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nder	föregående	år	fokuserade	Kommunernas	garanticentral	i	sin	verksamhet	på	förändringar	som	berodde	

på	regleringen	av	finansbranschen.	Bakom	förändringarna	låg	Kommunfinans	tillväxt	till	ett	sådant	kredit-

institut,	som	övervakas	av	det	Europeiska	centralbankssystemet	tillsammans	med	nationella	Finansinspek-

tionen	och	den	förändrade	lagstiftningen	för	kreditinstitut.	Den	mest	betydande	förändringen	hänförde	

sig	till	pantsättningsverksamheten	mellan	Garanticentralen	och	Kommunfinans	Abp.	Ändringarna	infördes	

i	lagen	om	Kommunernas	garanticentral,	som	riksdagen	stadfäste	i	slutet	av	2017.		

Den	övriga	utvecklingsverksamheten	hänförde	sig	till	landskapsreformen	samt	social-	och	hälsovårdsre-

formen.	Reformen	inverkar	avsevärt	på	kommunsamfundens	ställning	i	Finland.	Inom	garanticentralens	

krets	granskades	reformernas	effekter	på	kommunernas	ställning	i	kreditinstitutsregleringen.	Granskning-

en	gällde	särskilt	kommunernas	beskattningsrätt	och	egendomens	ställning	i	finsk	grundlag.	Garanticen-

tralen	hördes	i	anslutning	till	behandlingen	av	lagpaketet	i	grundlags-,	förvaltnings-	och	finansutskottet.	

Växelverkan	direkt	med	politiker	är	nödvändig,	för	att	garanticentralen	med	framgång	ska	kunna	sköta	det	

uppdrag	som	riksdagen	gett	den,	även	då	uppdragets	verksamhetsområde	och	natur	förändras.

I	detta	skede	är	det	fortfarande	öppet	vilken	uppgift	kommunernas	gemensamma	medelsanskaffningssys-

tem	som	Kommunernas	garanticentral	och	Kommunfinans	Abp	skapat	ska	ha	i	framtiden	vid	finansiering	

av	landskapssamfunden.	Med	nuvarande	utsikter	skulle	systemet	inte	finansiera	landskap	och	landskaps-

samfund	ifråga	om	annat	än	skulder	och	finansieringsavtal	som	överförs.	Om	landskapen	ges	beskatt-

ningsrätt,	skulle	landskapens	inträde	som	medlemmar	i	Kommunernas	garanticentral	och	deras	hörande	

till	Kommunfinans	Abp:s	finansieringsväsende	uppenbarligen	få	övervägas	på	nytt.	

Med	landskapsreformen	förändras	också	kommunernas	uppgifter	och	får	en	ny	betoning	i	kommunernas	

livskraftsprojekt.	Rollen	hos	kommunernas	gemensamma	medelsanskaffningssystem	förblir	fortfarande	

betydande	inom	den	sociala	bostadsproduktionen	och	inom	finansieringen	av	kommunerna,	som	är	kopp-

lade	till	kommunernas	andra	uppgifter	än	de	inom	social-	och	hälsovårdsbranschen.	Totalt	sett	kommer	

systemets	marknadsandel	som	finansiär	av	den	offentliga	sektorn	i	Finland	att	förbli	stark.	

Verksamheten	i	kommunernas	gemensamma	medelsanskaffningssystem	var	under	det	gångna	året	fram-

gångsrik.	Tack	förtjänar	utöver	den	kompetenta	personalen	också	de	experter	som	i	förändringssituationen	

gav	systemet	tjänster.	I	anslutning	till	landskapsreformen	samt	social-	och	hälsovårdsreformen	är	dessa	

experter	särskilt	experter	och	aktörer	inom	författningsrätt.	

Heikki NiemeläiNeN

Verkställande	direktör

VERkSTÄLLandE dIREkTöREnS öVERSIkT
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Garanticentralens	uppgift	är	att	trygga	och	utveckla	kom-
munernas	gemensamma	medelsanskaffning.	Uppgiften	
omfattar	också	finansiering	av	den	sociala	bostadspro-
duktionen.	 Garantiverksamheten	 regleras	 av	 lagen	 om	
Kommunernas	 garanticentral.	 Under	 det	 gångna	 året	
gjordes	en	ändring	i	lagen	som	trädde	i	kraft	8.11.2017.	

I	 ändringen	 av	 lagen	 om	 Kommunernas	 garanticentral	
ändrades	mandatperioden	för	delegationen	att	motsvara	
det	förnyade	tidsschemat	för	kommunalvalet	och	preci-
serades	begreppet	tillräcklig	säkerhet.	Bakom	ändringen	
ligger	 den	 striktare	 solvensregleringen	 för	 kreditinsti-
tut,	att	Kommunfinans	Abp	överförts	under	Europeiska	
centralbankssystemets	tillsyn	och	det	därav	föranledda	
behovet	att	överföra	säkerheter	som	pantsatts	hos	ga-
ranticentralen	att	omfattas	av	avtalsbaserade	säkerhe-
ter.	Lagrevideringen	har	beskrivits	mer	detaljerat	nedan	i	
punkten	”Lagstiftning	om	garanticentralen”.

En	betydande	del	av	verksamheten	i	Kommunernas	ga-
ranticentral	under	2017	fokuserade	på	landskaps-	samt	
social-	och	hälsovårdsreformen	som	regeringen	initierat.	
Enligt	garanticentralens	uppfattning	fanns	det	i	reformen	
punkter	som	skapar	en	 regleringsrisk.	En	 realisering	av	
regleringsrisken	kunde	leda	till	en	onödig	ökning	av	kost-
naderna	vid	kapitalförsörjningen	av	funktionerna	 inom	
den	 offentliga	 sektorn	 i	 Finland,	 om	 kommunerna	 och	
kommunsamfunden	skulle	förlora	sin	nollriskvikt.	Regle-
ringsrisken	fanns	i	anslutning	till	kommunernas	skattetak	
och	egendomsskydd.	

I	det	utlåtande	som	riktades	till	grundlagsutskottet	ansåg	
garanticentralen	det	vara	nödvändigt	att	konstatera,	att	
egendomsarrangemang	i	anslutning	till	landskapsrefor-
men	ska	göras	på	ett	sätt	som	respekterar	kommunernas	
etablerade	skydd	av	egendom	och	grundlagsenliga	skydd	
av	beskattning.	I	sitt	utlåtande	förutsatte	åter	grundlags-
utskottet,	att	till	egendomsarrangemang	fogas	en	kom-
pensationsreglering	som	tryggar	kommunernas	självstyre.

