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ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ SR
TOIMINTAKERTOMUS 2020
Rovaniemen maalaiskunta on perustanut kunnanvaltuuston päätöksen 13.12.2004 § 89
mukaisesti Rovaniemen kylien kehittämissäätiön. Säätiö on merkitty säätiörekisteriin
12.5.2005.
Säätiön peruspääomaksi Rovaniemen maalaiskunta osoitti 1.000.000 euroa, sekä lahjoitti
säätiölle sen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi rahaa 9.000.000 euroa. Lisäksi
Rovaniemen maalaiskunta antoi säätiölle 8.000.000 euron maksusitoumuksen. Maksusitoumuksen mukaan Rovaniemen kaupunki maksaa säätiölle 500.000 euroa vuodessa. Säätiö
jakaa vuosittain tuotto osuuksia tarkoituksensa toteuttamiseen siten, että kokonaispääoman
reaaliarvo säilyy. Säätiön oma pääoma oli vuoden lopussa 22.618.483 euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Rovaniemen kaupunki on pinta-alallisesti (8 017,19 km2) Euroopan suurin kaupunki. Kaupungin väestömäärä ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 on yhteensä 63 556 asukasta.
Kylien suuralueiden asukasmäärät:
Alakemijoki 2 799, Ounasjoki 2 076, Ranuantie 554, Sodankyläntie 609, Yläkemijoki 1 335.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen maalaiskunnan
alueiden ja kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sekä perustamistilanteessa että sen jälkeen, kun Rovaniemen maalaiskunta on lakkautettu ja siitä ja
Rovaniemen kaupungista on muodostettu uusi kunta.
Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi järjestää, tukea ja avustaa
tapahtumia, hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät Rovaniemen kyläalueiden vetovoimaisuutta
sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on ylläpitää
kylissä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen
harjoittamista. Säätiön varoja ei käytetä kaupungin lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.
Säätiö voi jakaa avustuksia ja apurahoja, antaa lainoja ja takauksia sekä hankkia ja vuokrata
maata ja rakennuksia säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.
Säätiö voi harjoittaa ja tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tiedotusta ja tutkimusta
muun muassa kaupungin kyläalueiden kehittämistarpeiden selvittämiseksi.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tuotto-osuuksien käyttö vuonna 2020

Yhteenveto säätiön myöntämistä määrärahoista:
Kyläyhdistysten omaehtoinen toiminnan kehittäminen
Kylätilojen kunnostus, laite- ja kalustohankinnat
Ulkoliikuntapaikkojen ja laavujen kunnostus
Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
Yhteiset tapahtumat esim. lapsille ja ikäihmisille

114184€

Kylien yhteiset laaja-alaiset kehittämishankkeet
JOKOS työtä ja hyvinvointia kylissä
Ikäihmisten kotona asumisen turvaaminen
Yksityisteiden perustamisen edistäminen
Kylien tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen

150160 €
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Kylien kulttuuritarjonnan monipuolistaminen,
Digitaalisten taitojen kehittäminen - digireput
RoiKylät -sivustan kehittäminen
Napapiiri-Vikajärvi maastopyöräreitin suunnittelu,
VESKU vesistöjen kunnostushanke
Nätti ja Matti dokumentti - historiallinen kuva-aineisto pohjalta
Kalastus- ja metsästysseurat / vesistöjen hoitotoimenpiteet
Vesikasvillisuuden niitto, kalakannan ennallistaminen
Poikasistutukset, nuotat ym. välinehankinnat

22 800€

Maaseutualueen yritysten yrityssetelit
Yritysseteleitä myönnettiin 72 yritykselle (koronatilanne huomioiden)
Pääasiallisesti pieninvestointeihin ja markkinointitoimenpiteisiin

156 514€

Yritysten kehittämis- ja investointihankkeet
Joulupukin Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kehittämishanke
Maaseudun kauppapalveluiden turvaaminen
Kylien elinkeinotoiminnan edistäminen

165 252€

Vuoden kyläyhdistyksen ja kylätoimijoiden palkitseminen
Sinetän kyläyhdistys on vuoden kyläyhdistys 2020
Kylätoimijat: Sipi Peteri Alakemijoki, Timo Eskelinen Ounasjoki,
Heidi Ruokanen Ranuantie, Rauni Korva-Hyötylä Sodankyläntie,
Jorma Kiviniemi Yläkemijoki
YHTEENSÄ

2 500€

611 410€

Kyläläisten talkootyöllä on olennainen merkitys toimenpiteiden onnistuneessa
toteuttamisessa.
Yhdistykset toteuttavat merkittäviä investointihankkeita, joihin ne ovat saaneet julkisia
avustuksia (ELY, Leader jne.). Avustukset maksetaan toteutuneita maksettuja kuluja vastaan,
jonka vuoksi yhdistykset tarvitsevan maksuvalmiuslainoja. Säätiöllä on
tilinpäätösajankohtana lainasaamisia yhteensä 135 549 euroa. Ilman tätä mahdollisuutta
moni yhdistyksen hanke jäisi toteuttamatta. Rahalainoja, vastuita ja vastuusitoumuksia ei ole
annettu suppeaan lähipiiriin kuuluville.
Säätiöllä ei ole ollut toimintavuoden aikana omaa tutkimus- eikä kehitystoimintaa.

