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Pääkirjoitus

Nuoret luovat
Suomen uutta tarinaa

S yksyn koitettua olemme taas isojen asioiden ää-
rellä. Uudella hallituksella on edessään suuria ja 
vaikeita päätöksiä. Maailmalta kantautuvat uutiset 
aiheuttavat epävakautta markkinoilla. Suhdanne-
herkkä Suomen talous reagoi muutoksiin nopeasti, 

ja voi maailmantalouden sakatessa ajautua liialliseen velkaan-
tumiseen. 

Demografinen kehitys Suomessa on epäsuhdassa, mikä on 
kaupungistumisen ohella myös asiakkaidemme huolena. Sa-
malla, kun kasvukeskukset painiskelevat jatkuvasti lisääntyvän 
asukasmäärän aiheuttaminen haasteiden parissa, osa kunnis-
ta miettii kuumeisesti, miten saada uusia asukkaita – tai edes 
nykyiset pidettyä. 

Tilanne ei onneksi ole niin synkkä kuin äkkiseltään vaikuttaa. 
Ilahduttavasti yhä useammin pulpahtaa esiin tarinoita kunnista, 
joissa pito- ja elinvoimaa on saatu ammennettua oman paikka-
kunnan luontaisista vahvuuksista. Tässä lehdessä kerrottava 
Kyrö Distilleryn ja Isonkyrön tarina on tästä mainio esimerkki. 

Puitteet ja mahdollisuudet kansalaisten kaikelle toiminnal-
le, hyvinvoinnille ja yrittämiselle luodaan kunnissa. Yhteistyö, 
yritykset ja työpaikat ovat kunnalle elinehto, kuten Isonkyrön 
kunnanjohtaja artikkelissamme toteaa. Moni organisaatiokin 
peräänkuuluttaa työntekijöiltä yrittäjämäistä asennetta. Sitä 
todella tarvitaan, jotta tämän maan ainutkertainen ja hieno tari-
na voi jatkua.

Kuntarahoitus on tehnyt kolmekymmentä vuotta työtä Suo-
men ja kuntien hyvinvoinnin eteen. Rahoittamiemme kohteiden 
kautta olemme läsnä suomalaisten arjessa lähes jokaisessa 
kunnassa. Sen lisäksi, että strategiamme mukaisesti palvelem-
me asiakkaitamme yhä monipuolisemmin ja jaamme asiantun-
temustamme entistä avoimemmin, olemme viime vuosina teh-
neet yhteistyötä eri tahojen kanssa useissa yhteiskunnallisissa 
hankkeissa. 

Suomen tulevaisuuden tarinan luomisessa nuoret, heidän 
osaamisensa ja asenteensa, ovat avainasemassa. Haluam-
me olla mukana tukemassa ja kannustamassa heitä, ja 
juhlavuotemme kunniaksi tiivistämmekin kumppanuut-
tamme Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. NY:n ohjelmissa 
koululaiset ja opiskelijat oppivat yrittäjyyden lisäksi 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä tärkeitä työ-
elämä- ja taloustaitoja. Yhteistyössä oppii nuoren 
lisäksi vanha – on ollut ilo huomata, miten innovatii-
visia, rohkeita ja taitavia nykynuoret ovat! Nöyrällä 
korvalla kuuntelen heidän ajatuksiaan.

 

Olen ylpeä ja onnellinen siitä, että henkilöstössämmekin on 
paljon nuoria. Kuntarahoituksen voidaan sanoa viime vuosien 
aikana käyneen läpi myös henkisen nuorennusleikkauksen, 
kun yhtiön strategiaa ja brändiä on uudistettu. Tämä näkyy nyt 
myös uutena visuaalisena ilmeenä sekä uudistuneena verk-
kosivustonamme. Osoitteesta kuntarahoitus.fi löytyy nyt koko 
konsernin palvelut rahoitusprosessin eri vaiheisiin sekä paljon 
kiinnostavaa ja hyödyllistä ajankohtaista sisältöä, muun muas-
sa pääekonomistimme Timo Vesalan näkemyksiä talouden ja 
markkinoiden liikkeistä. Kannattaa tutustua!

Uudistumistyötä olemme tehneet tiiviisti asiakkaitamme 
kuunnellen ja niin aiomme tehdä edelleen. 30 vuotta kuntasek-
torin kumppanina on vasta alkua – rakennetaan Suomen 
hienoa tarinaa yhdessä myös seuraavat vuosikymmenet.

Esa Kallio
toimitusjohtaja
Kuntarahoitus Oyj
Twitter @EsaKallio1

Huomisen tekijät 3



Lyhyesti

Aku Dunderfelt aloitti elokuussa Kuntarahoituksen 
rahoitustoiminnossa vastaavana johtajana ja johtoryh-
män jäsenenä. Dunderfeltilla on pitkä ja laaja-alainen 
kokemus rahoitusalan eri tehtävistä. 

Hän suhtautuu uuteen tehtävään innolla.

– Kuntarahoitus on vahva asiantuntijaorganisaatio ja 
oman alueensa merkittävin rahoitustoimija. Koen myös 
erittäin mielekkääksi ajatuksen siitä, että työllämme 
kuntasektorin kumppanina on suora vaikutus kaikkien 
suomalaisten päivittäiseen elämään ja hyvinvointiin, 
Dunderfelt sanoo.

Puolivuosikatsaus
Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus julkaistiin 
15.8. Toiminta on tämän vuoden ensimmäisen 
puoliskon aikana sujunut odotusten mukaisesti. 

Puolivuosikatsaus on luettavissa verkkosivuil-
lamme kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoitus.fi uudistui
Ilmeuudistuksen myötä myös Kuntarahoituksen 
verkkosivut uudistuivat. Koko konsernin palvelut 
rahoitusprosessin eri vaiheisiin löytyvät nyt sa-
masta kuntarahoitus.fi-osoitteesta, jossa julkais-
taan runsaasti myös kiinnostavaa, ajankohtaista 
sisältöä. Kannattaa tutustua!

Aku Dunderfelt
luotsaamaan
rahoitustoimintoa
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Vihreän edelläkävijän palkinto valmistui

Kuntarahoitus laski liikkeeseen
neljännen green bondin

Pankkisääntelyn 
odotetut muutokset 
helpottavat vähim-
mäisomavaraisuutta 
koskevaa vaatimusta

Kuntarahoitus palkitsi Joensuun tammi-
kuussa vuoden vihreänä edelläkävijänä 
ja lahjoitti kaupungille torin kupeessa si-
jaitsevan leikkipaikan taiteellisen suun-
nittelun. Rupimanteriksi nimetty, kumi-
turva-alustasta ja betonielementeistä 
valettu leikkipaikka avattiin elokuussa 
Joen Yö -tapahtuman yhteydessä.

Vuoden vihreän edelläkävijän palkinnol-
la Kuntarahoitus nostaa esiin toimijoita, 
jotka ovat asettaneet kunnianhimoisia 
ympäristötavoitteita ja integroineet ym-
päristöajattelun kaikkeen toimintaansa.
Lisää Rupimanterista verkossa: 
kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/rupiman-
teri-kiemurteli-joensuun-sydameen/

Rupimanteri-leikkipaikka vihittiin käyt-
töön Joen Yö -kulttuuritapahtumassa. 
KUVA: Miska Korpelainen

Kuntarahoitus laski heinäkuussa liikkee-
seen uuden green bondin, jonka määrä 
on 500 miljoonaa euroa ja maturiteetti 
10 vuotta. Kyseisellä viitelainalla rahoi-
tetaan yhtiön vihreän rahoituksen port-
foliota, joka koostuu pääosin julkisen 
liikenteen projekteista: kouluista, päivä-

kodeista, sosiaalisen asuntotuotannon 
kohteista, vedenpuhdistamoista ja uu-
siutuvasta energiasta.

Viitelainaan osallistui 90 sijoittajaa ym-
päri maailmaa. Pääosa sijoittajista, noin 
81 %, tuli Euroopasta.

Pitkään valmisteilla olleet, pankkien vaka- 
varaisuussääntelyä koskevat muutokset  
hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ke- 
väällä 2019 ja niitä aletaan soveltaa kesä- 
kuussa 2021. Vähimmäisomavaraisuusaste 
eli leverage ratio -vaatimus on yksi pakettiin  
sisältyvistä kohdista.

Kuntarahoitus on jo kauan valmistautu-
nut pankkisääntelyn vaatimuksiin vähim-
mäisomavaraisuusasteen osalta. Yhtiö 
on varautunut luottolaitoksilta yleisesti 
edellytettävään kolmen prosentin vähim-
mäisomavaraisuusasteeseen nykyisen las-
kentatavan mukaisesti, mutta uuden paketin 
mukaan omavaraisuusastetta koskevaa las-
kentaa helpotetaan julkisen sektorin inves-
tointeihin liittyvien vastuiden osalta.

– Sääntelypaketin mukaan julkisiin kehitys-
luottoihin keskittyneet luottolaitokset voivat 
vähentää julkisen sektorin investointeihin  
liittyvät saatavat vähimmäisomavaraisuus- 
asteen laskennassa. Kuntarahoituksen 
osalta tehdään valvovan viranomaisen eli 
EKP:n kanssa käytävien keskustelujen poh-
jalta arviota siitä, onko Kuntarahoituksella 
mahdollisuus hyödyntää tätä helpotusta 
omassa laskennassaan ja siten käytän-
nössä kesäkuusta 2021 lähtien vähentää 
vähimmäisomavaraisuusasteen laskennas-
sa saatavat kunnilta ja valtiolta. Muutosten 
lopullinen vaikutus tarkentuu siten vasta 
tämän työn valmistuttua, sanoo Kuntarahoi-
tuksen lakiasioista ja yhtiöhallinnosta vas-
taava johtaja Mari Tyster.

Kuntarahoituksen vähimmäisomavarai-
suusaste ylittää tälläkin hetkellä jo kaikilta 
luottolaitoksilta vaaditun kolmen prosentin 
tason. Kesäkuun lopussa 2019 yhtiön leve-
rage ratio nykyisen laskentatavan mukaan 
oli 3,99 prosenttia. Muutoksella odotetaan 
olevan positiivinen vaikutus Kuntarahoi-
tuksen vähimmäis omavaraisuusasteeseen 
tulevaisuudessa. 
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Kuntien elinvoima

Ylpiästi 
kyrööläinen

Ky r ö  D i s t i l l e r y  C o m p a n y  p e r u s t e t t i i n  I s o o n k y r ö ö n , 
v a i k k a  s u u r i n  o s a  p e r u s t a j i s t a  a s u i  p u o l e n  t u h a n n e n 

k i l o m e t r i n  p ä ä s s ä  p ä ä k a u p u n k i s e u d u l l a .  Y h t i ö n  b r ä n -
d i  j a  t u o t t e e t  p ä ä s i v ä t  o s a k s i  p i e n e n  p a i k k a k u n n a n 

t a r i n a a ,  k u n  t a a s  y h t i ö  t o i  I s o o n k y r ö ö n  t y ö p a i k ko j a , 
v i e r a i l i j o i t a  j a  r o h ke u t t a  y r i t t ä ä .

Teksti: Kaisa Saario
Kuvat: Samuli Salo
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K yrö Distillery Companyn tislaamojohtaja Miko Hei-
nilä on kertonut tarinan niin monta kertaa, että hän 
muistaa päivämääränkin ulkoa: 10.5.2012. 

Sinä päivänä he olivat kaveriporukalla sauno-
massa vuokramökillä Karjalohjalla, kun Miika Li-

piäinen, sittemmin Kyrö Distillery Companyn toimitusjohtaja, laittoi 
heidät maistelemaan viskejä. Tuli ruisviskin vuoro, ja miehet ihmet-
telivät ääneen erinomaista makua – ja sitä, miksei kukaan Suomes-
sa tee ruisviskiä.

– Sanoin että no, mä tiedän, mitä ruistonni maksaa, mä olen maa-
tilalta. Ja tiedän tislaamolle paikankin, Heinilä muistelee.