I	 de	 ställningstaganden	 som	 riktades	 till	 justitiekans-
lern	och	riksdagens	utskott	betonade	garanticentralen,	
att	det	är	motiverat	att	till	behandlingen	av	beredningen	
av	Sipiläs	regerings	lagproposition	få	och	foga	Finansin-
spektionens	utlåtande,	som	gäller	Europaparlamentets	
och	rådets	förordning	nr	575/2013	om	kommuners	be-
skattningsrätt	 och	 i	 anslutning	 till	 särskilda	 likviditeter	
institutionella	ordningars	anslutning	till	kommuners	och	
kommunsamfunds	riskvikt.	I	det	utlåtande	som	gavs	till	
förvaltningsutskottet	ansåg	Finansinspektionen,	att	om	
inte	den	kompensationsreglering	som	grundlagsutskot-
tet	förutsätter	verkställs	och	man	genom	den	kan	trygga	
kommunernas	möjligheter	att	besluta	om	sin	ekonomi	och	
deras	självstyrelse	trots	egendomsarrangemang,	skulle	
de	egendomsarrangemang	som	föreslagits	i	regeringens	
proposition	inte	nödvändigtvis	ha	någon	inverkan	på	kom-
munernas	riskvikt.

Efter	 Finansinspektionens	 utlåtande	 har	 riksdagen	
möjlighet	 att	 förena	 kommunernas	 grundlagsenliga	

beskattningsrätt	och	det	kompensationsförfarande	som	
grundlagsutskottet	förutsätter	med	den	europeiska	reg-
leringen	av	riskvikter.	Att	förena	Finlands	grundlag	med	
den	europeiska	regleringen	förtydligar	och	förstärker	den	
institutionella	referensramen	för	kommunernas	gemen-
samma	medelsanskaffning	och	skapar	förutsättningar	för	
en	kontinuitet	för	kommunernas	och	kommunsamfunds	
nollriskvikt.	

Med	landskapsreformen	sker	det	förändringar	i	kommu-
nernas	och	kommunsamfundens	skuld-	och	egendoms-
förhållanden	bland	annat	då	balansposter	övergår	från	
kommuner	och	kommunsamfund	till	landskapen.	Vid	över-
föringar	kan	fordringsägarna	av	skulderna	åberopa	de	sär-
skilda	villkoren	i	lånen,	genom	vilka	lånen	kan	få	tilläggs-
kostnader	 eller	 så	 kan	 de	 sägas	 upp.	 Garanticentralen	
utredde	med	kommunförbundet	villkoren	för	kommuner-
nas	lånestock.	Enligt	utredningen	är	det	uppenbart	att	en	
förändring	i	kommunernas	riskvikt	skulle	leda	till	ett	kost-
nadstryck	i	kommunernas	lånestock	utifrån	lånevillkoren.

Ratingen	för	Kommunernas	garanticentral	förblev	den-
samma	 som	 föregående	 år.	 Kommunernas	 garanticen-
trals	och	Kommunfinans	Abp:s	förmåga	att	sköta	finan-
sieringen	för	sin	kundkrets	var	liksom	under	föregående	
år	fortfarande	utmärkt.

Vid	utgången	av	verksamhetsåret	var	antalet	medlems-
kommuner	i	Kommunernas	garanticentral	295.	Invånar-
antalet	 i	 medlemskommunerna	 utgör	 100	 procent	 av	
invånarna	i	Finland,	då	kommunerna	på	Åland	inte	är	med-
räknade.	De	åländska	kommunerna	är	av	grundlagsrelate-
rade	orsaker	inte	medlemskommuner	i	garanticentralen.

Kommunernas	garanticentrals	samfundsansvar	utgör	en	
fast	del	av	dess	syfte.	Det	gemensamma	medelsanskaff-
ningssystem	som	Kommunfinans	Abp	och	Kommunernas	
garanticentral	bildar	utgör	en	central	del	av	finansierings-
systemet	för	den	finländska	kommunsektorn	och	den	so-
ciala	bostadsproduktionen,	och	den	har	under	sin	historia	
fungerat	störningsfritt	i	sitt	grundsyfte	i	samtliga	mark-
nadslägen.	 Till	 det	 gemensamma	 medelsanskaffnings-
systemet	hör	att	skapa	ekonomiska	fördelar	som	baserar	
sig	på	kommunernas	solidariska	verksamhet,	att	anslu-
ta	 fördelarna	 till	 olika	 medelsanskaffnings-	 och	 finan-
sieringsprodukter	samt	att	förmedla	dem	vidare	till	lån-
tagarna	på	så	sätt	som	avses	i	lagen	om	kommunernas	
garanticentral.	Lagen	om	Kommunernas	garanticentral	är		
EU-notifierad.

Kommunernas	 gemensamma	 medelsanskaffningssys-
tems	lyckade	verksamhet	och	förmåga	att	snabbt	reagera	
på	förändringar	i	omvärlden	baserar	sig	på	motiverad	per-
sonal,	avancerade	tillvägagångssätt	i	affärsverksamheten	
och	etablerade	samt	långvariga	samarbetsrelationer	både	
inrikes	och	utrikes.	Systemets	förmåga	att	verkställa	upp-
giften	enligt	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	och	
vid	behov	att	trygga	och	utveckla	även	andra	offentliga	
samfunds	 medelsanskaffning	 är	 bra	 också	 under	 kom-
mande	år.	
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agen	om	Kommunernas	garanticentral	 (487/1996)	an-
togs	av	riksdagen	den	18	juni	1996	och	trädde	i	kraft	den		
1	 juli	1996.	Enligt	 lagen	är	garanticentralens	syfte	att	
trygga	och	utveckla	en	gemensam	medelsanskaffning	för	
kommunerna.	För	att	nå	detta	syfte	kan	garanticentralen	
bevilja	garantier	för	medelsanskaffning	till	kreditinstitut	
som	direkt	eller	 indirekt	ägs	av	kommunerna	eller	 lyder	
under	kommunernas	bestämmanderätt	så	att	medlen	lå-
nas	ut	till	kommuner	och	samkommuner	samt	samman-
slutningar	som	helt	ägs	av	kommunerna	eller	lyder	under	
deras	bestämmanderätt.	Under	verksamhetsåret	2017	
uppfylldes	de	krav	som	lagen	om	Kommunernas	garan-
ticentral	ställer	av	ett	kreditinstitut,	Kommunfinans	Abp.	

