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År	 2021	 kommer	 att	 förbli	 betydelsefullt	 i	 Finlands	 historia.	 Den	 länge	 efterlängtade		
reform	av	social-	och	hälsovårdssektorn	genomfördes	 i	Finland	när	 riksdagen	antog	ett	
omfattande	lagstiftningspaket	i	juni.

Reformen	har	varit	på	gång	i	flera	olika	regeringar.	Behovet	av	en	reform	har	motiverats		
av	att	kommunerna,	av	vilka	det	finns	nästan	300	i	Finland,	ansvarar	för	att	organisera	social-	
och	hälsovårdstjänsterna.	De	flesta	kommuner	är	små	eller	medelstora.	Under	årtiondenas	
lopp	har	deras	kapacitet	att	tillhandahålla	sociala	tjänster	och	hälso-	och	sjukvårdstjänster	
minskat.	 Minskningen	 har	 förvärrats	 på	 landsbygden,	 som	 har	 avfolkats	 och	 kommer		
att	fortsätta	att	avfolkas	på	grund	av	migrationen.	Det	system	som	byggde	på	kommunernas	
skatteintäkter	och	organisatoriska	ansvar	ansågs	ha	upphört.	Det	kommunala	systemet	
avvecklades	och	nu	har	21	nya	välfärdsområden	etablerats.	De	finansieras	av	staten.

Reformen	av	social-	och	hälsovårdstjänsterna	har	också	åtföljts	av	en	omstrukturering	av	
välfärdsområdenas	 monetär-	 och	 kapitalekonomi.	 I	 ett	 tidigt	 skede	 av	 reformen	 trodde	
man	 att	 staten	 också	 kunde	 organisera	 välfärdsområdenas	 monetär-	 och	 kapital-	
ekonomitjänster.	 I	detta	alternativ	ansågs	de	tjänster	som	tillhandahålls	av	det	gemen-
samma	medelanskaffningssystemet	för	kommuner	som	bildats	av	Kommunernas	Garanti-	
central	och	Kommunfinans	Abp	inte	vara	nödvändiga.	I	takt	med	att	projekten	fortskred	blev	
dock	behovet	av	att	integrera	välfärdsområdenas	monetär-	och	kapitalekonomiförvaltning		
i	Europeiska	centralbankssystemet	och	den	framväxande	bankunionen	uppenbart.	

För	att	integreras	i	bankunionen	och	centralbanksystemet	krävdes	att	lagen	om	finansiering	
av	välfärdsområdena	utarbetades	på	ett	sätt	som	var	förenligt	med	en	nollriskklassificering	
i	EU:s	kapitalkravsförordning,	CRR.	Dessutom	måste	kommunernas	gemensamma	medelan-
skaffningssystem	vara	nära	kopplat	till	den	ekonomiska	förvaltningen	av	välfärdsområdena.	
Båda	målen	har	uppnåtts	eller	håller	på	att	uppnås.	Samtidigt	har	kommunernas	gemen-
samma	medelanskaffningssystem	stärkt	deras	ställning	i	det	finländska	välfärdssamhället.

Projektet	bygger	på	ett	omfattande	utvecklingsarbete.	Utvecklingsarbetet	har	involverat	
Finlands	ledande	akademiska	experter,	aktörer	i	det	politiska	systemet	och	finansiella	exper-
ter,	från	tillsynsmyndigheter	till	kreditvärderingsinstitut.	Alla	har	ett	gemensamt	intresse	av	
att	finansieringen	av	välfärdsområdena	ska	fungera	på	bästa	sätt	mellan	EU:s	regelverk	och	
nationell	lagstiftning.	Kommunernas	garanticentral	har	haft	det	stora	privilegiet	att	fungera	
som	initiativtagare	till	utvecklingsprojektet.	

Projektet	närmar	sig	nu	sitt	slut.	Garanticentralen	har	goda	skäl	att	tacka	de	olika	aktörerna	
för	deras	bidrag	till	utvecklingsarbetet	som	säkerställer	välfärdsområdenas	monetär-	och	
kapitalekonomiförvaltning	i	hjärtat	av	Europeiska	bankunionen.

