitekehitystä.

Sitoumukset ja jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa
Osallistumme keskusteluun ilmastotavoitteiden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden täyttämiseksi eri instituutioiden kans-
sa ja luomme kumppanuuksia näiden globaalien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Vuonna 2020 liityimme YK:n Global Compact 
-sitoumukseen. 

Toimintaympäristön tunteminen, markkinaosaaminen sekä 
ymmärrys asiakkaidemme ja sidosryhmiemme odotusten ja 
sääntelyn kehittymisestä ovat keskeisiä osaamisiamme. 
Jäsenyytemme järjestöissä liittyvät ennen kaikkea osaamisen 
 ja tiedonvaihdon kehittämiseen ja varmistamiseen.

Sitoumus 2050: 
Kuntarahoitus edistää vihreällä ja yhteiskunnallisella 
rahoituksella hiilineutraalin yhteiskunnan syntymistä sekä 
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävien investoin-
tien yleistymistä koko Suomessa. Kuntarahoitus ohjaa 
asiakkaitaan kestäviin valintoihin ja vauhdittaa vastuullisia 
investointeja tiedon jakamisen, hinnoittelun, vaikutus- 
arvioinnin ja näkyvyyden tarjoamisen avulla.

Jäsenyydet järjestöissä, verkostoissa ja 
edunvalvontaorganisaatioissa:

• Climate Bonds Initiative

• European Association of Public Banks

• FIBS Pro – kestävän liiketoiminnan 
yritysverkosto

• Finsif – Suomen vastuullisen sijoittamisen 
foorumi

• Hinku-verkosto ilmastonmuutoksen 
hillinnän edelläkävijöille

• International Swaps and Derivatives 
Association ISDA

• International Capital Market Association 
ICMA

• Nordic Capital Markets Forum

• REETTA – kuntien talous- ja 
ilmastojohtamisen hanke

• Ilmava – ilmastojohtamisen 
valmennus kunnille

Sitoumukset

• YK:n Global Compact -aloite

• Suomen valtioneuvoston kanslian 
Sitoumus 2050
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PÄÄTEEMA TAVOITTEET SUORIUTUMINEN JA MUUTOSSUUNTA

Vastuulliset 
tuotteet
ja palvelut

TAVOITE 2024: Asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

• Asiakastarpeeseen vastaavien tuotteiden ja 
palveluiden kehittäminen 

• Asiakkaiden tasapainoisen talouden edistäminen
• Rahoituksen saatavuuden turvaaminen
• Ilmastoriskien huomioiminen ja tunnistaminen

TAVOITE 2024: Asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla
Koulutukset ja seminaarit (mukaan lukien Talous nyt -webinaarit,
suhdanne- ja markkinakatsaukset ja digitaalisten palvelujen koulutukset)
Yhteistyö ja kumppanuudet oppilaitosten kanssa
Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden käyttäjämäärä
Pankkimielikuvat
Varainhankinnan maantieteellinen jakauma
Asuntorahoituksen jakauma
Erityisryhmien asuntorahoituksen jakauma

Kestävän 
kehityksen
edelläkävijyys

TAVOITE 2024: Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen
osuus 20 % pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta

• Kuntarahoituksen vaikutuksen kasvattaminen 
kestävien investointien avulla

• Vastuullisen rahoituksen osuuden kasvattaminen 
vuosittaisesta uudesta luotonannosta

• Vastuullisten sijoitusten (SRI) määrän kasvattaminen
• Oman toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten 

jatkuva pienentäminen

TAVOITE 2024: Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen osuus 20 % pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta
Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen määrä ja hankkeiden jakauma kategorioittain
Vihreiden ja yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä
Vihreän rahoituksen hankkeiden hiilidioksidipäästöjen vähennys
Vihreän rahoituksen hankkeiden energiasäästö
Vihreä joukkovelkakirjalaina laskettu liikkeeseen (K/E)
Yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina laskettu liikkeeseen (K/E)
Vastuullisten SRI-sijoitusten kokonaissumma
Sijoitussalkun ESG-luku verrattuna benchmark-indeksiin

Henkilöstön
työhyvinvoinnin
kehittäminen

TAVOITE 2024: Henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla

• Monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden lisääminen
• Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden edistäminen

TAVOITE 2024: Henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla (kyselyä ei toteutettu vuonna 2020) 
Työntekijöiden sukupuolijakauma
Esihenkilöiden sukupuolijakauma
Hallituksen sukupuolijakauma
Johtoryhmän sukupuolijakauma
Työntekijöiden ikäjakauma
TyEL-maksuluokka
Koulutuspäivät / työntekijä
Palkkaerot sukupuolten välillä
Työntekijöiden vaihtuvuus

Vastuullinen 
hallintotapa

TAVOITE 2024: Kaikkiin asiakkaisiin liittyvät ESG-riskit
arvioidaan yhdenmukaisella menetelmällä

• Vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja henkilöstön 
sitoutuminen vastuullisuuspolitiikkaan