Lagen	om	Kommunernas	garanticentral	ändrades	av	riks-
dagen	första	gången	den	25	april	1997	och	lagändringen	
trädde	i	kraft	den	1	maj	1997.	Efter	lagändringen	har	ga-
ranticentralen	kunnat	bevilja	kreditinstitut	garantier	även	
för	sådan	medelsanskaffning	som	lånas	ut	till	samman-
slutningar	som	anges	av	statliga	myndigheter	och	som	
hyr	ut	eller	producerar	och	håller	bostäder	på	sociala	grun-
der,	eller	till	sammanslutningar	som	lyder	under	sådana	
sammanslutningars	bestämmanderätt.

Lagen	om	Kommunernas	garanticentral	ändrades	betyd-
ligt	av	riksdagen	den	andra	gången	då	lagen	om	ändring	
av	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	antogs	av	riks-
dagen	den	18	oktober	2006	och	den	trädde	i	kraft	den	1	
januari	2007.	I	den	ändrade	lagen	preciserar	man	den	typ	
av	fordringar	för	vilka	garanticentralen	kan	bevilja	garan-
tier	som	säkerhet.	Med	lagen	frångick	man	det	reglemente	
som	fastställts	av	finansministeriet	och	som	styrt	verk-
samheten	i	garanticentralen.	Samtidigt	överfördes	en	del	
av	bestämmelserna	i	det	nuvarande	reglementet	till	lagen	
om	Kommunernas	garanticentral	eftersom	de	omfattas	
av	lagstiftningen.	Sådana	var	bestämmelser	som	gällde	
förutsättningar	för	att	bevilja	garanti	och	garantins	för-
hållande	till	Europeiska	gemenskapens	regler	om	statligt	
stöd,	placering	och	användning	av	medel	som	överförts	till	
garanticentralens	fond	samt	garanticentralsinspektörens	
behörigheter.	

Efter	ändringen	av	lagen	kan	garanticentralens	fond	till-
fälligt	också	användas	för	andra	arrangemang,	med	vilka	
man	kan	hindra	att	en	omedelbart	hotande	betalnings-
skyldighet	uppkommer	för	garanticentralen.	

Den	revisionssammanslutning	som	väljs	för	granskning	av	
garanticentralens	förvaltning	och	räkenskaper	samt	den	
garanticentralsinspektör	som	svarar	för	tillsynen	av	ga-
ranticentralen	kan	väljas	för	en	längre	tid	än	ett	år,	dock	
högst	för	fyra	år.	I	ändringen	av	lagen	preciseras	också	
kommunernas	rätt	som	garanticentralens	medlemssam-
fund	att	söka	ändring	i	betalningsandelar	som	debiteras	
av	kommunerna	för	att	täcka	garantiansvaret.	

Den	senaste	revideringen	av	lagen	om	Kommunernas	ga-
ranticentral	genomfördes	2.11.2017,	då	riksdagen	fatta-
de	beslut	om	ändring	av	5	och	8	§	i	lagen	om	Kommuner-
nas	garanticentral.	Med	den	nya	kommunallag	som	trädde	
i	kraft	2015	flyttades	tidpunkten	för	kommunalvalen	från	
hösten	2016	till	våren	2017,	vilket	skulle	ha	lett	till	att	
mandatperioden	för	garanticentralens	delegation	skulle	
börja	först	cirka	1,5	år	efter	det	att	kommunalvalet	för-
rättats.	Därför	ändrades	5	§	i	lagen	om	Kommunernas	ga-
ranticentral	så	att	delegationens	mandatperiod	börjar	den	
1	januari	året	efter	det	att	kommunalvalet	har	förrättats.	
Mandatperioden	för	den	sittande	delegationen	förläng-
des	med	tre	månader	till	utgången	av	2017.

Samtidigt	ändrades	8	§	i	lagen	om	Kommunernas	garan-
ticentral	sålunda	att	säkerhet	som	beviljats	för	garantier	
av	garanticentralen	kan	även	ställas	som	avtalsbaserad	
säkerhet	utan	någon	separat	motsäkerhet.	Avtalsbasera-
de	säkerheter	har	tolkats	ingå	i	definitionen	på	tillräcklig	
säkerhet	som	förutsätts	i	8	§,	men	för	att	undvika	even-
tuella	tolkningsproblem	var	det	motiverat	att	i	lagen	före-
skriva	i	ärendet.	Betydelsen	av	avtalsbaserade	säkerheter	
har	ökat	till	följd	av	finanskrisen	och	då	Kommunfinans	
har	överförts	att	omfattas	av	Europeiska	centralbanks-
systemets	tillsyn	som	ett	kreditinstitut	som	är	viktigt	för	
finansieringssystemet.	Regleringen	betonar	att	kreditin-
stituten	ska	ha	likvida	medel	för	att	trygga	sin	likviditet.

Det	uttryckliga	nämnandet	av	avtalsbaserade	säkerheter	
i	lagen	ändrar	emellertid	inte	på	grundprincipen	om	sunda	
och	försiktiga	affärsprinciper	samt	att	det	med	beaktande	
av	medlemssamfunden	i	Kommunernas	garanticentrals	in-
tresse	är	motiverat	att	en	tillräcklig	säkerhet	bildas	i	för-
sta	hand	på	säkerheter	som	baserar	sig	på	fordringar	och	
att	avtalsbaserade	säkerheter	kan	användas	 i	den	om-
fattning	som	det	med	tanke	på	verksamhetens	syfte	är		
motiverat.
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ommunernas	garanticentral	har	enligt	lagen	en	delega-
tion	med	10–15	ledamöter,	samt	för	var	och	en	av	dem	en		
personlig	ersättare.	Delegationen,	förordnas	av	finans-
ministeriet,	 beslutar	 om	 verksamheten	 i	 garanticentra-
len	och	om	de	centrala	ekonomiska	målen,	väljer	styrelse,		
godkänner	bokslutet	och	beslutar	om	ansvarsfrihet	för	
styrelseledamöter	och	verkställande	direktör.	

Delegationen	som	avslutade	sin	mandatperiod	hade	in-
lett	 sin	 fyraårsperiod	 1.10.2013	 och	 dess	 mandatpe-
riod	 förlängdes	 i	 anslutning	 till	 ändringen	 i	 lagen	 om		
Kommunernas	 garanticentral	 med	 tre	 månader	 till	 ut-
gången	av	2017.	Verksamhetsledare	kommunalråd	mika 
munkki	från	Vehmaa	är	ordförande	för	delegationen	och	
som	vice	ordförande	fungerar	biträdande	direktör	Reijo 
Vuorento	från	Helsingfors	och	projektdirektör	Matti	Kan-
kare	från	Esbo.	Delegationen	sammanträdde	två	gånger	
under	verksamhetsåret.	