Paikka sijaitsi Heinilän kotipaikkakunnalla Isossakyrössä, Vaa-
san ja Seinäjoen välissä. Aluksi tislaamon perustaminen 4 600 
asukkaan kuntaan Pohjanmaalle oli vain hullunkurinen ajatus. Hul-
lunkurinen erityisesti siksi, että Heinilää lukuun ottamatta muut pe-
rustajajoukon jäsenet asuivat puolen tuhannen kilometrin päässä 
pääkaupunkiseudulla.

Sitten selvisi, että Isonkyrön vanha meijeri, joka tunnetaan Ol-

termanni-juuston alkuperäisenä kotina, olisi kunnostettavissa 
tislaamoksi. Heinilä kutsui muut käymään ja kertoi heille Isonkyrön 
historiasta.

Miehet tiesivät hyvin, että monet etenkin maailman tunnetuim-
man viskimaan Skotlannin tislaamoista ovat satoja vuosia vanhoja. 
Näiden viskeillä on valmiiksi kiinnostava historia ja omaleimainen 
tarina. Kyrö Distillery Companylla ei ollut kuin saunassa syntynyt 
idea, mutta pienen Isonkyrön historiaan mahtui kaikenlaista Levä-
luhdan lähteestä löytyneistä salaperäisistä luurangoista Pohjan 
sodan viimeiseksi jääneeseen Napuen taisteluun.

Ajatus ei tuntunut enää lainkaan niin hullunkuriselta.
– Me voimme kertoa Isonkyrön historian ja sen, miten me voim-

me jatkaa paikan historiaa eteenpäin, Heinilä sanoo. 
– Tavallaan voimme olla osa isompaa tarinaa.
Oli vain yksi ongelma: viskin kypsytys vie Euroopassa vähintään 

kolme vuotta. Se tietäisi huonoa kassavirralle, joten odotellessa piti 
keksiä jotain muuta.

Giniä suomalaisesta rukiista ja yrteistä? Miksei.

TERO KANKAANPÄÄ
kunnanjohtaja, Isokyrö

MIKO HEINILÄ
Kyrö Distillery

H u o m i s e n  t e k i j ä t 7



Kuntien elinvoima

Paukkuja koulutukseen
Heinilä myöntää, että etäisyys mietitytti. 

– Monet trendit lähtevät Helsingistä, ja me emme ole fyysisesti 
lähellä Helsinkiä. Kun perustimme vierailukeskusta ja muuta, mie-
timme, saammeko tänne väkeä käymään.

Huoli osoittautui turhaksi. Tunnettuus ja tuotantopaineet kas-
voivat kirjaimellisesti kertaheitolla, kun Kyrö Distillery Companyn 
Napue-ginistä valmistettu gin & tonic valittiin maailman parhaaksi 
arvostetussa International Wine and Spirit Competition -kilpailus-
sa vuonna 2015, vain vuosi tuotannon käynnistymisen jälkeen.

Viime vuonna tislaamon yhteydessä toimivassa, Kyrön Mat-
kailun Edistämiskeskukseksi nimetyssä vierailukeskuksessa kävi 
Heinilän mukaan kaikkiaan 14 000 henkilöä, siis yli kolme kertaa 
Isonkyrön asukasluvun verran. Kyrö Distillery Company järjestää 
tislaamolla elokuisin jopa omaa festivaalia, Kyröfestiä. Yhtiön ta-
voite on, että vuoteen 2022 mennessä vierailukeskus on Suomen 
arvostetuin nähtävyys.

Sama deadline on myös yhtiön päätavoitteella eli sillä, että Ky-
rö Distillery Companysta tulee maailman tunnetuin ruistislaamo. 
Käytännössä tavoite tarkoittaa suuria panostuksia kasvuun: tänä 
vuonna rakennettava uusi tislaamo nostaa yhtiön kapasiteetin jo 
500 000 litraan vuodessa.

Kyrö Distillery Company työllistää kaikkiaan viitisenkymmentä 
henkilöä, joista kymmenen työskentelee yhtiön Helsingin-toimis-
tolla. Heinilän mukaan kaksipaikkaisuus helpottaa osaajien löytä-
mistä, mutta toisaalta yhtiö on myös panostanut tosissaan Isonky-
rön tislaamolle töihin tulevien koulutukseen ja perehdytykseen.

– Varmaan yhdellä, joka on tullut töihin tuotantoon, on ollut ko-
kemusta ennestään. Muuten etsimme ensisijaisesti firmaan hyviä 
ihmisiä kaikkinensa, hän sanoo. 

– Taidot voidaan aina oppia, jos asenne ja ihminen on oikea.

”Ei tässä yksin pärjätä”
Heinilä on myös Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joten 
totta kai hänen uudet touhunsa kiinnostivat paikallisia alusta asti. 
Oman hupinsa kuvioon toi se, että yrityksen virallinen nimi on Rye 
Rye Oy – suomalaisittain lausuttuna rai rai – ja Isonkyrön alkoholin-
valmistushistoria painottui lähinnä pontikan keittämiseen.

– Kyllähän ensimmäisenä kylällä juoruttiin, että mitä, onko val-
tuuston puheenjohtajasta tullut viinatrokari, Heinilä sanoo ja nauraa. 

Sittemmin paikalliset ovat ottaneet yhtiön omakseen. Heinilä ke-
huu vuolaasti kyröläisten ”kökkähenkeä” eli talkookulttuuria, tukea 
ja avoimuutta. Paikkakunnan valttikortiksi hän nostaa myös sijoit-
tumisen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan suurimpien taajamien 
väliin. Vaasasta löytyy lentokenttäkin.

Isokyrö on kytkeytynyt lujasti Kyrö Distillery Companyn brändiin. 
Heinilän mukaan Isokyrö on yhtiön pysyvä koti: suunnitelmissa ei 
ole muuttaa saati myydä yhtiötä.

Kyrö Distillery Companyn tuotteita viedään tällä hetkellä kaik-
kiaan 33 maahan. Heinilä korostaa, että maailmalla kilpailu on ko-
vaa. Se, että kokonainen pieni kunta seisoo yhtiön takana ja on siitä 
ylpeä, on valtava voimavara.

– Tämä ei ole viiden pojan onnistumisesta kiinni, 
eikä tämä ole edes 50 meidän firman työntekijän 
onnistumisesta kiinni, vaan kyllä tämä on yhteinen 
ponnistus jos tämä on onnistuakseen. Ei tässä yksin 
pärjätä.

Heinilä kannustaa pienellä paikkakunnalla yrittä-
jyydestä haaveilevia pohtimaan alueensa vahvuuk-
sia ja miettimään, mikä omassa ideassa ja alueessa 
resonoi yhteen. Parasta palautetta ovat Heinilän mu-
kaan olleet ne kerrat, kun hänelle on tultu sanomaan, 
että jos joku on pystynyt tekemään noin hullun jutun 
Isossakyrössä, kyllä tämä itsekin uskaltaa ryhtyä 
yrittäjäksi.

–Mielestäni mitään sen parempaa asiaa ei yksit-
täinen, muutaman pojan konklaavi voi saada aikaan 
kuin että joku uskaltaa toteuttaa unelmiaan.

” Ku n n a n  t u n n e t t u u s  o n 
k a s v a n u t  v a l t a v a s t i  Ky r ö
D i s t i l l e r y  C o m p a n y n  m y ö t ä . "
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" S i t ä  u s k a l l e t a a n  n y k y ä ä n
r o h k i a m m i n  ke r t o a ,  e t t ä
o l l a a n  Ky r ö ö s t ä . "

PIENI ON KETTERÄ

Ei tarvitse kärjistää paljonkaan todetakseen, että Kyrö Distillery Com-
pany on nostanut Isonkyrön maailmankartalle. Isokyröläisestä tislaa-
mosta on puhuttu niin BBC:llä kuin Monoclessa, ja Vicen toimittaja on 
käynyt ihmettelemässä jäätynyttä Kyrönjokea. 

Missä päin Suomea Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää liik-
kuukin, puhe kääntyy nopeasti tislaamoon.

– Kunnan tunnettuus on kasvanut valtavasti Kyrö Distillery Compa-
nyn myötä, hän sanoo.

Vierailijoiden määrä on Kankaanpään mukaan kasvanut myös Ison-
kyrön perinteisissä nähtävyyskohteissa, kuten keskiaikaisessa kir-
kossa. 

Isonkyrön kunta on tukenut Kyrö Distillery Companya parhaansa 
mukaan. Tärkein konkreettinen toimi on ollut lisätonttien kaavoittami-
nen ja maan myynti kasvavan yhtiön tarpeisiin. Tässä paikkakunnan 
pieni koko on etu: se tuo nopeutta.

– Meillä on ihan strategisena palvelulupauksena, että rakennuslupa 
myönnetään kahdessa viikossa siitä kun paperit on meille toimitettu, 
ja siinä on pysytty, kun meille on lupahakemuksia tullut, Kankaanpää 
sanoo.

Kyrö Distillery Company on myös hakenut ja saanut luvan raken-
nuttaa paikkakunnalle biokaasun tankkaus- ja jake-
luaseman. Yhtiö aikoo käyttää biokaasua höyrynke-
hittimensä polttoaineena, mutta asemasta hyötyvät 
tulevaisuudessa toki myös esimerkiksi biokaasukäyt-
töisillä autoilla ajavat.

– Palvelutaso sillä tavalla heidän kauttaan myöskin tankkauksessa 
paranee, Kankaanpää sanoo.

Jos Isokyrö on täydentänyt Kyrö Distillery Companyn brändiä, kuvio 
on toiminut myös toisinpäin. Yhtiön tarina sopii täydellisesti Isoonky-
röön, joka strategiansa mukaisesti kannustaa yrittäjyyteen jo perus-
koulusta lähtien. 

– Kyllä kunnan elinvoima syntyy yrityksistä. Ehkä kunnat kilpailevat 
vähän liikaakin tällä hetkellä asukkaista, koska eihän niitä asukkaita 
tule jos ei ole ensin työtä. 

Isokyrö pyrkii myös profiloitumaan juuri kökkähengellä ja – no, po-
sitiivisella hulluudella. Kunta on jopa teettänyt auton takalasitarroja, 
joissa lukee: ”Ei tarvitse olla hullu tullakseen Isoonkyröön, mutta kyllä 
se huomattavasti helpottaa.”

Ja nykyään siitä ollaan Kankaanpään mukaan entistä ylpeämpiä.
– Kyllä minä näkisin, että peruskyröläinen on nykyään positiivisella 

tavalla ylpiämpi kotipaikastaan ja isokyröläisten saavutuksista nimen-
omaan Distilleryn saavutusten kautta, Kankaanpää sanoo. 

– Sitä uskalletaan nykyään rohkiammin kertoa, että ollaan Kyrööstä.
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Markkinakatsaus

M aailmantalouden kasvu alkoi 
hidastua jo vuoden 2017 jälki-
puoliskolla ja heikkenevä tren-
di on viime aikoina kiihtynyt. 
Yhdysvaltain ja Kiinan välisten 

kauppajännitteiden paheneminen suoranaiseksi 
kauppasodaksi on hyydyttänyt maailmankaup-
paa ja painanut monissa maissa teollisuus-
tuotannon kasvun negatiiviseksi. Euroopassa 
lähiaikojen kehitykseen luo huomattavaa epävar-
muutta myös entistä todennäköisemmäksi käyvä 
Britannian sopimukseton EU-ero.

Kansainvälisen talouden pitkä nousukausi on 
tällä hetkellä epäilemättä haavoittuvampi kuin 
kertaakaan finanssikriisin jälkeen. Taantuma ei 
kuitenkaan ole väistämätön.