Heikki NiemeläiNeN
Verkställande	direktör	
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Delegationen	av	Kommunernas	garanticentral	hanterade	välfärdsområden	för	första	gången	i	sitt	höstmöte	år	2021
och	riktade	till	dem	medelanskaffningen	upp	till	900	miljoner	euro	vilket	garanticentralen	har	garanterat.	
Kommunminister	Sirpa	Paatero	deltog	i	höstmötet.
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Kommunernas	 garanticentral	 har	 till	 uppgift	 att	 säkerställa	
och	 utveckla	 kommunernas	 gemensamma	 medelanskaffning.	
Uppdraget	 omfattar	 också	 finansiering	 av	 subventionerade	
bostäder.	

År	 2021	 var	 ett	 exceptionellt	 aktivt	 år	 för	 Kommunernas	
garanticentral.	Bakgrunden	till	aktiviteten	var	antagandet	av	ett	
lagstiftningspaket	om	upprättande	av	välfärdsområden	i	riksdagen	
sommaren	2021.	I	samband	med	reformen	ändrades	lagen	om	
Kommunernas	garanticentral	med	avseende	på	s.k.	överlåtbara	
lån.	 Därutöver	 Marins	 regering	 tog	 initiativ	 till	 en	 ändring	 av	
garanticentrallagen	om	allmän	finansiering	av	välfärdsområden.	

Finansieringen	av	välfärdsområden	omfattade	också	att	säkerstäl-	
la	tolkningen	av	den	behöriga	EU-myndighetens	godkännande	av	
ändringen	av	lagen	om	garanticentralen.	Detta	bekräftades	i	en	
skrivelse	från	kommissionens	företrädare.	

I	sitt	yttrande	kommenterade	garanticentralens	styrelse	Marins	
regeringsproposition	med	lagförslag	(sammanträde	2/2021):	

”Kommunernas	garanticentral	utgår	från	principen	om	att	organi-
sera	monetär-	och	kapitalekonomiförvaltning	till	välfärdsområden	
på	ett	sätt	som	säkerställer	kontinuiteten	i	monetär-	och	kapita-
lekonomiförvaltningen	till	sjukvårdsdistrikten.”		

I	 linje	 med	 sin	 ståndpunkt	 har	 garanticentralen	 främjat	 att	
välfärdsområdena	 som	 juridisk	 person	 har	 en	 nollriskstatus	
genom	att	å	ena	sidan	betona	införandet	av	beskattningsrätten	
och	å	andra	sidan	främja	formuleringen	av	lagen	om	finansiering	
av	 välfärdsområden	 som	 skulle	 leda	 till	 att	 den	 behöriga	
Finansinspektionsmyndigheten	 tolkar	 välfärdsområden	 som	
nollriskområden.	

Det	 långsiktiga	 utvecklingsprojekt	 som	 främjades	 av	 garan-
ticentralen	 genomfördes	 när	 Finansinspektionen	 bekräftade		
nollrisken	för	välfärdsområdena	genom	sin	tolkning	av	riktlinjerna	
18.1.2022.	

Som	ett	separat	utvecklingsprojekt	inom	förvaltningen	och	som	
förberedelse	för	framtiden	beslutade	garanticentraldelegationen	
i	budgeten	för	2022	att	bemyndiga	garanticentralstyrelsen	att	
bevilja	garantier	på	högst	900	miljoner	euro	för	finansiering	av	
välfärdsområden.

Kommunfinans	 Abp:s	 status	 som	 offentligt	 utvecklingsorgan	
var	kopplad	till	två	separata	utvecklingsprojekt	som	identifierats	
och	 initierats	 av	 Garanticentralen.	 Den	 första	 rörde	 EU:s	
rättssäkerhet	när	det	gäller	garantier	för	krediter	som	erhållits	
som	 säkerhet	 av	 Garanticentralen	 i	 den	 ändrade	 förordningen	
om	 statligt	 stöd	 och	 den	 andra	 gäller	 Kommunfinans	 Abp:s	
kapital-	och	utdelningsstrategi,	som	är	lämplig	för	ett	offentligt	
utvecklingskreditinstitut.	 Genomförandet	 av	 båda	 projekten	
kommer	att	skjutas	upp	till	2022.		