Finansministeriet	 förordnade	 med	 sitt	 28.11.2017		
daterade	beslut	den	nya	delegationen	för	mandatperio-
den	1.1.2018–31.12.2021.	Delegationen	konstituerar	sig	
och	väljer	för	garanticentralen	en	styrelse	på	sitt	vårmöte.	

Enligt	 lagen	 om	 Kommunernas	 garanticentral	 har	 ga-
ranticentralen	 en	 styrelse	 på	 5–7	 ledamöter	 som	 sva-
rar	för	garanticentralens	förvaltning,	 för	beviljandet	av		
garantier	 samt	 för	 beredningen	 och	 verkställandet	 av		
delegationens	beslut.	Styrelsen	för	garanticentralens	ta-
lan.	Ordförande	för	den	styrelse	som	inledde	sin	verksam-
het	1.1.2016	är	Jari Blom	från	Jyväskylä,	vice	ordförande 
Janne laine från	Nyslott.	Ledamöter	är	Paula Aikio-
Tallgren	från	Torneå,	Pekka Alanen från	Tammerfors,	
Sari innanen	från	Karleby,	Jaana karrimaa från	Tam-
merfors	och	Jaakko Niinistö	från	Vanda.	Styrelsen	fort-
sätter	i	sina	uppgifter	fram	till	den	nya	delegationens	för-
sta	sammanträde,	då	delegationen	väljer	en	ny	styrelse.

Verkställande	 direktör	 för	 garanticentralen	 var	 Heikki 
Niemeläinen	och	suppleant	för	verkställande	direktören	
var	direktör	Tuukka Salminen.	Under	det	gångna	året	
personalens	antal	var	totalt	tre	personer.

ör	granskning	av	räkenskaperna	och	förvalt-
ningen	under	de	år	som	högst	motsvarar	de-
legationens	mandattid	väljer	delegationen	
en	revisionssammanslutning.		År	2017	fung-
erade	KPMG	Oy	Ab	som	garanticentralens	re-
visionssammanslutning.	 Garanticentralens	
nya	delegation	beslutar	på	sitt	första	möte	
om	valet	bekräftas	för	2018–2019.	
	
Garanticentralens	 verksamhet	 övervakas	
av	en	garanticentralsinspektör	som	förord-
nas	av	finansministeriet	på	framställning	av		
garanticentralens	styrelse.	Under	den	gång-
na	 mandatperioden	 2014–2017	 har	 som	
garanticentralsinspektör	fungerat	revisions-
sammanslutningen	 DHS	 Oy	 Audit	 Partner,	
som	finansministeriet	 förordnade	att	 fort-	
sätta	i	sina	uppgifter	också	2018–2021.

REVISIon och TILLSyn
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RiSkeR iNom gARANTiVeRkSAmHeTeN

Enligt	 lagen	 om	 Kommunernas	 garanticentral	 kan	 ga-
ranticentralen	 bevilja	 garantier	 mot	 tillräcklig	 säkerhet.		
Under	det	gångna	året	har	storleken	på	säkerheterna	varit	
tillräcklig.	Garantiverksamheten	har	i	regel	ordnats	så	att	
garanticentralens	styrelse	beviljar	garantier	för	medelsan-
skaffningsprogram,	varav	MTN-programmet	är	det	vikti-
gaste.	 Inom	 medelsanskaffningsprogrammen	 beslutar	
verkställande	direktören	eller	suppleant	för	verkställande	
direktören	om	garantier	för	enskilda	medelsanskaffnings-
poster.	Av	de	garantier	som	garanticentralen	hade	bevil-
jat	kommunerna	utnyttjades	30.644.791.875,68	euro	vid	
utgången	av	2017.

Enligt	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	får	garantier	
som	beviljas	som	säkerhet	för	Kommunfinans	Abp:s	ford-
ringar	vid	den	tidpunkt	då	garantin	beviljas	utgöra	sam-
manlagt	högst	fyra	procent	av	det	totala	beloppet	av	ga-
ranticentralens	borgensansvar.	Den	31	december	2017,	
det	sammanlagda	beloppet	av	borgensansvar	för	dessa	
var	2.563.903,00	euro,	sammanlagt	0,8	procent	av	det	
totala	beloppet	av	borgensansvaret.	Det	sammanlagda	
beloppet	 av	 borgensansvaret	 i	 Kommunernas	 garanti-
central	var	totalt	30.647.355.778,68	euro.	

Fördelningen	av	garanticentralens	borgensansvar	den	31	
december	2017	per	valuta	var	följande:	i	USA	dollar	38	%,	
i	eurobelopp	22	%,	i	japanska	yen	18	%,	i	turkiska	lira	8	%,		
i	engelska	pund	5	%,	i	norska	krona	4	%,	och	i	andra	valutor	
5	%.		De	säkerheter	som	garanticentralen	fått	var	i	euro.	
Kommunfinans	säkringsverksamhet	stänger	den	valuta-
position	som	bildas.		
	

oPeRATiVA RiSkeR

Garanticentralens	operativa	risker	har	behandlats	utöver	
i	 instruktionerna	även	 i	den	garanti-	och	verksamhets-
policy	som	godkänts	av	garanticentralens	styrelse	och		
i	vilken	garanticentralens	olika	aktörers	befogenheter	och	
rättigheter	har	definierats.	Garanticentralen	har	en	konti-
nuitetsplan	med	vilken	man	bereder	sig	på	avvikande	si-
tuationer,	så	att	garanticentralen	kan	fortsätta	sin	verk-
samhet	och	begränsa	skadorna	om	verksamheten	drabbas	
av	störningar.	Målet	är	att	hantera	riskerna	genom	att	läg-
ga	ut	funktioner,	utveckla	datasystemen	och	skapa	ett		
system	med	ersättare.	

RiSkeR i PlAceRiNgSVeRkSAmHeTeN

Garanticentralens	likviditet	tryggas	med	en	fond	och	till-
räckliga	beredskapskreditarrangemang.	Enligt	den	strate-
gi	som	delegationen	fastställt	ska	en	utökning	av	fonden	
främst	basera	sig	på	det	riskbaserade	fonderingsbehovet	
i	säkringsverksamhetens	motpartsgarantier	och	på	tillfäl-
lig	kapitalisering	av	ränte-	och	administrationskostnader.	