Keskuspankit torjuvat taantumaa
Keskuspankit ovat määrätietoisesti reagoineet 
heikkenevään suhdannekuvaan ja panostavat 
nyt taantuman torjuntaan. Yhdysvaltain kes-
kuspankki Fed laski heinäkuussa ohjauskorkoa 
ensimmäisen kerran yli 10 vuoteen ja vihjaisi 
koronalaskujen olevan jatkossakin mahdollisia. 
Markkinat odottavat myös Euroopan keskus-
pankin laskevan talletuskorkoa entistä enemmän 
negatiiviseksi (nyt -0,40 %) sekä käynnistävän 
viime joulukuussa lopetetut arvopaperien net-
to-ostot uudelleen. Euribor-korkojen ei odoteta 
nousevan positiivisiksi ennen kuin aikaisintaan 
ensi vuosikymmenen puolivälissä.  

Suomen taloudessa kasvun 
lähteet vähissä
Myös Suomessa bruttokansantuotteen kasvu 
on jo selvästi hidastunut, vaikka vienti ja teolli-
suustuotanto ovatkin toistaiseksi pitäneet yllät-
tävän hyvin pintansa. Päävientimarkkinoidemme 
heikkous, erityisesti Saksan kasvun merkittävä 
hidastuminen, lisää vientisektorin tulevaisuuden 
epävarmuutta. 

Kotimaisen kysynnän kehitys on jo jonkin aikaa ollut pettymys. Investointien 
kasvu on selvästi vaimentunut ja erityisesti rakentamisessa on käsillä laskukään-
ne. Yllättäen myös yksityisen kulutuksen kasvu on ollut alavireistä positiivisesta 
työllisyys- ja tulokehityksestä huolimatta. Kotitalouksien paisunut velkalasti saat-
taa jo rajoittaa kulutus- ja investointihaluja. Kasvun lähteet ovat Suomessa nyt 
vähissä.

Talouden epävarmuus suurta
– taantuma ei silti väistämätön

Korko-odotukset: 
3kk euribor + forward tasot (futuurihinnoittelun mukaan)

O n  o d o t e t t a v i s s a ,  e t t ä  t a l o u d e n 
k a s v u e n n u s t e i t a  j o u d u t a a n  s y k s y n 
m i t t a a n  t a r k i s t a m a a n  a l a s p ä i n . 

Valtiotieteiden tohtori Timo Vesala aloitti Kuntara-
hoituksen historian ensimmäisenä pääekonomistina 
kesäkuun alussa. Vesalalla on vahva rooli päätöksen-
teon tukena läpi organisaation liiketoiminnan, ja hän 
ottaa aktiivisesti kantaa niin kotimaisiin kuin globaa-
leihin talouden trendeihin. Vesalan näkemyksiä voit 
lukea osoitteessa kuntarahoitus.fi.

Seuraa 
keskustelua 
myös Twitterissä:
@TimoVesala
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Työllisyystavoitteen saavuttaminen vaikeaa
Työllisyysaste on viime vuosina merkittävästi nousut ja työttö-
myys on laskenut. Työllisyyskasvu on kuluvan vuoden aikana kui-
tenkin käytännössä pysähtynyt. Työvoiman määrä on jopa kään-
tynyt lievään laskuun. Työmarkkinoilla kasvun rajat ovat
voineet jo tulla vastaan.

Talouden epävarmuus suurta
– taantuma ei silti väistämätön

Suomen BKT-kasvu vs. euroalue Hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite on tar-
peellinen ja pitkällä aikavälillä suorastaan välttämätön. Vuo-
teen 2023 mennessä se ei kylläkään ole kovin realistinen 
ja tavoite on mahdollista saavuttaa vain, mikäli työmarkki-
noiden uudistustoimia jatketaan laajalla rintamalla ja niissä 
päästään liikkeelle heti hallituskauden alussa. Pelkästään 
näköpiirissä olevan talouskasvun voimalla työllisyys tuskin 
riittävästi paranee.

Hitaampi BKT-kasvu vaikeuttaa julkisen talouden 
tasapainottamista
Talouskasvun hidastuminen heijastuu myös julkisen talou-
den rahoitusaseman kehitykseen. Hallitusohjelman meno-
lisäyksiä tehdään etupainotteisesti hallituskauden alussa 
mutta työllisyyskasvun positiiviset vaikutukset tulevat vas-
ta useamman vuoden kuluessa ja niiden toteutuminen on 
hyvin epävarmaa. Velkaantumisen painopiste siirtyy jonkin 
verran valtiontalouden puolelle, koska verotulomenetyk-
set ja lisämenot kompensoidaan täysimääräisesti kunnille. 
Tavoite koko julkisen talouden tasapainosta on sosiaalitur-
varahastojen ylijäämien sekä 75 prosentin työllisyysasteen 
saavuttamisen varassa. Sotu-rahastojen ylijäämät eivät 
kuitenkaan suoraan vähennä valtion ja kuntien velanotto-
tarvetta, sillä ne pitää pääosin sijoittaa uudelleen mm. tule-
vien eläkelupausten kattamiseksi. 

Työllisyys- ja työttömyysasteet

Teksti: Timo Vesala, kuvat: Sami Lamberg ja iStock
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Kuntien elinvoima

Elinvoima 
kasvaa 
asukkaita 
kuunnellen

Teksti: Pihla Hakala
Kuvat: Annukka Pakarinen
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J okaisella asukkaalla pitää olla tunne siitä, että juuri 
hänellä on aito mahdollisuus vaikuttaa oman kotikun-
tansa asioihin nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Vihdin 
elinvoimajohtaja Petra Ståhl heti alkuun. 

Ståhlin ajatukseen kuntalaisen vahvasta roolista 
tiivistyy Vihdissä tehdyn organisaatiomuutoksen perimmäinen 
tavoite, jonka eteen kunnassa paiskitaan päivittäin töitä. Hän 
luotsaa viime kesänä kuntaan perustettua erillistä elinvoimapal-
veluiden keskusta, jonka alla toimivat maankäytön kokonaisuus, 
ympäristönsuojelu ja -valvonta sekä rakennusvalvonta, liikunta-
palvelut, elinkeinot, markkinointi ja viestintä.

Toimenpiteitä tehdään siis monipuolisesti usealla eri sekto-
rilla.

– Niin tuleekin tehdä. Elinvoiman kehittäminen on nimen-
omaan sektorit läpileikkaavaa toimintaa, jossa jokaisella yk-

sittäisellä toimenpiteellä on tavoite ja merkitys, Ståhl pai-
nottaa.

Mutta mieluummin 
kuin pelkistä yksittäisistä 
osa-alueista, hän puhuu 
hyvän elämän infrastruk-
tuurista: päätöksente-
ossa on tärkeintä pohtia, 
miten asukkaan arjesta 

kunnassa saadaan mahdollisimman sujuvaa 
ja miellyttävää elämäntilanteesta riippumat-

ta. 
Konkreettisena esimerkkinä hän mai-

nitsee Sepänpihan asumisen kehittä-
misprojektin Vihdin suurimmassa taa-

jamassa Nummelassa. Sinne kohoaa 
ensi kesään mennessä Etelä-Suo-

men ensimmäinen pienten omakoti-
talojen asuinalue. 

– Vihdin kunta haluaa tarjota 
yksilölliset, mutta ajan hermolla 
olevat ja tulevaisuuteen katsovat 
ratkaisut asumisunelmiin. Millaisia 
ratkaisuja ihmiset haluavat jatkos-

sa, millaista asumista he kaipaavat? 
Toiveet ja halut ovat jatkuvassa mur-

roksessa, joten kunnan pitää pysyä 
kehityksessä mukana, Ståhl jatkaa.

Olennaista on ymmärtää, mihin kullakin toimenpiteellä pyri-
tään ennen niiden toteuttamista. Soitellen sotaan ei pidä lähteä 
– vaan tukeutua vahvaan strategiaan ja elinkaariajatteluun.

– Elinvoimaa voi ja kannattaakin tarkastella niin sanottujen 
kovien ja arkisten osatekijöiden kautta. Ensimmäisillä viittaan 
esimerkiksi maankäytön suunnitteluun ja kunnan mahdollisuuk-
siin lisätä työpaikkoja. Näiden vastapainona ovat jokapäiväiset ja 
arkiset asiat, kuten vaikkapa kunnassa järjestettävät tapahtumat 
ja yhteisöllisyyden ruokkiminen ylipäätään.

Kun osatekijät ovat tasapainossa keskenään, syntyy elinvoi-
maa ennemmin tai myöhemmin. Ainakin perusta on näin kunnos-
sa.

Aina omat vahvuudet edellä
Mitä Helsinki ja pääkaupunkiseutu edellä, sitä Turku ja Tampere 
perässä – kuulostaa varsin tutulta. Julkinen keskustelu tuntuu 
usein vellovan suurten kasvukeskusten ja niiden tarinoiden ja 
tavoitteiden ympärillä.

Todellisuudessa Suomi tarvitsee elinvoimatyötä etelästä poh-
joiseen. Miten Vihdin kaltainen pienehkö kunta pärjää elinvoima-
kisassa suurten kasvukuntien rinnalla?

– Menestyminen on mahdollista vain omien vahvuuksien kaut-
ta. Ei kannata yrittää tarjota kaikille kaikkea. Pitää oppia tunnis-
tamaan, missä asioissa juuri meidän kuntamme on hyvä ja raken-
taa tekemistä niiden varaan, Ståhl summaa.

Ståhlin mukaan oman kunnan tilanteen puntarointi onnistuu 
esimerkiksi tarkastelemalla kuntaan muuttaneiden ihmisten 
määrää tai kunnassa aloittaneita yrityksiä. Luvut puhuvat omaa 
kieltään. Konkreettinen keino on myös vertailla toisiinsa paria tai 
kolmea peräkkäistä kuntastrategiaa.

– Jos ne ovat keskenään kovin erilaisia, niin silloin kannattaa 
pohtia, mikä on pielessä. Jonkinlainen punainen lanka niistä pi-
täisi löytyä. Ja jos ei sitä löydy, niin edessä on systemaattista ja 
pitkäjänteistä työtä omien vahvuuksien löytämiseksi ja niiden 
työstämiseksi toteen, Ståhl sanoo.

Kyse ei ole pelkästään kuntapäättäjien linjauksista, vaan kun-
talaisia tarvitaan aktiivisesti mukaan. 

– Kuntalaisten rooli elinvoimatyössä kasvaa jatkuvasti. Yhtei-
söllisyyden ja ihmisten mielikuvien merkitystä ei voi koskaan vä-
hätellä. Negatiiviset ja kriittisetkin näkemykset kumpuavat aina 
jostakin, joten päättäjän rooli on kuunnella herkällä korvalla ja 
sitten reagoida palautteeseen. Erityisen tärkeää on avoin yhteys 
paikallisiin yrittäjiin.

Vihdin elinvoimajohtajan Petra Ståhlin mukaan 
elinvoimaa pitää kehittää usealla eri sektorilla 

samanaikaisesti. Yksittäinenkin toimenpide tarvitsee 
tavoitteen ja merkityksen. Siksi Ståhl puhuu mielellään

hyvän elämän infrastruktuurista.

Ku n t a l a i s t e n  r o o l i 
e l i n v o i m a t y ö s s ä  k a s v a a 
j a t k u v a s t i .  Y h t e i s ö l l i s y y d e n 
j a  i h m i s t e n  m i e l i k u v i e n 
m e r k i t y s t ä  e i  v o i  ko s k a a n 
v ä h ä t e l l ä .
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Kuntien elinvoima

Strategista osaamista ja yhteistyötä
Valtion taholta tuleva sääntely luo elinvoimatyöhön omat haas-
teensa.

– Sääntely vaikuttaa eniten juuri näiden aiemmin mainitsemieni 
kovien osatekijöiden kautta. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennus-
laki asettaa maankäytölle tietyt puitteet. Kyseinen laki on tosin tällä 
hetkellä kokonaisuudistuksen kourissa, joten jatkossa sillä on po-
tentiaalia lisätä joustavuutta käytännön työhön, Ståhl kertoo.

Ståhl haluaa pohtia kunnan ja valtion suhdetta kokonaisuutena 
sekä painottaa elinkeinoelämän edistämisen kaltaisiin teemoihin. 
Hän ei näe valtion sääntelyä esteenä, vaan näkee asetelman en-
nemminkin niin, että kunnassa on pystyttävä tekemään riittävän 
strategisia valintoja sääntelyn asettamissa rajoissa. 