TALOUS

Sijoitustoiminta

Säätiöllä on sijoitustoiminnan ohjeet, joiden mukaan tavoitteena on saavuttaa 4-5 %
keskimääräinen tuotto inﬂaation jälkeen. Sijoitushorisontti on pitkä, jonka vuoksi säätiöllä on
valmius ottaa jonkin verran riskiä. Sijoitusten omaisuuslajijakauma eli perusallokaatio
määritellään seuraavasti:
Perusallokaatio
Vaihteluväli
-

Korkosijoitukset
Osakesijoitukset
Muut sijoitukset

30 %
50 %
20 %

10 - 80 %
20 - 60 %
0 - 30%

Säätiön rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset jakaantuivat omaisuuslajeittain seuraavasti:
Sijoitukset

-

31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015

22 133 755 €
22 618 621 €
19 836 323 €
20 657 478 €
19 349 238 €
17 886 819 €

Muutos
Osakkeet
- 484 866 €
32,8%
+ 2 782 298 € 24,8%
- 821 155 € 23,0%
+ 1 308 240 € 24,7%
+ 1 462 419 € 25,0%
+ 1 053 116 € 24,3%

Korot
50.0%
64,9%
70,0%
73,6%
72,7%
74,9%

Muut
17,2%
10,3%
7,0%
1,7%
2,3%
0,8%

2

Vuosi 2020 lähti toiveikkaasti käyntiin. Britannia ilmoitti tammikuussa irtautuvansa EU:sta.
Globaali talouskehitys oli positiivista, eivätkä koronaviruksen leviämisen vaikutukset vielä
näkyneet tammikuussa julkaistuissa indikaattoreissa. Osakemarkkinoiden nousu taittui vasta
koronavirusepidemian edetessä Kiinan ulkopuolelle.
Vielä helmikuun lopussa vain harva, jos kukaan, osasi arvioida, millä nopeudella koronavirus
leviäisi maailmanlaajuisesti, kuinka tappava se on ja kuinka voimakkaita toimenpiteitä viranomaiset ympäri maailmaa ottaisivat käyttöön epidemian pysäyttämiseksi. Näiden seurauksena
maailmantalous käytännössä pysähtyi.
Maaliskuussa osakemarkkinat laskivat rajummin ja nopeammin sitten ﬁnanssikriisin. Valtiot,
viranomaiset ja keskuspankit ympäri maailmaa ryhtyivät nopeasti ennennäkemättömiin
toimenpiteisiin "sillan" rakentamiseksi huonojen aikojen yli "hinnalla millä hyvänsä".
Osakemarkkinat nousivat kohinalla maaliskuun 23. päivän pohjatasoilta. Vahva nousu heijasteli koronapandemian tartunta- ja kuolleisuuslukujen taittumista länsimaissa, pyrkimyksiä
liikkumisrajoitusten poistamiseksi ja päätettyjen elvytystoimenpiteiden positiivisia vaikutuksia.
Myös odotukset virusrokotteen löytymisestä avittivat positiivisia markkinaodotuksia.
Talousuutiset yllättivät iloisesti vielä alkusyksyllä. Kiinassa teollisuuden luottamus kohentui
vahvasti. Yhdysvalloissa työmarkkinat toipuivat odotettua voimakkaammin ja vähittäismyynti
pyrähti vahvaan nousuun.
Suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden osakekurssien voittokulku jatkui vahvana. Koronapandemian kehitys ja fyysisten toimintojen hankaluus vain vahvistivat uskoa teknologiayhtiöiden liiketoimintojen ylivoimaisuudesta. Nasdaq-indeksi nousi uusiin korkeuksiin.
Lokakuussa koronatartuntojen uusi nopea nousu pakotti monet maat jälleen rajoitustoimenpiteisiin. Positiiviset rokoteuutiset ja poliittisten riskien hellittäminen nostattivat osakekurssit
monin paikoin uusiin huippuihin marraskuussa.
Synkkenevä pandemiatilanne sai kauan odotettua helpotusta, kun useat lääkeyhtiöt raportoivat virusrokotteiden toimivuudesta. Rokoteuutisilla oli osakemarkkinoihin vahva positiivinen
vaikutus.
Marraskuussa tartuntojen leviämisestä saatiin sekä huonoja että hyviä uutisia. Tartuntojen
määrä ehti kasvaa lähes räjähdysmäisesti Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa, mutta
uudet rajoitustoimenpiteet saivat ne selkeään laskuun.
Teknologiayhtiöiden voimakas arvonnousu, pandemiatilanne sekä muuttuva poliittinen tilanne
aikaansaivat osakemarkkinoilla rotaatiota eri toimialojen välillä. Useimpien tekijöiden liikahdettua positiivisempaan suuntaan nostivat sekä sykliset toimialat että arvoyhtiöt jonkin
verran arvoaan.
Säätiön suoraan omistamien sijoitusten tuotto vuonna 2020, huomioiden realisoimaton markkina arvojen muutos oli haastavassa markkinassa- 74 957,21 euroa, eli -0,35 % (12,8 %)
tappiollinen. Talousarviossa tuottotasoksi on arvioitu 3,7 %. Säätiön tulosta rasitti se,
korkosijoitukset laskivat voimakkaasti, mutta ne eivät nousseet ylöspäin yhtä voimakkaasti
kuin osakkeet, joiden paino salkussa on kuitenkin merkittävä. Lisäksi säätiö alaskirjasi epävarman 200 000 euron Mash joukkolainan.
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Tuotto-osuuksien käyttö vuonna 2020