Styrelsen	har	i	sin	garanti-	och	verksamhetspolicy	fast-
slagit	hur	medlen	ska	placeras.	Enligt	denna	styrs	place-
ringsverksamheten	till	objekt	som	stöder	verksamheten	i	
kommunernas	gemensamma	medelsanskaffningssystem;	
syftet	med	placeringsverksamheten	är	att	genom	place-
ring	i	trygga	placeringsobjekt	ge	medlen	i	fonden	bästa	
möjliga	avkastning;	garanticentralen	placerar	endast	i	lik-
vida	instrument,	vilka	snabbt	kan	omvandlas	till	pengar	
enligt	 likviditetsbehovet.	 Derivatavtal	 har	 inte	 ingåtts		
i	investeringsverksamheten,	men	dem	kan	användas	i	spe-
cialfall	för	att	skydda	sig	mot	risker.

Garanticentralen	styr	50	%	av	sina	placeringar	i	sedvan-
liga	skuldförbindelser	emitterade	av	den	offentliga	mak-
ten	och	banker	(ratingkrav	S&P	BBB	/	Moody’s	Baa3)	samt		
50	%	i	skuldförbindelser	emitterade	av	banker,	i	skuldför-
bindelser	av	företag,	 i	aktier	i	företag	noterade	på	Hel-
singfors	börs,	i	placeringsfonder	och	i	aktier	i	bostads-	och	
fastighetsbolag.	Variationsintervallet	är	+/-10	procenten-
heter	och	avvikelser	större	än	dessa	ska	separat	motiveras.

RISkhanTERIng
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F

G

ramtidsutsikterna	för	Kommunernas		garanti-	
central	är	ifråga	om	de	nuvarande	funktio-
nerna	 stabila,	 särskilt	 då	 man	 beaktar	 att	
garanticentralens	säkerhetsverksamhet	har	
gjorts	kompatibel	med	den	kreditinstituts-
reglering	som	gäller	Kommunfinans	Ab.	

Funktionerna	hos	Kommunernas	garanticen-
tral	och	Kommunfinans	Ab	kan	vidareutveck-
las	i	relation	till	den	finansieringsförsörjning	
som	grundas	för	landskapsamfunden	och	för	
kommunernas	nya	livskraftsfunktioner.	

I	samband	med	reformen	ska	man	säkerstäl-
la	att	kommunernas	beskattningsrätt	och	de	
etablerade	tolkningarna	om	egendomsskyd-
det	stärks	och	att	deras	koppling	till	EU-för-
ordningen	om	kreditinstitutsverksamheten	
förtydligas

fRaMTIdSuTSIkTER

gaRanTIcEnTRaLEnS EkonoMI

aranticentralens	 intäkter	 från	 den	 ordinarie	 verksam-
heten	 inflöt	 från	 borgensprovisioner	 för	 2.300.000,00	
euro.	 Garanticentralens	 utgifter	 från	 den	 ordinarie		
verksamheten	utgick	till	sammanlagt	2.077.015,49	euro	
varav	716.510,28	euro	var	personalkostnader,	20.036,59	
euro	avskrivningar	och	1.340.468,62	euro	övriga	kostna-
der.	Övriga	kostnader	ökade	särskilt	av	ratingkostnader		
till	följd	av	den	ökade	medelsanskaffningen.	Resultatet	
för	den	ordinarie	verksamheten	var	222.984,51	euro.	

Under	2017	utbetalades	inga	borgensersättningar,	och	
några	intäkter	av	återindrivning	uppbars	inte.	Med	beak-
tande	av	karaktären	av	garanticentralens	verksamhet	är	
det	sannolikt	att	garanticentralen	inte	i	framtiden	heller	
behöver	betala	borgensersättningar	eller	får	intäkter	av	
återindrivning.		

Intäkterna	från	placeringsverksamheten	var	327.188,41	
euro	och	kostnaderna	till	43.219,16	euro,	sålunda	blev	
resultatet	från	placeringsverksamheten	283.969,58	euro.	
Garanticentralen	värderar	placeringarna	i	balansräkningen	
till	verkligt	värde.	Förändringen	i	fonden	för	verkligt	värde	
var	1.644.989,23	euro,	och	dess	värdeförändring	jämfört	
med	föregående	år	100.558,82	euro.	Avkastningen	på		
investerat	kapital	med	beaktande	av	placeringsverksam-
hetens	resultat	och	förändringen	i	fonden	för	verkligt	vär-
de	var	totalt	2,31	%.1	

Räkenskapsårets	resultat,	dvs.	resultatet	av	den	ordina-
rie	verksamheten	och	placeringsverksamheten	före	av-
sättning	till	fond	var	506,954,09	euro.	Räkenskapsperio-
dens	resultat	föreslås	att	i	sin	helhet	överföras	till	fonden.		
Därmed	 uppgår	 det	 totala	 beloppet	 i	 fonden	 den	 31		
december	2017	till	18.608.598,07	euro	och	det	totala	
beloppet	av	eget	kapital	till	20.253.587,30	euro.	Under	
verksamhetsåret	hade	garanticentralen	avtal	för	upp	till	
150	miljoner	euro	för	att	trygga	kassaläget.

1	Avkastning	på	investering	=

(Vinsten	från	investeringen	+	förändring	i	verkligt	värde)	/	

Investeringar	(medeltalet	av	årets	början	och	slutet	av	året)	*	100



13

Timo	Kauppila



14

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD  

       

Euro
	 	 	 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
oRdiNARie VeRkSAmHeT
	 	 	 	
	 Intäkter	 	 	
	 	 Borgensprovisioner	 2 300 000,00	 2 300 000,00	
	
	 Kostnader	 	 	
	 	 Personalkostnader	(1)	 -716	510,28	 -615	752,43	
	 	 Avskrivningar	(2)	 -20	036,59	 -30	813,77	
	 	 Övriga	kostnader	 -1	340	468,62	 -1	217	856,01

Ordinarie	verksamhets	resultat	 222	984,51	 435	577,79	
	
iNVeSTeRiNgSVeRkSAmHeT

	 	 Intäkter	 327	188,74	 405	845,65
	 	 Kostnader	 -43	219,16	 -90	621,35	
	 	 	
Investeringsverksamhets	resultat	 283	969,58	 315	224,30

ReSulTAT föRe foNdöVeRföRiNgAR 	(3)	 506	954,09	 750	802,09

foNdöVeRföRiNgAR	 -506	954,09	 -750	802,09

Räkenskapsperiodens resultat	 0,00	 0,00

 RESuLTaTRÄknIng

ReSulTATRäkNiNg ocH PoSTeR Som moTSVARAR BAlANSRäkNiNgeN i NoTeRNA (NumReRAde)

	 RESULTATRÄKNING	OcK	BALANSRÄKNING	 	 NOTER

(1)	 Personalkostnader	 	 	 	 Personalkostnader,	totalt

(2)	 Avskrivningar	 	 	 	 Ackumulerade	avskrivningar

(3)	 Resultat	före	fondpverföringar	 	 	 Fondöverföringar	31.12.