– Meille kunnassa se tarkoittaa sitä, että pitää ymmärtää elinvoi-
man edistämisen ja sääntelyn välinen suhde ja käytännön toiminta-
raamit. Tämä vaatii vahvaa asiantuntemusta ja strategista osaamis-
ta niiltä, jotka tekevät elinvoimatyötä. 

Ehyt kokonaisuus vaatii myös kuntien välistä yhteispeliä. Vihti on 
päättänyt lähteä ilmastotyöhön yhdessä Kirkkonummen kanssa.

– Yhteistyömme on käynnistynyt vauhdilla. Olemme jo tähän 
mennessä saaneet ympäristöministeriöltä rahoituksen ilmasto-
koordinaation hankkeeseen, mikä käytännössä tarkoittaa mahdol-
lisuutta palkata yhteinen ilmastokoordinaattori.

Ståhl kuvailee rahoituksen saamista ytimekkäästi ”työvoitoksi”.
– Mikäs sen parempaa kuin yhdessä naapurin kanssa rakentaa 

parempaa tulevaisuutta, hän iloitsee.

Arvoilla on väliä
Elinvoimajohtajan virka perustettiin Vihtiin vasta viime vuoden puo-
lella, mutta Ståhl puhuu aiheesta kuin pitkän linjan ammattilainen, 
joka osaa ottaa huomioon niin yksittäisen kuntalaisen inhimilliset 
tarpeet kuin koko kunnallisen päätöksenteon koukerot.

Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi?
– Olen itse asiassa aloittanut Vihdin kunnassa työt jo 2010. Tämä 

on nyt kolmas toimenkuvani täällä. On ollut onni löytää oma polku 
niin sanotusti talon sisältä ja päästä kehittämään itseään osaajana 
ja ihmisenä, sanoo Ståhl, joka on valmistunut Helsingin yliopistosta 
filosofian maisteriksi pääaineenaan suunnittelumaatiede.

Lisää on tiedossa.
– Hakeuduin viime keväänä Aalto-yliopistoon tohtoriopintoihin 

tavoitteena tekniikan tohtorin paperit. Mutta myönnetään heti kät-
telyssä, että ensimmäinen vuosi on ollut haastava. Työn, opiskelun 
ja perhe-elämän yhdistäminen ei ole aina mitenkään kovin helppoa, 
Ståhl nauraa.

Ja mitä Vihdin elinvoiman kehittämiseen tulee, ei Ståhl aio levätä 
laakereillaan.

– Sen eteen tehdään hartiavoimin töitä strategisella otteella. 
Tulevaisuuden Vihti on sellainen, jossa asukkaiden osallistumi-
nen ja osallistaminen on entistä vahvempaa. Vihdin poikki kulkee 
ESA-rata, joka helpottaa ja nopeuttaa ihmisten kulkemista. Meillä 
asuu entistä enemmän ihmisiä, jotka kokevat löytäneensä täältä 
omia arvojaan vastaavan asuinpaikan ja kodin. Vihdin pittoreskissa 
kirkonkylässä kulttuuri ja historia kulkevat käsi kädessä, ja vetovoi-
maisuus on nostettu uudelle tasolle. Ilmastotyössä on otettu uusia 
kierroksia. Samalla asukkaat vannovat yhteisöllisyyden nimeen, 
hän visioi.
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T u l e v a i s u u d e n  V i h t i 
o n  s e l l a i n e n ,  j o s s a 
a s u k k a i d e n  o s a l l i s t u m i n e n  j a 
o s a l l i s t a m i n e n  o n 
e n t i s t ä  v a h v e m p a a . 
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Kiinteistöleasing

Pöytyä investoi 
rohkeasti koulutukseen
Teksti: Hannele Borra
Kuvat: Pasi Määttälä ja Pöytyän kunta

Puolen tunnin 
päässä Turusta 
sijaitsevassa Pöytyän 
kunnassa kehitetään 
perusopetusta 
jatkuvana työnä. 
Kunnassa uskotaan 
yhtenäiskoulumalliin ja 
moderniin opetukseen. 

H ieman alle 8 400 asukkaan kunta investoi kokoluok-
kaansa nähden rohkeasti, 3–4 vuoden aikana inves-
tointeja tehdään lähes 30 miljoonalla eurolla. Samaan 
aikaan alijäämäinen talous on saat käännettyä reilusti 

plussalle. Miten yhtälö on mahdollinen?
– Investointeja suunnitellessamme ja rahoitusratkaisuja tehdes-

sämme olemme tarkastelleet niiden vaikutuksia kunnan talouteen 
pitkällä aikavälillä. Lisäksi olemme tehneet paljon työtä, jotta saam-
me tehokkuutta myös käyttötalouden puolelle, Pöytyän kunnan-
johtaja Anu Helin kertoo.

Pöytyällä perusopetusmallia on kehitetty systemaattisesti vuo-
desta 2015, jolloin tehtiin päätös yhtenäiskoulumalliin siirtymises-
tä. Tähän liittyvät myös kouluinvestoinnit. Riihikosken yhtenäis-

koulu otettiin käyttöön elokuussa 2019, vuonna 2022 valmistuva, 
arviolta 14–15 miljoonan euron Elisenvaaran yhtenäiskoulu ja lukio 
on kunnan historian suurin investointi. Uudisrakennuksena toteu-
tettava koulurakennus päädyttiin rahoittamaan kiinteistöleasingilla.

– Ryhdyimme viime syksynä pohtimaan, miten pystyisimme 
tekemään toisen suuren kouluinvestoinnin mahdollisimman kes-
tävällä tavalla. Perehdyimme kiinteistöleasingiin huolellisesti, jotta 
tuntisimme asian riittävän syvällisesti, kun rahoituksesta aikanaan 
päätetään. Kuntarahoituksen asiantuntijat kävivät avaamassa 
mallia niin johtoryhmälle, kunnanhallitukselle kuin -valtuustollekin. 
Tästä oli suuri apu. Mielestäni on tärkeää, että myös kunnan luotta-
mushenkilöt ymmärtävät tämän rahoitusinstrumentin, Helin sanoo.
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ASKELEET ONNISTUNEESEEN 
KIINTEISTÖLEASINGHANKKEESEEN

Huolellinen suunnittelu
Onnistuneiden rahoituspäätösten perusta luodaan kunnan talou-
den pitkän aikavälin huolellisella suunnittelulla. Suunnitteluun on 
tarjolla erilaisia palveluja ja työkaluja, kuten Kuntarahoituksen 
talousennustesovellus.

Rahoitusmallien vertailu
Rahoitusmuotojen vertailuun löytyy  erilaisia tukimateriaaleja ja 
laskureita. Laskelmat auttavat löytämään kunkin kunnan talou-
teen ja hankkeen erityispiirteisiin parhaiten soveltuvan rahoitus-
ratkaisun.

Kiinteistöleasingin erityispiirteiden huomioiminen
Keskustelu rahoittajan kanssa kannattaa avata mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, jotta kiinteistöleasingiin liittyvät erityis-
piirteet pystytään huomioimaan ajoissa.

Rakennustapa

Tontti

Urakkamuoto

Avustukset

Vihreä rahoitus

Lue koko artikkeli verkossa: kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/ 
askeleet-onnistuneeseen-kiinteistoleasinghankkeeseen

Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla on rahoitettu 
jo noin 170 rakennusta. Leasing on yleinen valinta eri-
tyisesti uusien koulujen rahoitukseen, mutta sillä on 
rahoitettu myös päiväkoteja, paloasemia, hyvinvoin-
tikeskuksia, sairaaloita, keskuskeittiöitä, jäteveden-

puhdistamoja ja väistötiloja. Minkälaisia erityispiirtei-
tä kiinteistöleasingiin liittyy? 

Asiantuntijat tukena investoinneissa
Elisenvaaran yhtenäiskoulu ja lukio on rakennusteknisesti erityi-
nen kohde, johon liittyy poikkeuksellisia ratkaisuja. Vanha rakennus 
puretaan suurimmaksi osaksi uuden tieltä, mutta koulun yhteydes-
sä sijaitseva kirjasto kuitenkin säilytetään. Vanha ruokala jää pal-
velemaan väistötiloissa opiskelevia koululaisia siihen asti, kun uusi 
koulu valmistuu. 

Kunta on tehnyt koko investoinnin suunnittelun ajan tiivistä yh-
teistyötä Kuntarahoituksen ja teknisen kumppanin kanssa, että 
palapeli on teknisesti saatu toimimaan ja kiinteistöleasingin sovel-
tuvuus kohteen rahoitukseen pystytty varmistamaan.

– Leasing antaa meille aikaa, kuluja aletaan maksaa käyttötalou-
den puolelta vasta, kun rakennus valmistuu. Toisaalta, tällä hetkellä 
maksamme vuokrattavista väistötiloista lähes saman verran kuin 
tulemme maksamaan leasinglyhennystä rakennuksen valmistut-
tua.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion rakentamishankkeen 
ohella Kuntarahoituksen asiantuntijat ovat olleet mukana Pöytyän 
talouden pitkän aikavälin suunnittelussa. Kunta on myös hankkinut 
ulkopuolelta rahoitusmarkkina- ja juridista osaamista, jotta suuret 
ja osin kiemuraisetkin investoinnit onnistuisivat suunnitellusti.

– Näin pienen kunnan on pakko ja kannattaa hankkia osaamista 
ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kyse on niin suurista investoinneista, 
että niistä ei kannata oppirahoja riittämättömän perehtymisen ja 
valmistelun takia maksaa, Helin painottaa.

Perusopetuksen kehittäminen ja siihen liittyvät kouluinvestoinnit 
ovat osa kunnan Tulevaisuusmatkaksi nimettyä kehittämisohjel-
maa. 

– Uskomme että laadukkaat lähipalvelut ja hyvät, modernit kou-
lut tuovat pito- ja elinvoimaa. On ollut hienoa nähdä, minkälaisia 
mahdollisuuksia uudet, turvalliset ja laadukkaat tilat luovat koulun 
toiminnalle, Helin hymyilee.
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Miten Turun kaupungilla menee?
Suomen ensimmäinen kaupunki jatkaa kasvuaan. Turun väkiluku 
lisääntyy vuosittain lähes 2000 hengellä, ja uusia asuntoja raken-
netaan runsaasti.

Viime vuosien kyselyissä kuntalaiset ovat antaneet kaupungille 
erinomaiset arvosanat etenkin turvallisuuden, kulttuurin ja sivistys-
palvelujen osalta. Myös panostukset elinkeinoelämään tuottavat 
tulosta. EK:n tuoreimmassa Kuntaranking-selvityksessä Turku jat-
kaa suurimpien kaupunkien kärjessä.

Talouden osalta painimme keskuskunnille tyypillisten haasteiden 
parissa. Kasvavat palvelutarpeet sekä valtion viimeaikaiset pää-
tökset ovat heikentäneet Turun taloudellista tilannetta. Tavoitteena 
on vahvistaa toimintaympäristössä vallitsevaa positiivista kehitystä 
ja saattaa talous kestävälle pohjalle.

Mitä uutta kaupungissa tapahtuu?
Turku uudistuu ja kasvaa tulevina vuosina rohkeasti. Yhdessä kun-
talaisten, yksityissektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa 
olemme käynnistäneet liudan kärkihankkeita, jotka edistävät kau-
punkilaisten hyvinvointia ja virkistävät elinkeinoelämää.

Keskustavisio-hanke vahvistaa kaupungin vetovoimaa keskustan 
elävyyttä ja viihtyisyyttä parantamalla. Yliopistokampukselta Ku-
pittaan työpaikkakeskittymän kautta Itäharjuun ulottuvaan Turun 
Tiedepuistoon syntyy kansainvälisesti kiinnostava ja monipuolinen 
osaamiskeskittymä. Smart and Wise Turku -kärkihankkeella lisä-
tään kaupunkilaisten hyvinvointia, kaupungin kilpailukykyä ja oman 
toiminnan tuottavuutta tiedon jalostamisen avulla.