Tilikauden tulos osoittaa tappiota -745 817,44 euroa. Hallituksen esitys on, että tappio
siirretään säätiön oman pääoman vähennyksenä tilikauden yli-/alijäämätilille.

Sijoitustoiminnan riskien hallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös turvata varsinaisen
toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontti on pitkä, jonka vuoksi
sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata. Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön
kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii pitkän aikavälin reaalituottoon ja kassavirtaan.
Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääosin likvideissä arvopapereissa ja
rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on
pieni.
Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät mm. yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisten osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen pitkällä aikavälillä ja tehtyihin sijoituspäätöksiin.
Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säännöllisesti säätiön hallituksessa.

HALLINTO
Hallituksen jäsenet:
Puheenjohtajana
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Päivi Saarijärvi
Nina Teräs
Jarmo Huhtala
Jouni Järvelä
Ari Paidan

Säätiön asiamies:

Heli Väikangas

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Taru Palokangas
Erkki Pääkkönen
Vuokko Örn
Hannu Järvelä
Edvard Kulppi

Hallintoneuvosto jäsenet ja (varajäsenet):

Pj Liisa Ansala (Kaisu Huhtalo), 1. vpj Maria-Riitta Mällinen (Terhi Heikkilä), 2. vpj Juhani
Juuruspolvi (Petteri Pohja), Hannu Ovaskainen (Heikki Luiro), Sanna Karhu (Hiipi Ahola),
Maarit Simoska (Mari Jolanki), Harri Rapo (Reino Rissanen), Päivi Alaoja (Sanna Luoma), Matti
Henttunen (Mika Kansanniva), Kalervo Björkbacka (Timo Tolonen), Esko-Juhani Tennilä
(Jaakko Portti).

Säätiön tilintarkastajat KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka nimeämänä

päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Antti Kääriäinen

Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana viisitoista (15) kertaa.
Vuosikokous pidettiin 15.6.2020 ja tämän lisäksi hallintoneuvosto on kokoontunut neljä (4)
kertaa.

Palkkiot

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, sekä asiamiehelle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 11 485,52 euroa ja matkakustannuksia 1 148,13 euroa. Palkkiot ja matkakustannukset on korvattu Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti.
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja asiamiehelle ei ole annettu avustuksia,
rahalainoja, vastuita tai vastasitoumuksia.
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Muut lähipiiritoimet

Säätiön perustaja Rovaniemen maalaiskunta päätti antaa kunnanvaltuuston 17.10.2005
tekemällä päätöksellä säätiölle 8 000 000 euron lahjan. Lahjoitus päätettiin antaa maksusitoumuksena siten, että lahjasta maksetaan säätiölle vuosittain vähintään 500 000 euroa
2006 alkaen siihen asti, kunnes sitoumuksen koko määrä on tullut maksetuksi. Sitoumuksen
euromäärälle ei makseta korkoa. Rovaniemen kaupunki on maksanut säätiölle sitoumuksesta
vuosittain 500 000 euroa. Maksusitoumuksesta on 31.12.2020 jäljellä 500 000 euroa.
Rovaniemen kaupungille on maksettu hallinnointipalkkiota 16 726,61 euroa asiamiehen
tehtävien hoitamisesta. Lisäksi Rovaniemen kaupunki on valmistellut ja maksanut säätiön
päättämiä ja hyväksymiä määrärahoja kylien kehittämistoimintaan yhteensä 110 800 euroa,
jotka säätiö maksaa kaupungille jälkipainotteisesti. Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluille
on maksettu 30 000 euroa rytmiorkesteri Kunnan Poikien toimintaan ja tilaliikelaitokselle 17
000 euroa Kivitaipaleen ulkoliikuntapaikkavälineiden hankintaan. Rovaniemen kaupunki ei ole
ollut rahojen lopullinen saaja, vaan avustukset on maksettu kaupungilta niiden lopullisille
saajille säätiön hallituksen päätösten mukaisesti.
Säätiön tilintarkastusyhteisölle on maksettu tilintarkastuksesta 2 294 euroa.
Hallituksen tiedossa ei ole, että suppealle lähipiiriin kuuluvaa henkilöä, joka olisi saanut
säätiöltä avustuksen.

TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Tilikauden päättymisen jälkeen säätiön sijoitusomaisuuden arvot myös korkosijoitusten osalta
ovat kehittyneet positiivisesti. Vuonna 2020 hyväksyttyjen sijoitustoiminnan ohjeiden mukaisesti perusallokaatiota on muutettu tuloksellisesti korkosijoituksista muihin omaisuusluokkiin.
Säätiön hallintoneuvosto päätti velvoittaa hallituksen teettämään säätiön sijoitustoiminnasta
selvityksen ja eritystarkastuksen. Tehdyn markkinakartoituksen perusteella kartoitettiin toimijat ja elvitystyön tekijäksi valittiin Asianajotoimisto Eversheds Oy. Eritystarkastuksen toteuttaa
säätiön tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Rovaniemen kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuspalveluiden ja lisäpalveluiden tuottamisen kaupunkikonsemiin vuosille 2017-2022 ja tuottajaksi on valittu KPMG. Selvitystyö ja eritystarkastus valmistuvat kevään 2021 aikana.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT
Säätiö toteuttaa omalta osaltaan yhteistyössä kylien kehittämisjaoston, kylien asukkaiden,
yritysten ja eri sidosryhmien kanssa Rovaniemen kylästrategiaa 2025 Elinvoimaisilla kylillä on
hyvä elää ja yrittää. Säätiö sitoutuu osoittamaan määrärahoja strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.
Säätiön sijoitusten odotetaan kehittyvän vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan positiivisesti. Odotuksena on, että osakkeet, riskiset joukkolainat ja kiinteistöt tarjoavat parhaan
tuoton. Koronan vaikutukset ja megaelvytysten loppuminen tuovat haasteita myös säätiön
sijoitustoiminnan tuottokehitykseen. Hyvä hajautus on tärkeää salkun vakauttajana kaikissa
oloissa.
ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ
HALLITUS
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ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TULOSLASKELMA

Y-tunnus:
1985499-7
Rahayksikkö: euro

01.01.2020 - 31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinainen toiminta
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Yleistoiminta

Tuotto-osuuksien jako
Kulut

Tuotto-osuuksien käyttö

Kulut

KULUJÄÄMÄ

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Kulujäämä

Tilikauden alijäämä

-12 773,09
-34994,72

-47 767,81
-47 767,81

01.01.2019 - 31.12.2019

-8355,77
-30 593,37

-38 949,14
-38 949,14

-611 409,69 -611 409,69 -617 239,59
-611 409,69
-659 177,50

-617 239,59
-617 239,59
-656 188,73

-74 957,21
-11 682,73
-745 817,44
-745 817,44

2 590 010,38
-6 001,46
1927820,19
1927820,19

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Tulostuspälvä:

16.03.2021
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ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TASE

Y-tunnus:
1985499-7
Rahayksikkö: euro
31.12.2020

31.12.2019

Vastaavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
0,00
Lainasaamiset
135 549,00

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 500 000,00
Siirtosaamiset
0,00

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

135 549,00

500 000,00

500 000,00
86 655,00

586 655,00

500 000,00
7 126,35

507 126,35

21 412 537,67 21 412 537,67 21 396 894,60 21 396 894,60
721 216,99

721 216,99
22 769 303,66
22 769 303,66

1 221 726,29

1 221 726,29
23 712 402,24
23 712 402,24

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Tulostuspälvä:

16.03.2021
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ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TASE

Y-tunnus:
1985499-7
Rahayksikkö: euro
31.12.2020

31.12.2019

Vastaavaa

OMA PÄÄOMA
Säätiön pääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämäfﬁlikauden alijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Tilivelat
Muut velat
Vieras pääoma yhteensä

Vastaavaa yhteensä

146 646,53
4 174,57

1 000 000,00
17 000 000,00
5 364 300,00
-745 817,44
22 618 482,56

150 821,10
150 821, 10
22 769 303,66

1 000 000,00
17 000 000,00
3 436 479,81
1 927 820,19
23 364 300,00

346 216,71
1 885,53

348 102,24
348 102,24
23 712 402,24

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Tulostuspälvä:

16.03.2021
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