(4)	 Materiella	tillgångar	 	 	 	 Bestående	aktiva,	redovisat	värde	31.12.

(5)	 Övriga	aktier	och	andela	 	 	 Övriga	aktier	och	andelar,	totalt

(6)	 Fond	 	 	 	 	 Fond	31.12.

(7)	 Fond	för	verkligt	värde	 	 	 Fond	för	verkligt	värde	31.12.
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Euro
	 	 	 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
AkTiVA

Bestående	aktiva
	 Materiella	tillgångar	(4)	 192	006,67	 212	043,26
	 Övriga	aktier	och	andelar	(5)	 2	276	896,60	 2	276	896,60

Placeringar	 	 	
	 Muut	sijoitukset	
	 	 Aktier	och	andelar	 8	631	928,80	 9	145	437,24
	 	 Masskuldebrevslån	 1	982	175,48	 669	907,31
	 	 Övriga	placeringar	 6	168	840,08	 6	655	260,08

Rörliga	aktiva
	 Fordringar
	 	 Fordringar	hor	borgenprovisioner	 0,00	 575	000,00
	 	 Resultatregleringar	 101	988,26	 199	403,06

	 Kassa	och	bank	 1	058	923,91	 90	967,06

Aktiva totalt 20 412 759,80 19 824 914,61
	 	 	
PASSiVA

Eget	kapital
	 Fond	(6)	 18	608	598,07	 18	101	643,98
	 Fond	för	verkligt	värde	(7)	 1	644	989,23	 1	544	430,41

Främmande	kapital
	 Kortfristiga
	 	 Skulder	till	leverantörer	 57	066,94	 12	798,56
	 	 Resultatregleringar	 102	105,56	 166	041,66
	 	 Övriga	kortfristiga	skulder	 0,00	 0,00

Passiva totalt 20 412 759,80 19 824 914,61

BaLanSRÄknIng
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Euro	 	 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

kASSAflöde fRåN oRdiNARie VeRkSAmHeT
	 	
	 -Avgifter	för	rörelseintäkter	 2	875	000,00	 2 300 000,00
	 -Avgifter	för	rörelsekostnader	 -2	002	454,97	 -1	852	158,03
	 	 	 	
Kassaflöde	från	ordinarie	verksamhet	 872	545,03	 447	841,97

Kassaflöde	från	investeringarna	 0,00	 -27	372,59
Kassaflöde	från	placeringarna	 95	411,82	 -466	859,19

föRäNdRiNg AV likVidA medel	 967	956,85	 -46	389,81

Likvida	medel	i	början	av	räkenskapsperioden	 90	967,06	 137	356,87
Likvida	medel	i	slutet	av	räkenskapsperioden	 1	058	923,91	 90	967,06

fInanSIERIngSanaLyS 
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Kommunernas	garanticentral	iakttar	i	tillämpliga	delar	den	gällande	bokföringslagen	och	bokföringsförordningen.					
	 	
Placeringar	värderas	i	balansräkningen	till	sitt	verkliga	värde,	varvid	de	orealiserade	differenserna	mellan		
placeringarnas	bokföringsvärde	och	det	verkliga	värdet	har	redovisats	i	eget	kapital	i	en	fond	för	verkligt	värde.
Inom	investeringsverksamheten	följer	man	FIFO-principen	.			 	
		 	 	 	
Bestående	aktiva	har	värderats	till	sin	anskaffningsutgift,	fån	vilka	görs	avskrivningar	enligt	plan.	
	 	
Avskrivningsprinciper	från	1.1.2009:	
-	maskiner,	teknisk	utrustning	och	programvara	 3	års	linjär	avskrivning
-	inventarier	 5	års	linjär	avskrivning
-	inventarier	i	garanticentralens	lokaler		 10	års	linjär	avskrivning

PeRSoNAlkoSTNAdeR

Euro	 	 	
1.1.–31.12.2017	 Löner	och	arvoden	 Pensionskostnader	 Övriga	lönebikostnader

Styrelsen	 124	754,48	 9	026,68	 571,78
Verkställande	direktör	och	vice	vd	 328	693,27	 63	462,34	 8	906,37
Övriga	 	 159	119,47	 20	371,53	 1	604,36

Totalt	(1)	 612	567,22	 92	860,55	 11	082,51

BeSTåeNde AkTiVA	 2017 2016

	 Materiella	tillgångar
	 	 Materiella	tillgångar	1.1.	 309	076,44	 324	957,96
	 	 Minskningar	under	perioden	 -4	593,07	 -32	331,54
	 	 Ökningar	 0,00	 16	450,02
	 	 Anskaffningsvärde	31.12.	 304	483,37	 309	076,44
	 	
	 	 Avskrivningar	under	perioden	1.1.	 -97	033,18	 -98	550,95
	 	 Ackumulerade	avskrivningar	på	minskningar	 4	593,07	 32	331,54
	 	 Ackumulerade	avskrivningar	(2)	 -20	036,59	 -30	813,77
	 	 Redovisat	värde		31.12.	 -112	476,70	 -97	033,18

	 	 Bokfört	värde	31.12.	(4)	 192	006,67	 212	043,26
	 	 	 	 	
	 Övriga	aktier	och	andelar	 2017 2016
	 	 Koy	Yrjönkatu	11	 1	487	875,70	 1	487	875,70
	 	 Nurmijärven	golfkeskus	(1st.)	 21	713,55	 21	713,55
	 	 As	Oy	Helsingin	Eino	Leinon	katu	7	 45 720,00	 45 720,00
	 	 As	Oy	Topeliuksenkatu	15	 721 587,35	 721 587,35

	 	 Totalt	(5)	 2	276	896,60	 2	276	896,60

noTER
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föRäNdRiNgAR i egeT kAPiTAl 2017 2016

Fond	1.1.	 18	101	643,98	 17	350	841,89
Fondöverföringar	31.12.	(3)	 506	954,09	 750	802,09
Fond	31.12.	(6)	 18	608	598,07	 18	101	643,98

Fond	för	verkligt	värde		1.1.	 1	544	430,41	 1	145	796,77
Förändring	under	räkenskapsperioden	 100	558,82	 398	633,64
Fond	för	verkligt	värde	31.12.	(7)	 1	644	989,23	 1	544	430,41

gARANTieR ocH SäkeRHeTeR	 31.12.2017 31.12.2016

Beviljade	garantilimiter	 45	103	271	210,74		 39	170	238	421,49
Säkerheter	i	användning	 30	644	791	875,68	 26	319	920	391,71	
Säkerheter	som	mottagits	och	poster	
som	påverkar	säkerhetspositionen	 33	413	603	696,03		 29	407	483	829,05	
Kalkylmässig	översäkring	 2	768	811	820,35	 3	087	563	437,34