Turku uudistuu rohkeasti myös ilmastopolitiikassaan: kaupunki 
tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä. Turun kaupungin 
ilmastosuunnitelma toimii yhteisenä alustana myös yrityksille ja 
yhteisöille, ja mukana onkin jo 65 erilaista ilmastoratkaisua.

Minkä toivoisit olevan ensimmäinen mielikuva, 
joka Turkuun liitetään?
Meitä turkulaisia on niin moneksi, että yhtä yhtenäistä Turku-kuvaa 
on vaikea kiteyttää. Toivon kuitenkin monipuolisuuden ja viihtyisyy-
den nousevan nopeasti mieleen.

Kaupunkilaisten näkökulmasta on tärkeää, että turvallinen ja sopi-
van kokoinen kaupunki panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja var-
mistaa palvelujen saatavuuden. Elinkeinoelämän kannalta osaava 
työvoima ja yhteistyöhaluinen ympäristö on huomionarvoista.
Ja eihän tuo kuvankaunis Aurajokirantakaan ole ensimmäisenä 
mielikuvana pöllömpi.

Entä mistä mielikuvasta haluaisit päästä eroon?
Turku saatetaan yhä mieltää opiskelijakaupungiksi, josta siirrytään 
valmistumisen jälkeen muualle työelämään. Todellisuudessa tarve 

työperäiseen muuttoon voi osoittautua oletettua pienemmäksi.

Suunnitellun Tunnin juna -hankkeen myötä matka-aika pääkaupun-
kiseudulle lyhenee merkittävästi. Päätös siitä, viettääkö aikansa 
mukavasti junassa työskennellen vai aamuruuhkassa jonottaen 
muuttuu entistä helpommaksi. Sähköiset työkalut tarjoavat myös 
uudenlaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen.

Mitkä ovat Turun suurimmat vahvuudet? 
Entä haasteet?
Väitän Turun tarjoavan erinomaista vastinetta niin ajalle kuin rahal-
le. Kaupunki tarjoaa upeat puitteet aktiiviseen ja monipuoliseen 
elämään: mahdollisuudet työskennellä, harrastaa ja nauttia elä-
mästä ovat ainutlaatuiset.

Joka neljäs turkulainen on opiskelija ja yhdessä alueella toimivien 
yritysten kanssa Turun talousalue muodostaa maailmanluokan 
innovaatiokeskittymän. Värikkään ja jatkuvasti kansainvälistyvän 
kulttuurikaupungin uudistumista on ollut ilo seurata.

Haasteet liittyvät murroksiin, joiden parissa tällä hetkellä eletään. 
Kaupungistuminen, ikääntyminen ja ilmastonmuutos, digitalisaatio 
ja ihmisten muuttuvat tarpeet – nämä heijastuvat väistämättä kau-
pungin tuottamiin palveluihin.

Mitä kaikkea olet tehnyt työurallasi?
Olen työskennellyt viimeiset 12 vuotta Turun kaupungin konser-
nihallinnossa ylimmän johdon ja päätöksenteon tukena. Viimeiset 
vuodet olen vastannut toiminnan ja talouden suunnittelun proses-
seista. Olen myös ollut mukana lukuisissa taloudellisen aseman 
parantamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen tähtäävissä so-
peutus- ja uudistusohjelmissa.

Maaliskuusta alkaen olen johtanut kaupungin talouden ja rahoi-
tuksen vastuualuetta, joka huolehtii muun muassa taloushallinnon 
prosesseista sekä toiminnan ja talouden ohjausmallista.

Minkä kirjan luit viimeksi?
Vapaa-aikani täyttyy kahdesta tyttärestäni ja harrastuksista, joten 
lukemiseen jää harmillisen vähän aikaa. Olen viime aikoina kokeil-
lut äänikirjoja liikkumisen lomassa. Viimeisimpänä kuuntelussa oli 
Alexander Stubbin muisteluteos.

Kesälomalla luin Aki Hintsa – Voittamisen anatomia -kirjan, joka 
muistutti sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin merkityksestä.

Kenet haluaisit nähdä haastateltavan seuraavassa 
Huomisen tekijöissä?
Olen aina ihaillut porilaisten intohimoista asennetta ja korutonta 
suoruutta. Haluaisin seuraavaksi kuulla Porin kaupungin talousyk-
sikön päällikön, Tuomas Hatanpään, ajatuksia. Hän on varsinainen 
talousasioiden monitaituri.

Kuntavaikuttaja tutuksi
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VALTTERI MIKKOLA

Työ: Talous- ja rahoituspäällikkö
Koulutus: Tradenomi (ylempi AMK)
Syntynyt: Turussa vuonna 1981
Asuu: Turussa

Teksti: Roope Huotari
Kuva: Samuli Salo

Suurhankkeita ja 
kunnianhimoista 

ilmastopolitiikkaa 
– kasvava Turku

uudistuu rohkeasti

V i r e ä ä n  e l i n ke i n o e l ä m ä ä n ,  k u l t t u u r i i n 
j a  s i v i s t y k s e e n  p a n o s t a v a  Tu r k u 

u u d i s t a a  k a u p u n k i k u v a a  t u l e v a i s u u t e e n 
t ä h t ä ä v i l l ä  s u u r h a n k ke i l l a .  K a u p u n g i n 

t a l o u s -  j a  r a h o i t u s p ä ä l l i k kö  Va l t t e r i 
M i k ko l a  t o i v o o  p o s i t i i v i s e n  ke h i t y k s e n 

h e i j a s t u v a n  m y ö s  ke s k u s k u n n a n 
h a a s t e i d e n  k a n s s a  p a i n i v a a n  t a l o u t e e n .
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Asuminen

Teksti: Roope Huotari, Kuvat: Haastateltavilta

Asuntomessuilla
ei ole pelkkiä
kovan rahan

asuntoja

Vaaleita pintoja, ylellisiä materiaaleja ja 
avaruutta. Tyypillinen asuntomessukohde 

on kuin suoraan sisustuslehden sivuilta 
pudonnut luksuslukaali. Viime vuosina 
perinteistä messukuvaa on kuitenkin 

ravistellut uusi tulokas. Miten messukansa 
suhtautuu vuokrakohteisiin?

Teksti: Roope Huotari
Kuvat: Haastateltavat
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K ouvolan asuntomessuilla heinäkuussa otettiin uu-
sia askeleita vuokra-asumisen maailmassa. Korian 
Pioneeripuiston Paja-aukiolle kohonneen neljän 
rivitalon ja yhdeksän pienyhteisötalon kokonaisuu-
den toivotaan muuttavan messuvierailijoiden kuvaa 

vuokralla asumisesta. Hankkeesta vastaavat Kouvolan Asunnot ja 
ikäihmisten asuinratkaisuja tarjoava Virkkulankylä.

Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden vuokra-asuntojen rakentami-
nen perinteisten messukohteiden lomaan on asuntomessujen his-
toriassa uusi ja raikas tuulahdus.

– Vuokra-asuntoihin ja eritoten kaupungin tai 
kunnan vuokra-asuntoihin liittyy valtavasti ennak-
koluuloja. Myytti kunnan nuhruisesta asuntotoimis-
tosta elää edelleen vahvana. Paja-aukion kohteilla 
haluamme näyttää, ettei vuokralla asuminen tarkoi-
ta tinkimistä tai kompromissia laadusta, Kouvolan 
Asuntojen toimitusjohtaja Auvo Viiru kuvaa han-
ketta.

Paja-aukiolle niin ikään rakentuva Virkkulan kylä 
murtaa myös vuokra-asumisen raja-aitoja. Yrityksen ydinajatuk-
sena on rakentaa yhteisöllisiä asuinympäristöjä, joissa eläkeikään 
siirtyvät ikäihmiset voivat asua vuorovaikutuksessa ympäröivän 
yhteisön kanssa. 

Vaikka syksyllä valmistuva Virkkulan kylä on jo viides lajiaan, on 
messukohde ensimmäinen, joka ei rakennu palvelutalon ympärille. 

Hankkeen taustalla olevan outokumpulaisen Kuu-
sikkoaho Oy:n talousjohtajan Teemu Turusen mu-
kaan tämä on yritykselle iso askel.

– Virkkulan kylän perusajatuksena on, että meillä 
kaikilla tulisi olla mahdollisuus elää pidempään ko-
tona tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tämä 
ajatus toteutuu messukohteessa ensimmäistä ker-
taa, Turunen iloitsee.

Kohteet kiinnostavat Australiaa myöten
Kohteiden suuri kysyntä on yllättänyt sekä Turusen että Viirun.

– Kiinnostuneita on pitkä lista, ja alamme nyt ottaa hakemuksia 
sisään. Virkkulan kylä on ARA-kohde, joten varsinainen asukasha-
ku tehdään ARA-prosessien ja -säännösten mukaisesti. Aktiivinen 
kysyntä enteilee hyvää, Turunen sanoo.

Kouvolan Asuntojen rivitalokohteet ovat herättäneet kiinnostus-
ta yllättävissäkin paikoissa.

– Eräs rouva soitti Australiassa asuvan lapsuudenystävänsä 
puolesta ja kertoi tämän olevan kiinnostunut asunnosta. Ystävä 

Asuntomessuilla
ei ole pelkkiä
kovan rahan

asuntoja

on alun perin Kouvolan seudulta kotoisin, mutta muutti jo nuorena 
Australiaan ja rakensi elämänsä maailman toisella puolen. Nyt hän 
haluaa takaisin kotikonnuilleen eläkepäiviään viettämään. Voi siis 
sanoa, että kohteilla on suorastaan globaalia kysyntää! Viiru nau-
rahtaa.

Monimuotoinen rakentaminen lisää messujen kiinnos-
tavuutta
Sekä Virkkulan kylä että Kouvolan Asuntojen rivitalokohteet ovat 
Kuntarahoituksen rahoittamia. Yhteistyö osapuolten kesken on 
sujunut jouhevasti.

– Toimistomme sijaitsee Pohjois-Karjalassa, ja suosimmekin 
usein sähköisiä asiointikanavia. Kuntarahoitus on vienyt sähköiset 
prosessinsa niin pitkälle, ja työkalut ovat henkilökunnalla niin hyvin 
hallussa, että hommat ovat hoituneet etänä loistavasti, Turunen 
kiittää.

Kuntarahoitus on Kouvolan Asuntojen pitkäaikainen kumppani ja 
saa myös Viirulta kiitosta toiminnan sujuvuudesta.

– Kuntarahoitus oli ainoa, joka ymmärsi tarpeemme heti ja vas-
tasi tarjouspyyntöön kokonaisuudessaan. Helppo ja luotettava 
kumppani, jonka kanssa on ilo asioida.

Paja-aukio rakentuu yhteisön ympärille
Paja-aukion messukohteet muodostavat kokonaisuuden, joka 
mahdollistaa puitteiltaan ja asuntotyypeiltään eri sukupolvien 
edustajien yhteisasumisen.

Kouvolan Asuntojen rivitaloissa kullakin asuntotyypillä on oma 
kohderyhmänsä ja oma tarinansa. Kotikompaktiksi ristitty yksiö on 
suunniteltu opiskelijalle, kotikaksikko isälle ja pojalle ja kotikolmio 
kolmihenkiselle perheelle.

– Halusimme, että kohteiden ensivaikutelma on harkittu ja per-
soonallinen. Asuntojen ja niiden asukkaiden tarinat on huomioitu 
niin rakenteellisissa ratkaisuissa kuin sisustuksessa, Viiru kertoo.

Molemmissa kohteissa on asukkaiden käyttöön tarkoitetut yh-
teiskäyttötilat, ja Virkkulan kylään valmistuva kylätalo mahdollistaa 
myös laajempien tapahtumien järjestämisen asukkaiden niin halu-
tessa. Jokaiseen Virkkulan kylään perustetaan oma Virkkulan ys-
tävät -yhteisö, joka päättää muun muassa yhteiskäyttötiloista sekä 
vastaa mahdollisista asukastapahtumista.