TAVOITE 2024: Kaikkiin asiakkaisiin liittyvät ESG-riskit arvioidaan yhdenmukaisella menetelmällä
Henkilökunnan vastuullisuuskoulutuksen suoritusprosentti 100 %
Sääntelyrikkomukset
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 
Kansainväliset ja kotimaiset sitoumukset 

Positiivinen suoriutuminen/Suorituminen 
linjassa tavoitteen kanssa

Neutraali suoriutuminen/ 
vähäinen muutos

Negatiivinen suoriutuminen/
Tavoite ei toteutunut

Uusi mittari,  
ei vertailutietoa

Yhteiskuntavastuun scorecard

Yhteiskuntavastuun scorecard
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Vastuullisuusraportoinnin periaatteet

Raportoinnin viitekehys
Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksemme on luotu yhteis-
työssä konsultointiyritys Deloitten kanssa. Vuonna 2016 
voimaan tullut EU-direktiivi ei-taloudellisen tiedon rapor-
tointivaatimuksista koskee yrityksiä, jotka ovat yleisen edun 
kannalta suuri yhteisö ja työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 henkilöä. Koska työntekijämäärämme ei 
ylitä 500:n rajaa, emme ole kirjanpitolain mukaan velvollinen 
raportoimaan ei-taloudellisista tiedoista. Toimintamme yh-
teiskunnallisen merkittävyyden vuoksi raportoimme kuitenkin 
toimintamme vastuullisuudesta vuosittain, vaikka laki ei sitä 
suoraan velvoita. Noudatamme GRI-standardia raportoinnis-
samme soveltuvin osin.

Raportin laajuus ja keskeiset käsiteltävät asiat
Raporttimme laajuudessa olemme kiinnittäneet erityistä 
huomiota Kuntarahoituksen pitkän aikavälin vaikutuksiin yh-
teiskunnassa, koska vastuullisuutemme korostuu epäsuorasti 
myöntämämme rahoituksen kautta. Lisäksi olemme kiinnittä-
neet huomiota oman toimintamme ja rahoituksemme ympä-
ristövaikutuksiin, koska olemme sitoutuneet edistämään asi-
akkaidemme ja oman toimintamme pitkän aikavälin tavoitteita 
ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Raportoinnin mittarit perustuvat yhtiömme hallituksen hyväk-
symiin vastuullisuuden pääteemoihin. Pidätämme oikeuden 
lisätä, poistaa tai muuttaa jo olemassa olevia mittareita ja ta-
voitteita. Muutosten on kuitenkin oltava linjassa
vastuullisuusstrategiassamme määriteltyjen pääteemojen 
kanssa.

Vuonna 2020 teimme muutoksia raportoimiimme mittarei-
hin niiden olennaisuuden näkökulmasta. Lisäsimme uusia 
mittareita, jotka liittyvät muun muassa asiakastyytyväisyy-
teen, digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemukseen, va-
rainhankinnan pankkimielikuvaan, johtoryhmän sukupuolija-
kaumaan, henkilökunnan koulutukseen ja sukupuolten välisiin 
palkkaeroihin.

Samanaikaisesti vuoden 2020 raportissa luovuimme mitta-
reista, joiden emme katsoneet olennaisesti kuvaavan yhtiöm-
me vastuullisuutta. Poistetut mittarit käsittelivät varainhankin-
nan jakaumaa sijoittajatyypin mukaan, sairauspoissaolojen 
määrää ja kehityskeskusteluprosenttia. Lisäksi poistimme 
Kuntarahoituksen energian- ja paperinkulutusta koskevat mit-
tarit, koska ne ovat kehittyneet positiivisesti ja niiden vaikutta-
vuus on pieni. Samoin poistimme mittarin vihreän rahoituksen 

synnyttämistä pilottiratkaisuista, koska emme ole löytäneet 
kvantitatiivista mittaria niiden raportoimiseen. Siirsimme nor-
maalisti vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutettamamme 
henkilöstötutkimuksen keväälle 2021, jotta sen avulla saisim-
me tietoa organisaatiouudistuksen tavoitteidemme toteutu-
misesta. Tämän vuoksi osaa henkilöstöä koskevista mittareis-
ta ei ole saatavilla vuoden 2020 osalta.

Tietojen hankinta 
Raportoinnissa käyttämämme tiedot ja luvut ovat peräisin 
sisäisistä järjestelmistämme, asiakaskokemuskyselystäm-
me, ulkoiselta ESG-analyysejä tuottavalta taholta, WWF:n 
ilmastolaskurista, konsultointiyritys Deloitten toteuttamista 
laskelmista sekä valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton julki-
sista tietokannoista. Tiedot eivät ole ulkopuolisen toimijan 
varmentamia. 

Vastuullisuusraportoinnin periaatteet

Vastuullisuusraportoinnin periaatteet
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Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A, PL 744
00101 Helsinki
Puh. 09  6803 5666
www.kuntarahoitus.fi
etunimi.sukunimi@kuntarahoitus.fi