Garanticentralens	framgångsrika	verksamhet	beror	till	stor	del	på	
förmågan	hos	experter	inom	olika	områden	och	hos	personalen	
i	 kommunernas	 gemensamma	 medelanskaffningssystem	 att	
anpassa	systemets	strukturer	till	förändrade	omständigheter.	
År	2021	var	utvecklingen	inriktad	på	att	integrera	den	offent-
liga	sektorn	i	Finland	och	i	synnerhet	välfärdsområdena	i	EU:s	
reglering	av	finanssektorn.	Garanticentralen	tackar	de	experter	
som	anlitas	och	hoppas	att	de	även	i	fortsättningen	kommer	att	
vara	intresserade	av	att	ta	itu	med	de	svåra	men	också	fascine-
rande	utmaningar	som	garanti-	och	finansieringsverksamheten	
medför.
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LagSTIfTnIng oM gaRanTIcEnTRaLEn

Lagen	om	Kommunernas	garanticentral	 (487/1996)	antogs	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	det-
ta	syfte	kan	garanticentralen	bevilja	garantier	för	medelsanskaf-
fning	till	kreditinstitut	som	direkt	eller	indirekt	ägs	av	kommunerna	
eller	lyder	under	kommunernas	bestämmanderätt	så	att	medlen	
lånas	ut	till	kommuner	och	samkommuner	samt	sammanslutnin-
gar	som	helt	ägs	av	kommunerna	eller	lyder	under	deras	bestäm-
manderätt.	Under	verksamhetsåret	2001	uppfylldes	de	krav	som	
lagen	om	Kommunernas	garanticentral	ställer	av	ett	kreditinstitut,		
Kommunfinans	Abp.	

Lagen	om	Kommunernas	garanticentral	ändrades	av	riksdagen	
första	gången	den	25	april	1997	och	lagändringen	trädde	i	kraft	
den	1	maj	1997.	Efter	lagändringen	har	garanticentralen	kunnat	
bevilja	 kreditinstitut	 garantier	 även	 för	 sådan	 medelsanskaff-
ning	som	lånas	ut	till	sammanslutningar	som	anges	av	statliga		
myndigheter	och	som	hyr	ut	eller	producerar	och	håller	bostäder	
på	sociala	grunder,	eller	till	sammanslutningar	som	lyder	under	
sådana	sammanslutningars	bestämmanderätt.

Lagen	 om	 Kommunernas	 garanticentral	 ändrades	 betydligt	
av	riksdagen	den	andra	gången	då	 lagen	om	ändring	av	 lagen	
om	 Kommunernas	 garanticentral	 antogs	 av	 riksdagen	 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	ga-
ranticentralen	kan	bevilja	garantier	som	säkerhet.	Med	lagen	från-
gick	man	det	reglemente	som	fastställts	av	finansministeriet	och	
som	styrt	verksamheten	i	garanticentralen.	Samtidigt	överfördes	

en	del	av	bestämmelserna	i	det	nuvarande	reglementet	till	lagen	
om	Kommunernas	garanticentral	eftersom	de	omfattas	av	lags-
tiftningen.	Sådana	var	bestämmelser	som	gällde	förutsättningar	
för	att	bevilja	garanti	och	garantins	förhållande	till	Europeiska		
gemenskapens	regler	om	statligt	stöd,	placering	och	användning	
av	medel	som	överförts	till	garanticentralens	fond	samt	garanti-
centralsinspektörens	behörigheter.	

Efter	 ändringen	 av	 lagen	 kan	 garanticentralens	 fond	 tillfälligt		
också	användas	för	andra	arrangemang,	med	vilka	man	kan	hindra	
att	en	omedelbart	hotande	betalningsskyldighet	uppkommer	för	
garanticentralen.	