– Monesti yhteisöllisyys jää ulkopuolisen koordinoinnin puuttu-
essa vain puheen tasolle, ja varsinkin käynnistysvaiheessa tuki on 
tärkeää. Tavoitteenamme on luoda asukkaista yhteisöllisyyden ve-
tureita ja yhteisöstä alueen sydän, Turunen tiivistää.
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Kuntarahoituksen juhlavuosi

Kuntarahoitus
tukee ja
kannustaa
koululaisia
yrittäjyyteen
ja omien
vahvuuksien
löytämiseen 
Teksti: Elisa Korhonen
Kuvat: Nuori Yrittäjyys, AVOT NY

Kuntarahoitus tiivistää 
30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 
yhteistyötä Nuori Yrittäjyys ry:n 
kanssa. Yhteistyöhön kuuluu 
koululaisille suunnatun materiaalin 
tuottamisen ohella palkintokategoria 
NY:n yrittäjyyskilpailussa. 

V oittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tukee 
yrittäjyyskasvatusta, jonka tavoitteena on saada 
nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään omat kykyn-
sä – tekemällä oppien. Kuntarahoitus tuottaa yhdes-
sä NY:n kanssa yläkouluikäisille nuorille suunnattuja 

materiaaleja, jotka auttavat omien vahvuuksien tunnistamisessa 
sekä löytämään oman suunnan opintoihin ja työelämään.

Kuntarahoituksella on lisäksi oma #huomisentekijät -palkinto-
kategoria NY:n Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailussa. Vuoden 2019 
kilpailun voitti kolmen hämeenlinnalaisen nuoren perustama AVOT 
NY, joka pakkaa kaupassa asiakkaiden ostoksia. Vaikka yritys viet-
tää tällä hetkellä lukiokiireiden vuoksi hiljaiseloa, tulevaisuuteen 
katsotaan rohkeasti Vuosi yrittäjänä -ohjelman kattavien oppien 
turvaamina. 

– AVOT perustettiin yhdeksännen luokan Vuosi yrittäjänä -ohjel-
massa ja idea yritykseen syntyi konkreettisesta tarpeesta – miten 
kaupassa käynti helpottuisi. Syntyneen idean jälkeen siitä jalostet-
tiin kannattava liiketoiminta, Aatu Veikkola, AVOT:n perustaja ja 
toimitusjohtaja kertoo. 

– Ohjelma oli erittäin opettavainen ja apua sai kaikkeen jo ihan 
käytännönkin asioissa, kuten yritysidean pitchaamisessa ja pu-
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Kuntarahoitus
tukee ja
kannustaa
koululaisia
yrittäjyyteen
ja omien
vahvuuksien
löytämiseen 

heluiden soittamisessa. Kannustan muita oppilaita kokeilemaan 
yrittäjyyttä kurssin kautta, koska yrittäminen ei ole ollenkaan niin 
hankalaa, kuin mitä siitä puhutaan. Sitä paitsi on aika mahtavaa olla 
oman itsensä pomo, Veikkola iloitsee. 

NY-ohjelmia tarjotaan kouluissa eri ikäisille lapsille ja nuorille. 
Yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaille suunnattu Vuosi yrittä-
jänä -perusasteen ohjelma on lukuvuoden tai lukukauden kestävä 
projekti, jossa oppilaat perustavat oikealla rahalla toimivan yrityk-
sen omien mielenkiintojensa mukaan. Ohjelmaa vetävät opettajat 
koulutetaan opetussuunnitelmaan kuuluvilla materiaaleilla, ja hei-
dän roolinsa on ennen kaikkea innostaa työelämätaitojen harjoitte-
luun, omien vahvuuksien löytämiseen ja yrittäjyyteen.

Hämeenlinnalaisen Nummen yhtenäiskoulun opettaja Marketta 
Hulkko-Lassila on opettanut NY-ohjelmia jo 2000-luvun puolesta 
välistä ja erityisesti ysiluokkalaisille suunnattua Vuosi yrittäjänä 
-kokonaisuutta. Kouluille ja opettajille opetusohjelmat antavat val-
miita materiaaleja eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonai-
suuksiin alakoulusta korkea-asteelle. 

– Yrittäjyyden opiskelussa on kaikille sopivaa ja mielenkiintoista 
ohjelmaa, Hulkko-Lassila kertoo.

 – Talouteen ja yrittämiseen liittyvien asioiden oppimisen lisäksi 

ohjelmat sisältävät erittäin tärkeitä asioita kuten ryhmätyötaitoja 
sekä ongelmien ratkaisua. Nuoret pitävät kursseista, koska niissä 
on sopivasti haastetta ja ne motivoivat ajattelemaan tulevaa. 

Nuori Yrittäjyys -ohjelmat ovat kouluille valtaosin maksuttomia 
ja kaikki niitä käyttävät opettajat saavat asianmukaisen ja perus-
teellisen koulutuksen. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on oppilaiden 
rekisteröintimaksu.

– Suosittelen kaikkia kouluja kokeilemaan NY:n eri ohjelmia, sil-
lä ne toteuttavat opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita sekä 
innostavat oppilaita myös tulevaan työelämään, Hulkko-Lassila 
kehottaa. 

Kuntarahoitus tekee Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa aiempaa tiiviim-
pää yhteistyötä 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. 

– Yksi suomalaisen yhteiskunnan peruskiviä on ollut tarjota yh-
täläiset mahdollisuudet kaikille. Meillä ei yhteiskuntana ole varaa 
antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Haluamme omalta osaltamme 
olla tukemassa sitä, että nuorilla on mahdollisuus löytää omat vah-
vuutensa ja suuntansa ja toisaalta oppia yrittäjyyttä ja työelämätai-
toja. Kumppanuus NY:n kanssa tarjoaa tähän hienon mahdollisuu-
den, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoo.

Vuoden 2019 Uskalla Yrittää -kilpailun voitti kolmen nuoren pe-
rustama AVOT NY, joka pakkaa kaupassa asiakkaiden ostoksia.
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Brändiuudistus

Kuntarahoituksen 
uudistuminen 

näkyy myös  
uutena ilmeenä

Teksti: Pihla Hakala
Kuvat: Aleksi Poutanen
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Kuntarahoitus on viime vuosina kirkastanut 
strategiaansa ja uudistanut brändinsä.

Uudistunut yhtiö haluaa olla aiempaa laajemmin 
asiakkaidensa tukena muuttuvassa maailmassa.

M enneiden perään ei yleensä kanna-
ta haikailla, mutta 30-vuotiaan Kun-
tarahoituksen kohdalla voi tehdä 
nyt poikkeuksen ja vilkaista vähän 
takapeiliin, niin merkittäviä ovat pari 

viime vuotta olleet koko sen toiminnalle.
Parin viime vuoden aikana Kuntarahoitus on uu-

distanut strategiansa, visionsa, toiminta-ajatuksensa 
arvonsa ja brändinsä – kuin henkinen nuorennusleik-
kaus, kuten toimitusjohtaja Esa Kallio kuvailee.

– Maailma on muuttunut ja Kuntarahoitus on viime 
vuosina kasvanut, uutta henkilöstöä on tullut paljon 
lisää. Halusimme kääntää katseen tulevaisuuteen ja 
laajentaa näkökulmaamme, Kallio kertoo uudistuk-
sien taustoista.

Työ tehtiin asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuun-
nellen.

– Ihan aluksi sekä myös prosessin eri vaiheissa 
kartoitimme asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia, 
kysyimme Kuntarahoituksen heikkouksia ja vahvuuk-
sia heidän näkökulmastaan. Kuntarahoituksesta mu-
kana oli johdon lisäksi asiakas- ja sijoittajarajapinnas-
sa sekä yhteiskuntasuhteiden parissa työskenteleviä 
asiantuntijoita.

Digi vahvasti tukena
Jotta asiakkaamme menestyisivät muuttuvassa 

maailmassa. Näin tiivistyy Kuntarahoituksen brändi-
lupaus. 

Tulevaisuuden ennakointi korostuu muuttuvassa 
maailmassa. Investointipäätöksiä on pystyttävä te-
kemään kestävästi niin taloudel-
lisesti kuin ympäristön kannalta. 
Uudistuksilla ei ole merkitystä, 
elleivät ne ulotu toimintaan asti. 
Kallio palaakin jatkuvasti palve-
luiden kehittämiseen ja entistä 
laajempaan asiantuntemuksen 
jakamiseen.

– Toimimme entistä konsultatiivisemmin ja haluam-
me olla varhaisemmassa vaiheessa ja laajemmin mu-
kana ratkaisemassa asiakkaidemme haasteita. Tässä 
meitä tukevat jatkuvasti kehittyvät digitaaliset palve-
lumme, Kallio summaa.

Myös yhtiön uudistuneet arvot, asiakaskeskeisyys, 
avoimuus ja vastuullisuus, vilahtavat Kallion puhees-

sa toistuvasti.
– Haluamme ottaa erilaista ja selkeästi aiempaa 

vahvempaa roolia. Vahvistunut rooli tarkoittaa meille 
myös vastuun kasvattamista niin sisäisesti, asiakkai-
den kesken kuin yhteiskunnallisella tasolla kokonais-
valtaisesti, Kallio sanoo.

Viime vuosina tehdyn strategia- ja brändityön 
luonnollisena jatkeena uudistettiin Kuntarahoituksen 
visuaalinen ilme.

– Entinen ilmeemme ei enää kuvastanut toimin-
taamme. Ilmettä on suoraviivaistettu, yhtenäistetty ja 
raikastettu. Uudistettu Kuntarahoitus.fi palvelee nyt 
koko konsernin asiakkaita ja siltä löytyvät kootusti 
koko konsernin palvelut ja ratkaisut rahoitusproses-
sin eri vaiheisiin, Kallio iloitsee.

Brändiuudistus on toteutettu yhteistyössä SEKin 
kanssa.

– Brändityötä on tehty pieteetillä ja pitkäjänteisesti. 
On ilahduttavaa, että Kuntarahoitus on tehnyt uudis-
tukset keskustellen laajasti sidosryhmien kanssa, sa-
noo SEKin viestintätiimin vetäjä Tiina Hosiokoski.

Kuntarahoituksella strategia ja brändi ovat kirkas-
tuneet käsi kädessä. Vahvalle pohjalle on ollut hyvä 
rakentaa.

– On ollut todella hienoa olla mukana uudistamas-
sa Kuntarahoituksen kaltaista toimijaa, jolla on mer-
kittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana, 
Hosiokoski jatkaa.

Ensin Kuntarahoituksen strategia myllättiin perus-
teellisesti ja johdonmukaisesti. Strategian pohjalta 
kiteytettiin visio ja missio. Samalla muutos näkyy uu-

tena visuaalisena ilmeenä ja uu-
distuneena verkkosivustona.

Kaiken takana ovat uudet 
arvot, joita terävöitettiin vastaa-
maan modernin rahoitusmaail-
man tarpeita.

– Keskeisimpiä arvojamme 
ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja avoimuus. 
Asiakkaiden kannalta tärkeitä toimintaperiaatteita 
ovat myös pitkäjänteisyys ja ennustettavuus, Esa 
Kallio kertoo.

Asiantuntijuus näkyy uudistuksessa kautta linjan.
– Jatkossa aiomme jakaa asiantuntijuuttamme vie-

lä aktiivisemmin ja kantaaottavammin kuin aiemmin, 
Kallio päättää.

Y h t i ö n  u u d i s t u n e e t  a r v o t 
o v a t  a s i a k a s ke s ke i s y y s , 

a v o i m u u s  j a  v a s t u u l l i s u u s .
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Apollo

Apollo auttaa
Pohjois-Karjalan

kuntia varautumaan 
huomiseen

Teksti: Roope Huotari
Kuvat: haastateltavalta ja iStock

Pohjoiskarjalainen Nurmes on jo pitkään 
kamppaillut pienille kunnille tyypillisten 

haasteiden parissa. Nyt Nurmeksesta käsin 
etsitään ratkaisuja koko maakunnan ongelmiin.