De	av	Kommunernas	garanticentral	till	Kommunfinans	Abp	
garanterade		fordringarna	i	derivatavtal	från	motparter,	net.	 2	563	903,00	 3	221	745,00

Timo	Kotineva
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Helsingfors	15.2.2018	 	
	 	 	
kommuNeRNAS gARANTiceNTRAl

Jari	Blom	 Janne	Laine
styrelseordförande	 styrelsens	vice	ordförande

Paula	Aikio-Tallgren	 Pekka	Alanen
styrelseledamot	 styrelseledamot

Sari	Innanen	 Jaana	Karrimaa
styrelseledamot	 styrelseledamot

Jaakko	Niinistö	 Heikki	Niemeläinen
styrelseledamot	 verkställende	direktör

ReViSioNSANTecNiNg

Över	den	utförda	revisionen	har	i	dag	avgivits	revisionsberättelse.
	 	 	
Helsingfors	15.2.2018	 	
	 	

KPMG	OY	AB

Marcus	Tötterman,	cGR

SIgnaTuRER
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Till	Kuntien	takauskeskus	delegation

ReViSioN AV BokSluTeT

uTTAlANde
Vi	har	utfört	en	revision	av	bokslutet	för	Kuntien	takauskeskus	(fo-nummer	1075583-7)	för	räkenskapsperioden		
1.1–31.12.2017.	Bokslutet	omfattar	balansräkning,	resultaträkning,	finansieringsanalys	och	noter	till	bokslutet.

Enligt	vår	uppfattning	ger	bokslutet	en	rättvisande	bild	av	garanticentrals	ekonomiska	ställning	samt	av	resultatet	av	
dess	verksamhet	i	enlighet	med	i	Finland	ikraftvarande	stadganden	gällande	upprättande	av	bokslut	och	det	uppfyller	
de	lagstadgade	kraven.	

gRuNd föR uTTAlANdeT
Vi	har	utfört	vår	revision	i	enlighet	med	god	revisionssed	i	Finland.	Våra	skyldigheter	enligt	god	revisionssed	beskrivs	
närmare	i	avsnittet	Revisorns	skyldigheter	vid	revision	av	bokslutet.	Vi	är	oberoende	i	förhållande	till	garanticentralen	
enligt	de	etiska	kraven	i	Finland	som	gäller	den	av	oss	utförda	revisionen	och	vi	har	i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	
ansvar	enligt	dessa.	Vi	anser	att	de	revisionsbevis	vi	har	inhämtat	är	tillräckliga	och	ändamålsenliga	som	grund	för	våra	
uttalanden.

STyRelSeNS ocH VeRkSTällANde diRekTöReNS ANSVAR föR BokSluTeT
Styrelsen	och	verkställande	direktören	ansvarar	för	upprättandet	av	bokslutet	och	för	att	bokslutet	ger	en	rättvisande	
bild	i	enlighet	med	i	Finland	ikraftvarande	stadganden	gällande	upprättande	av	bokslut	samt	uppfyller	de	lagstadgade	
kraven.	Styrelsen	och	verkställande	direktören	ansvarar	även	för	den	interna	kontroll	som	de	bedömer	är	nödvändig	
för	att	upprätta	ett	bokslut	som	inte	innehåller	några	väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	
eller	på	fel.

Vid	upprättandet	av	bokslutet	ansvarar	styrelsen	och	verkställande	direktören	för	bedömningen	av	garanticentrals	
förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	De	upplyser,	när	så	är	tillämpligt,	om	förhållanden	som	kan	påverka	förmågan	att	
fortsätta	verksamheten	och	att	använda	antagandet	om	fortsatt	drift.	Antagandet	om	fortsatt	drift	tillämpas	dock	
inte	om	man	avser	att	likvidera	garanticentralen,	upphöra	med	verksamheten	eller	inte	har	något	realistiskt	alternativ	
till	att	göra	något	av	detta.

ReViSoRNS SkyldigHeTeR Vid ReViSioN AV BokSluTeT
Våra	mål	är	att	uppnå	en	rimlig	grad	av	säkerhet	om	huruvida	bokslutet	som	helhet	innehåller	några	väsentliga	felak-
tigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	lämna	en	revisionsberättelse	som	innehåller	våra	
uttalanden.	Rimlig	säkerhet	är	en	hög	grad	av	säkerhet,	men	är	ingen	garanti	för	att	en	revision	som	utförs	enligt	god	
revisionssed	alltid	kommer	att	upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.

Felaktigheter	kan	uppstå	på	grund	av	oegentligheter	eller	fel	och	anses	vara	väsentliga	om	de	enskilt	eller	tillsammans	
rimligen	kan	förväntas	påverka	de	ekonomiska	beslut	som	användare	fattar	med	grund	i	bokslutet.

Som	del	av	en	revision	enligt	god	revisionssed	använder	vi	professionellt	omdöme	och	har	en	professionellt	skeptisk	
inställning	under	hela	revisionen.	Dessutom:

-	Identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	bokslutet,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	
eller	på	fel,	utformar	och	utför	granskningsåtgärder	bland	annat	utifrån	dessa	risker	och	inhämtar	revisionsbevis	som	
är	tillräckliga	och	ändamålsenliga	för	att	utgöra	en	grund	för	våra	uttalanden.	

Risken	för	att	inte	upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	till	följd	av	oegentligheter	är	högre	än	för	en	väsentlig	felaktighet	
som	beror	på	fel,	eftersom	oegentligheter	kan	innefatta	agerande	i	maskopi,	förfalskning,	avsiktliga	utelämnanden,	
felaktig	information	eller	åsidosättande	av	intern	kontroll.

REVISIonSBERÄTTELSE
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-	Skaffar	vi	oss	en	förståelse	av	den	del	av	garanticentrals	interna	kontroll	som	har	betydelse	för	vår	revision	för	
att	utforma	granskningsåtgärder	som	är	lämpliga	med	hänsyn	till	omständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om		
effektiviteten	i	den	interna	kontrollen.

-	Utvärderar	vi	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	som	används	och	rimligheten	i	ledningens	uppskattningar	i		
redovisningen	och	tillhörande	upplysningar.