Ve l k a a n t u m i n e n  P o h j o i s - K a r j a l a n  k u n n i s s a  e i 
o l e  ko v i n  s u u r t a ,  j a  k u n t i e n  t a s e e t  o v a t  v a h v a t . 
M a a k u n n a s s a  o n  k a u t t a  l i n j a n  o n n i s t u t t u 
k a r s i m a a n  m e n o j a ,  m i k ä  a n t a a  k u n n i l l e 
p a r e m m a t  e d e l l y t y k s e t  s o p e u t u a  t u l e v i i n 
m u u t o k s i i n ,  J u s s i  S a l l i n e n  ke r t o o .
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H arvaan asutussa ja nopeasti ikääntyvässä Poh-
jois-Karjalassa tulevaisuuteen varautuminen on 
elinehto. Niin Pohjois-Karjalan pienet kunnat kuin 
maakuntakeskus Joensuu ovat kamppailleet jo pit-
kään muuttuvan ikärakenteen ja negatiivisen muut-

toliikkeen synnyttämien haasteiden parissa. Toivoa kuitenkin valaa 
vahva kuntatalous, jonka eteen muun muassa Nurmeksen kaupun-
gin talousjohtaja Jussi Sallinen paiskii päivittäin töitä.

– Velkaantuminen Pohjois-Karjalan kunnissa ei ole kovin suurta, 
ja kuntien taseet ovat vahvat. Maakunnassa on kautta linjan onnis-
tuttu karsimaan menoja, mikä antaa kunnille paremmat edellytyk-
set sopeutua tuleviin muutoksiin, Sallinen kertoo.

Paluumuuttajana maakuntaan palannut Sallinen on vastannut 
Nurmeksen kaupungin taloudesta kolme ja puoli vuotta. Viime ai-
koina Sallisen työnkuva on kuitenkin laajentunut kattamaan myös 
laajempia kokonaisuuksia.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimeksiannosta Sallinen työs-
tää vuoteen 2025 yltävää, kaikki Pohjois-Karjalan kunnat katta-
vaa yhtenäistä talousennustetta. Projektin tavoitteena on saada 
kattava näkemys kuntien taloudellista tilanteesta ja tulevaisuuden 
kantokyvystä sekä yhtenäistää raportointia ja kuntatalouden en-
nakointia läpi maakunnan.

Laajempi näkökulma kuntien erityispiirteitä 
unohtamatta
Vaikka pitkän tähtäimen ennusteita on Pohjois-Karjalan kunnissa 
tehty ennenkin, koko maakunnan kattavan raportin laatiminen tuo 
mukanaan omat haasteensa. Kuntatason ennusteet tehdään usein 
ulkopuolisten konsulttien toimesta vaihtelevin raportointimenetel-
min. Maakuntatason selvitys edellytti yhtenäistä ennuste- ja rapor-
tointityökalua.

Vastaus löytyi Kuntarahoituksen Apollo-palvelusta. Rahoitussal-
kun hallintaan ja talouden suunnitteluun kehitetty palvelu oli entuu-
destaan käytössä noin puolella Pohjois-Karjalan 13 kunnasta. Pro-
jektin myötä Apollo on otettu käyttöön kaikkien Pohjois-Karjalan 
kuntien lisäksi myös maakuntaan siirtyvällä Heinävedellä. Maakun-
taliiton toimeenpanema selvitys kattaa siis yhteensä 14 kuntaa.

Nurmekseen Apollo hankittiin jo vuonna 2017 tehostamaan lai-
nasalkun hallintaa.

– Palvelu ja erityisesti sen simulointiominaisuudet ovat olleet jo 
pitkään työssäni päivittäisessä käytössä. Yksinkertaisen käyttö-

liittymän ja monipuolisten simulaatio-ominaisuuksien ansiosta 
Apollo oli looginen ratkaisu myös maakuntatason ennusteen 
laatimiseen, Sallinen kertoo.

Erityiskiitosta Sallinen antaa palvelun käyttöliittymän selkey-
destä ja visuaalisesti yhtenäisestä raportoinnista.

– Jo se, että kaikkien kuntien raportit saa samalla ilmeellä hel-
pottaa kummasti loppuraportin kasaamista.

Vuoteen 2025 tähtäävä talousennuste syntyy yksittäisten 
kuntien taloustietoja yhdistelemällä. Kuntien talousjohtajat syöt-
tävät Apolloon kuntakohtaisia tietoja, joita Sallinen kokoaa yh-
teen ja tarkastelee eri skenaarioiden valossa. 

Aiempaa laajemman näkökulman lisäksi syksyllä valmistuva 
ennuste huomioi Sallisen mukaan entistä paremmin myös pai-
kallisia erityispiirteitä.

– Ulkopuolisten konsulttien laatimissa raporteissa käytetään 
usein samaa sapluunaa. Toteuttamalla ennusteen itse pystym-
me painottamaan juuri meille tärkeitä asioita.

Pienet kunnat eivät selviä yksin
Projektin kannalta eletään kriittisiä aikoja. Sallisen kokoama 
loppuraportti riippuu paljolti tulevien vuosien verotuksesta sekä 
muutoksista valtionosuuksiin. Hallituksen budjettiriihen tuloksia 
odotetaan kuumeisesti.

Niin ikään syksyllä julkaistava Tilastokeskuksen alueellinen 
väestöennuste on myös avainasemassa tulevien vuosien talout-
ta suunniteltaessa. Vuonna 2015 laaditun edellisen ennusteen 
valossa tuoreet luvut tuskin lupaavat hyvää.

– Voimme nyt jo todeta, että vuoden 2015 ennuste oli aivan 
liian optimistinen. Etenkin syntyvyyden lasku on iskenyt enna-
koitua kovemmin, Sallinen harmittelee.

Ikärakenteen muutos näkyy Pohjois-Karjalan kunnissa muu-
ta Suomea aiemmin. Lyhyellä aikajänteellä ikääntyvä väestö 
ei kuitenkaan heijastu sosiaali- ja terveyspalvelukuluihin, vaan 
korkean eläköitymisasteen vuoksi lähivuosina maakuntaa uhkaa 
työvoimapula.

Tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan pienet kunnat eivät Sallisen 
mukaan selviä yksin.

– Projektin aikana olemme käyneet paljon arvokkaita keskus-
teluja kuntien ja koko maakunnan tulevaisuudesta. Kuntarajat 
ylittävä yhteistyö oikeiden työkalujen tukemana antaa koko 
maakunnalle parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen.

Apollo-palvelun talousennuste

Apollo on Kuntarahoituksen digitaalinen ratkaisu rahoitussalkun hallintaan ja talouden suunnitteluun. Talous- 
ennuste tukee kuntien pitkän aikavälin suunnittelutyötä ja investointipäätöksiä. Talousennusteen avulla käyttäjä 
voi tarkastella, miten eri päätökset vaikuttavat kunnan talouteen esimerkiksi 10–20 vuoden päästä. Syksyn aikana 
lisättävän uuden vertailuominaisuuden avulla kunta voi verrata taloudellista tilannettaan verrokkiryhmään. 
kuntarahoitus.fi/apollo

Huomisen tekijät 27



Inspira

Sairaala Novaan
huippumoderneja
laitteita leasing-
rahoituksella

Teksti: Elisa Korhonen
Kuvat: Sairaala Novan kuvapankki

N ova rakentuu nykyisen sairaalan alueelle Jyväskylän 
Kukkumäkeen. Rakennustyömaa on edennyt sisäti-
loihin ja muuttoa suunnitellaan sekä aikataulutetaan 
parhaillaan. 

Vanhan sairaalan eri ikäisistä rakennuksista van-
himmat ovat 1950-luvulta. Korjaustarpeiden kartoituksen jälkeen 
päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi sairaala. Vanhasta sairaa-
lasta käyttöön jää vain yksi 2010-luvun rakennuksista.

– Nova on ainutlaatuinen projekti, koska se on Suomessa 
1970-luvun jälkeen ensimmäinen sairaala, joka rakennetaan täysin 
alusta. Tavoitteena on ottaa sairaala käyttöön asteittain vuoden 
2020 jälkimmäisellä puoliskolla, sairaalahankkeen projektijohtaja 
Mikko Jylhä kertoo. 

Potilas suunnittelun keskiössä
Sairaalan suunnittelussa tärkein lähtökohta on ollut potilas – sai-
raalakäynnistä halutaan tehdä mahdollisimman joustava ja miellyt-
tävä. Tilasuunnittelussa opastamiseen ja viihtymiseen on kiinnitet-

ty erityistä huomiota. Kolkosta sairaalamaisesta tunnelmasta on 
pyritty eroon, taidehankinnoille on oma budjettinsa. Yhden hengen 
huoneet mahdollistavat esimerkiksi omaisen yöpymisen ja osallis-
tumisen kuntouttavaan toimintaan. 

– Nova on huippumoderni sairaala, jonka suunnitteluun otettiin 
mallia erityisesti Keski-Euroopan sairaaloista ja Norjan automati-
soiduista apteekeista. Teknisten ratkaisujen lisäksi myös logistiik-
kaan on kiinnitetty paljon huomiota, rakennustekniikassa on paljon 
uusia ratkaisuja. Toimintamalleja ja konseptia on kehitetty paljon 
itse, Jylhä kertoo. 

Uusi rakennus on tarjonnut myös mahdollisuuden uudistaa toi-
mintatapoja. Sairaalan suunnitteluun on osallistettu vahvasti myös 
sairaalan henkilökuntaa.

– Uuden rakennuksen myötä meillä on mahdollisuus modernisoi-
da toimintaa, luoda uusi toiminnallinen konsepti. Noin 300 työnte-
kijää on ollut mukana suunnittelemassa Novaa ja toimintamalleja 
oman työnsä ohella. Suuri kiitos heille, heidän panoksensa on ollut 
korvaamaton, KSSHP:n talousjohtaja Aija Suntioinen kiittelee. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan rakentaminen 
on edennyt mallikkaasti. Sisätilojen rakentaminen on jo alkanut, 
tavoitteena on ottaa rakennus käyttöön loppuvuonna 2020. 
Sairaalan uusista laitteista osa rahoitetaan Kuntarahoituksen leasingilla, 
Inspira on avustanut investointien suunnittelussa.
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S a i r a a l a k ä y n n i s t ä 
h a l u t a a n  t e h d ä 
m a h d o l l i s i m m a n 
j o u s t a v a  j a 
m i e l l y t t ä v ä .

Moderneja laitteita leasingrahoituksella
Sairaalan uudistuessa myös suurin osa laitteista uusitaan. Myös 
laitehankintoja on jo suunniteltu vuosia uutta rakennusta ja toimin-
tamallia silmällä pitäen. 

– Novaan tulee selkeitä laitekokonaisuuksia. Kun käyttöliittymiä 
on vain yksi, myös henkilökunnan koulutustarve pienenee. Uudet 
laitteet keskustelevat it-järjestelmien kanssa eri tavalla kuin van-
hat, myös potilasturvallisuus paranee laitteiden uusimisen myötä, 
Jylhä iloitsee.

Kalliiden sairaalalaitteiden täydellinen uusiminen on suuri inves-
tointi, osa laitteista rahoitetaan Kuntarahoituksen leasingrahoituk-
sella. 

– Leasingrahoitus on nykyaikainen, joustava ja hinnaltaan kilpai-
lukykyinen tapa laitehankintoihin. Leasingin hyötynä on myös se, 
että rahoituksen kokonaiskuvan voi nähdä yhdestä paikasta, Sun-
tioinen kertoo.

Uudet laitehankinnat kiinnostavat myös ihmisiä hankkeen ulko-
puolella. Esimerkiksi kuvantamisen laitehankinta on ensimmäinen 
Suomessa tässä laajuudessa. 

Inspira tukena investointien suunnittelussa
Suuret investoinnit on suunniteltu huolellisesti. Ennen sairaalan ra-
hoituspäätöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki yhdessä Inspi-
ran kanssa laajan kartoituksen hankkeen rahoitusvaihtoehdoista. 
Sairaala päädyttiin rahoittamaan taselainalla. Inspira avusti KS-
SHP:tä myös rahoitusleasingin puitesopimuksen kilpailutuksessa.