-	Drar	vi	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	och	verkställande	direktören	använder	antagandet	om	fortsatt	
drift	vid	upprättandet	av	bokslutet.	Vi	drar	också	en	slutsats,	med	grund	i	de	inhämtade	revisionsbevisen,	om	huruvida	
det	finns	någon	väsentlig	osäkerhetsfaktor	som	avser	sådana	händelser	eller	förhållanden	som	kan	leda	till	betydan-
de	tvivel	om	garanticentralens	förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	väsentlig		
osäkerhetsfaktor,	måste	vi	 i	 revisionsberättelsen	fästa	uppmärksamheten	på	upplysningarna	 i	bokslutet	om	den		
väsentliga	osäkerhetsfaktorn	eller,	om	sådana	upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	uttalandet	om	bokslutet.	Våra	
slutsatser	baseras	på	de	revisionsbevis	som	inhämtas	fram	till	datumet	för	revisionsberättelsen.	Dock	kan	framtida	
händelser	eller	förhållanden	göra	att	ett	bolag	inte	längre	kan	fortsätta	verksamheten.

-	Utvärderar	vi	den	övergripande	presentationen,	strukturen	och	innehållet	i	bokslutet,	däribland	upplysningarna,	och	
om	bokslutet	återger	de	underliggande	transaktionerna	och	händelserna	på	ett	sätt	som	ger	en	rättvisande	bild.

Vi	kommunicerar	med	dem	som	har	ansvar	för	garanticentralens	styrning	avseende,	bland	annat,	revisionens	plane-
rade	omfattning	och	inriktning	samt	tidpunkten	för	den,	samt	betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	
betydande	brister	i	den	interna	kontrollen	som	vi	identifierat	under	revisionen.

öVRigA RAPPoRTeRiNgSSkyldigHeTeR

öVRig iNfoRmATioN
Styrelsen	och	verkställande	direktören	ansvarar	för	den	övriga	informationen.	Den	övriga	informationen	omfattar		
verksamhetsberättelsen.	Vårt	uttalande	om	bokslutet	täcker	inte	övrig	information.

Vår	skyldighet	är	att	läsa	den	ovan	specificerade	övriga	informationen	i	samband	med	revisionen	av	bokslutet	och		
i	samband	med	detta	göra	en	bedömning	av	om	det	finns	väsentliga	motstridigheter	mellan	den	övriga	informationen	
och	bokslutet	eller	den	uppfattning	vi	har	inhämtat	under	revisionen	eller	om	den	i	övrigt	verkar	innehålla	väsentliga	
felaktigheter.	Det	är	ytterligare	vår	skyldighet	att	bedöma	om	verksamhetsberättelsen	har	upprättats	enligt	gällande	
bestämmelser	om	upprättande	av	verksamhetsberättelse.

Enligt	vår	uppfattning	är	uppgifterna	i	verksamhetsberättelsen	och	bokslutet	enhetliga	och	verksamhetsberättelsen	
har	upprättats	i	enlighet	med	gällande	bestämmelser	om	upprättande	av	verksamhetsberättelse.

Om	 vi	 utgående	 från	 vårt	 arbete	 på	 den	 övriga	 informationen,	 drar	 slutsatsen	 att	 det	 förekommer	 en	 väsentlig		
felaktighet	i	verksamhetsberättelsen,	bör	vi	rapportera	detta.	Vi	har	ingenting	att	rapportera	gällande	detta.

Helsingfors	den	15	februari	2018
KPMG	OY	AB

Marcus	Tötterman
cGR	
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Miljoner	euro	 	
	
kommuNfiNANS ABP garantlimiter utnyttjade
    31.12.2017	
Kommunernas	Bostadskredit	Abp		(-30.4.2001)

	 	 Internationellt	skuldförbindelseprogram	 1 500,0	 22,6
	 	 Totalt	 1 500,0	 22,6

	 Kommunfinans	Abp	(1.5.2001-)

	 	 MTN-program	 30	000,0	 21	442,9
	 	 AUD	2000	program	 1	303,3	 642,5
	 	 Euro	commercial	Paper	program	 5	000,0	 3	841,3
	 	 Inhemskt	skuldförbindelseprogram	 800,0	 0,0
	 	 Övrig	utländsk	medelanskaffning	 6 500,0	 3	332,0
	 	 Särskilda	beslut	 	 1	363,4		 	
	 	 Totalt	 43	603,3	 30	622,2
	 	 	 	 	
Totalt	 	 45	103,3	 30	644,8

De	av	Kommunernas	garanticentral	till	Kommunfinans	Abp		 	 2,6
garanterade	fordringarna	i	derivatavtal	från	motparter,	net.	 max	4	%	 0,8	%

Totalt	 	 	 30	647,4

gaRanTIER
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STyRelSeN 1.1.2016–15.3.2018	

Jari	Blom,	ordförande

Janne	Laine,	vice	ordförande

Paula	Aikio-Tallgren

Pekka	Alanen

Sari	Innanen

Jaana	Karrimaa

Jaakko	Niinistö

delegATioNeN 1.10.2013–31.12.2017

Ledamöter	 	 	 	 Personliga	ersättare

Mika	Munkki,	ordförande	 	 	 Sinikka	Kangas

Reijo	Vuorento,	vice	ordförande	 	 Aarno	Järvinen

Matti	Kankare,	vice	ordförande	 	 Laura	Manninen

Kimmo	Behm	 	 	 	 Tero	Rantanen

Markku	Forss	 	 	 	 Marjo	Heikkilä	 	

Pekka	Heikkinen	 	 	 	 Eila	Viljakainen

Hilkka	Hiltunen	 	 	 	 Pertti	Uusi-Erkkilä

Erkki	Kukkonen	 	 	 	 Markku	Harju

Anni	Laihanen	 	 	 	 Jorma	Hyökyvaara

Maarita	Mannelin	 	 	 	 Pirkko	Valtola

Terhi	Päivärinta	 	 	 	 Ninni	Taavitsainen

Ossi	Sandvik	 	 	 	 Juhani	Pilpola

Riikka	Slunga-Poutsalo	 	 	 Irma	Kemppainen

Jaakko	Stenhäll	 	 	 	 Pasi	Orava

Virpi	Ylitalo	 	 	 	 Annina	Lehtiö-Vainio

STyRELSEn och dELEgaTIonEn

Riina	Kairulahti
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InfoRMaTIon oM ÅRSBERÄTTELSE

den medelsanskaffningen som stöder sig på garantier 

av kommunernas garanticentral kanaliseras som lån till verksamhet 

i kommunerna och på utveckling av infrastrukturen 

samt på social bostadsproduktion. 

Bilderna i denna årsredovisning är från västmetron som började 

trafikera i november 2017. kommunernas garanticentral har garanterat 

den medelsanskaffning som hänför sig till byggandet av västmetron. 

Vi tackar Länsimetro oy för gott samarbete 

vid illustrationen av årsredovisningen.