– Olemme viime vuosina avustaneet useaa sairaanhoitopiiriä 
investointien rahoituksen suunnittelussa ja kilpailutuksessa, Inspi-
ran manager Elias Hämäläinen kertoo.

 – Useimmiten neuvonta keskittyy sairaalarakennusinvestointien 
lainarahoitukseen, mutta toisinaan myös irtaimistojen leasing- 
rahoitukseen, kuten Novan tapauksessa.

Uuden sairaalan rakentamista punnittiin pitkään, mutta nyt Sun-
tioinen ja Jylhä huokuvat tyytyväisyyttä.

– Nyt jälkikäteen olemme useasti todenneet, että olisimmepa 
tehneet investointipäätöksen jo aikaisemmin ja säästäneet rahat, 
jotka on käytetty vanhojen kiinteistöjen ongelmien ratkomiseen 
korjaamiseen, Suntioinen toteaa. 

– Kokonaan uusi sairaala on ainutlaatuinen mahdollisuus uudis-
taa toimintamalleja. Eihän vanha tila taivu uudenlaiseen toimintaan, 
vaikka sitä miten korjaisi, Jylhä summaa. 
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Kestävä rahoitus

Teksti: Eeva Toivonen
Kuvitus: Kati Närhi

E u r o o p a n  k o m i s s i o 

k o k o s i  v u o n n a  2 0 1 6 

a s i a n t u n t i j a r y h m ä n 

l a a t i m a a n  s u o s i t u s t a  u u d e k s i 

r a h o i t u s a l a n  u u d i s t u k s e s t a , 

j o n k a  t a v o i t t e e n a  o n  r a k e n t a a 

y m p ä r i s t ö n  k a n n a l t a  k e s t ä v ä 

t a l o u s j ä r j e s t e l m ä .  T y ö n 

t u l o k s e n a  s y n t y i  E U  A c t i o n 

P l a n  o n  S u s t a i n a b l e  F i n a n c e 

- t o i m i n t a s u u n n i t e l m a . 

K e s ä k u u s s a  2 0 1 9  j u l k a i s t i i n 

t o i m i n t a s u u n n i t e l m a a n 

k u u l u v a t  o h j e e t  k e s t ä v ä n 

r a h o i t u k s e n  t o t e u t u k s e e n . 

E nnen kestävän rahoituk-
sen toimintasuunnitelman 
julkaisua EU:lla ei ollut 
yhteistä määritelmää tai 
suuntaviivoja kestävälle, 

ilmastoystävälliselle ja vastuulliselle ra-
hoitusjärjestelmälle. Olemassa olevat, 
markkinaperusteiset käytännöt eivät 
myöskään ole olleet yhtenäisiä EU:n ym-
päristötavoitteiden tai kestävän kehityk-
sen tavoitteiden linjauksien kanssa. Tämä 
on heikentänyt rahoituksen vaikuttavuut-
ta: miten ilmastokriisiin voidaan vastata, 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet 
täyttää tai tukea kestävän kehityksen ta-
voitteita, jos maailmaa pyörittäviä rahavir-
toja ei ohjata oikein?

Mitä kestävän rahoituksen toiminta-
suunnitelma ja sen tekniset ohjeet käy-
tännössä muuttavat?

Pääpiirteittäin toimintasuunnitelma 
pitää sisällään keinoja, joilla halutaan 
1) ohjata pääomavirrat kestäviin inves-
tointeihin, jotta saavutetaan kestävä ja 
inklusiivinen kasvu, 2) hallinnoida riskejä, 
jotka johtuvat ilmastokriisistä, rajallisista 
luonnonvaroista, ympäristön tilan hei-

EU:n kestävän rahoituksen 
toimintasuunnitelma valjastaa 
rahoitusmarkkinat ilmastotaisteluun

kentymisestä sekä yhteiskunnallisista 
ongelmista ja 3) edistää läpinäkyvyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä rahoitus- ja taloudelli-
sissa toimissa.

Vahvin kannustin kestävän rahoituksen 
pelisääntöjen laatimiseen on raha. Ilmas-
tokeskustelu on laajentunut konkretiaan, 
eli siihen, mitä ilmastoriskit tarkoittavat 
yrityksille, toimialoille tai kansantalouk-
sille ja yksilöille. Ilmastoriskien realisoi-
tuessa voidaan kohdata odottamattomia 
taloudellisia tappioita, esimerkiksi välittö-
mästi äärimmäisistä sääilmiöistä johtuvia 
rahallisia menetyksiä. Lisäksi nykyisistä 
investoinneista voi koitua merkittäviä tap-
pioita, mikäli ilmastokriisiin reagoidaan 
liian myöhään.

Ilmastokriisistä puhutaan jopa systee-
miriskinä, joka voi olla uhka koko rahoi-
tusmarkkinoiden kestävyydelle. Kyse 
ei siis ole vain rahasta, vaan myös koko 
rahoitusjärjestelmää koskevasta riski-
enhallinnasta – ei pelkästään rahoitus-
markkinoiden tarpeellisuudesta osana 
ilmastotaistelua, vaan myös sen oman 
toiminnan turvaamisesta.

KESTÄVÄ RAHOITUS 
PÄHKINÄNKUORESSA

VIHREÄ RAHOITUS ON OSA 
KESTÄVÄN RAHOITUKSEN 
KOKONAISUUTTA

High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) on tehnyt 
komissiolle kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman suositukset, 
joka pitää sisällään mm.:

• luokitusjärjestelmä määrittelemään taloudellisen toiminnan kestä-

vyyttä ympäristön kannalta – eli EU-taksonomia

• institutionaalisten sijoittajien velvoitteet ottaa investointipäätöksissä 

huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liitty-

vät seikat sekä näihin liittyvät tiedoksiantovaatimukset

• vähähiilisyyden vertailuarvojen käyttöönotto sijoittajia varten

Technical expert group on sustainable finance (TEG) on ollut työs-
tämässä teknisempiä määritelmiä koskien kestävän rahoituksen toi-
mintasuunnitelman sisältöä esim. rahoituksen EU-taksonomiasta ja 
vihreiden bondien standardoinnista.

Kuntarahoitus on vuodesta 2016 lähtien tarjonnut asiakkaille vih-
reää rahoitusta ympäristöhankkeisiin. Hankkeiden on sovittava 
Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehykseen ja ne hyväk-
syy riippumaton arviointiryhmä. Investoinnit rahoitetaan vihreillä 
bondeilla, joiden sijoittajille raportoidaan vuosittain rahoitettujen 
kohteiden kautta saavutetut ilmastovaikutukset. Kuntarahoitus 
on osallistunut aktiivisesti vihreiden bondien vaikutusraportoinnin 
kehittämiseen osana pohjoismaisten joukkovelkakirjalainojen liik-
keellelaskijoiden ryhmää.
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Kolumni

Kuva: Laura Kotila

Kunnat muuttuvat yhä enemmän palve-
lujen järjestäjästä alueen kokonaisval-
taisen elinvoiman vahvistajaksi.
Hyvinvoinnin edistäminen tätä kautta on-
kin mitä todennäköisemmin yksi jokaista 
kuntapäättäjää mietityttävistä asioista. 
Myös kuntaministerinä pohdin näitä kysy-
myksiä paljon – miten erilaisissa kunnissa 
elinvoiman haasteet ratkaistaan ja miten 
löydetään vaikuttavimmat keinot elinvoi-
man edistämiseksi? Entä miten jo nyt vai-
keassa tilanteessa olevien kuntien talous 
kestää tarvittavat panostukset elinvoiman 
kasvattamiseen, kun samalla on huolehdit-
tava peruspalveluista?

Hallituksen tavoitteena on huolehtia 
osaltaan elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa 
alueiden tarpeet huomioiden, on sitten kyseessä metropolialue, 
harvaan asuttu maaseutu tai jotain siltä väliltä. Tavoitteessa onnis-
tuminen edellyttää monimuotoista kunta- ja kaupunkipolitiikkaa. 
Sitä hallitus aikoo tehdä yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa. 
Hallitusohjelmaan on kirjattu erilaisten kuntien ja alueiden huo-
mioiminen niin että tehdään erillinen kaupunkistrategia ja seutu-
kaupunkiohjelma, laajennetaan MAL-sopimuksien käyttöä uusille 
alueille ja luodaan alueellisia kasvusopimuksia, sekä muodoste-
taan harvaan asutuille alueille oma toimenpideohjelma kokeilui-
neen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

 Valtion tehtävänä on luoda puitteet kuntien elinvoiman vahvis-
tamiseksi vakaalla ja ennustettavalla toimintaympäristöllä. Kunta 
kuitenkin kantaa vastuun paikallisista elinvoimatekijöistä, kuten yri-
tystoiminnan kehittämisedellytyksistä, toimivasta elinympäristöstä 
ja vetovoimaisesta paikallisyhteisöstä.

Kuntien elinvoiman vahvistaminen vaatii myös investointeja. 
Kuntakonsernien nettoinvestointien määrä oli 6,24 miljardia euroa 
vuonna 2018. Määrä kasvoi seitsemän prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna. Samalla kuntakonsernien lainakanta kasvoi lähes 
36 miljardiin euroon. Kuntien päätöksentekijät ovat vaikeassa ris-

tipaineessa: toisaalta kunnan tulevaisuus 
edellyttäisi investointeja elinvoimaan, toi-
saalta kunnan talouden tasapainosta pit-
källä aikavälillä tulisi pitää huolta. 

Koko maan tasolla investointien määrää 
kasvattivat laajat sairaalainvestoinnit, inf-
rahankkeet sekä lukuisat kouluinvestoinnit, 
jotka toki ovat palvelujen ja kuntalaisten 
kannalta tarpeellisia. Huolta kuntaministe-
rinä kannan erityisesti siitä, selviytyvätkö 
väestöään menettävät kunnat tekemiensä 
investointiensa aiheuttamista pitkäaikai-
sista, jopa vuosikymmenien päähän ulottu-
vista velvoitteista. Tehdyille investoinneille 
tulisi löytyä myös maksajat pitkälle tulevai-
suuteen.

Investointien ja laajemminkin kuntatalouden tilanteen seuran-
ta on kaiken kaikkiaan muuttunut haastavammaksi. Palvelujen 
organisointi ja tuotantotavat vaihtelevat, esimerkiksi suuri osa 
investoinneista toteutetaan kuntien sijasta niiden omistamissa 
yhtiöissä. Kaikkia palvelutuotannossa tarvittavia rakennuksia ei 
välttämättä nykyisin omisteta, vaan ne vuokrataan. Näistä syistä 
pelkästä kunnan tilinpäätöksestä ei saa kuvaa kaikista kunnan vel-
voitteista. Kunnan talouden tasapaino saavutetaan reaalitalouden 
toimenpitein lisäämällä tuloja tai vähentämällä menoja. Kirjanpidon 
toimenpiteet, kuten poistojen pienentäminen, eivät tuo lainkaan 
rahaa kunnan kassaan. 

Kunnan taloutta, kuten myös kunnan elinvoiman rakentamista, 
on syytä tarkastella aina pitkällä aikavälillä. Kunnan elinvoimaa 
kasvattavien toimenpiteiden vaikuttavuus vaatii strategista otetta, 
luottamusta ja kykyä sovittaa yhteen paikalliset elinvoimatekijät. 
Elinvoiman kasvattamisen pohjalla yksi perusta on oikea ja riittävä 
kuva kunnan taloudesta.

 
Sirpa Paatero
Kunta- ja omistajaohjausministeri

EU:n kestävän rahoituksen 
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rahoitusmarkkinat ilmastotaisteluun
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Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on Kuntarahoituksen 
olemassaolon lähtökohta. Kuntarahoitus on Suomen ainoa 

rahoituslaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan 
kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa.

#huomisentekijät

Rahoitusta
edelläkävijöille