Den	revisionssammanslutning	som	väljs	för	granskning	av	garanti-
centralens	förvaltning	och	räkenskaper	samt	den	garanticentrals-	
inspektör	som	svarar	för	tillsynen	av	garanticentralen	kan	väljas	
för	en	längre	tid	än	ett	år,	dock	högst	för	fyra	år.	I	ändringen	av	
lagen	preciseras	också	kommunernas	rätt	som	garanticentralens	
medlemssamfund	att	söka	ändring	i	betalningsandelar	som	debi-
teras	av	kommunerna	för	att	täcka	garantiansvaret.	

Den	senaste	 revideringen	av	 lagen	om	Kommunernas	garanti-
central	 genomfördes	 2.11.2017,	 då	 riksdagen	 fattade	 beslut	
om	ändring	av	5	och	8	§	i	lagen	om	Kommunernas	garanticentral.	
Lagrevideringen	var	en	följd	av	den	föreskrivna	förflyttningen	av	
tidpunkten	för	kommunalvalet,	som	trädde	i	kraft	med	den	nya	
kommunallagen	2015.	I	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	
reviderades	5	§	så	att	delegationens	mandatperiod	börjar	den	
första	januari	året	efter	kommunalvalet.

Samtidigt	ändrades	8	§	i	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	
sålunda	att	säkerhet	som	beviljats	för	garantier	av	garanticent-
ralen	kan	även	ställas	som	avtalsbaserad	säkerhet	utan	någon	
separat	motsäkerhet.	Avtalsbaserade	säkerheter	har	tolkats	ingå	
i	definitionen	på	tillräcklig	säkerhet	som	förutsätts	i	8	§,	men	för	
att	undvika	eventuella	tolkningsproblem	var	det	motiverat	att	i		
lagen	föreskriva	i	ärendet.	Betydelsen	av	avtalsbaserade	säker-
heter	har	ökat	till	följd	av	finanskrisen	och	då	Kommunfinans	har	
överförts	 att	 omfattas	 av	 Europeiska	 centralbankssystemets		
tillsyn	 som	 ett	 kreditinstitut	 som	 är	 viktigt	 för	 finansierings-	
systemet.	Regleringen	betonar	att	kreditinstituten	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	medlemssamfun-
den	i	Kommunernas	garanticentrals	intresse	är	motiverat	att	en	
tillräcklig	säkerhet	bildas	i	första	hand	på	säkerheter	som	baserar	
sig	på	fordringar	och	att	avtalsbaserade	säkerheter	kan	användas	
i	den	omfattning	som	det	med	tanke	på	verksamhetens	syfte	är	
motiverat.

Ändringen	 av	 lagen	 om	 garanticentral	 om	 finansieringen	 av	
välfärdsområden	 godkändes	 av	 riksdagen	 den	 29	 juni	 2021.		
Lagen	träder	i	kraft	den	1	januari	2023	och	gäller	för	finansiering	
av	upprättande	av	välfärdsområden.	

Uppfyllandet	av	bestämmelserna	i	lagen	om	garanticentral	och	de	
föreskrifter	som	utfärdats	med	stöd	av	den	i	Kommunfinans	verk-
samhet	administreras	genom	ett	ramavtal	för	garantiverksamhet	
mellan	Kommunernas	garanticentral	och	Kommunfinans	Abp.
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Kommunernas	garanticentral	har	enligt	lagen	en	delegation	med	
10–15	ledamöter,	samt	för	var	och	en	av	dem	en	personlig	ersät-
tare.	Delegationen,	förordnas	av	finansministeriet,	beslutar	om	
verksamheten	i	garanticentralen	och	om	de	centrala	ekonomis-
ka	målen,	väljer	styrelse,	godkänner	bokslutet	och	beslutar	om		
ansvarsfrihet	 för	 styrelseledamöter	 och	 verkställande	 direk-
tör.	Delegationen	inledde	sin	mandatperiod	1.1.2018	och	den	
fortsatt	 till	 utgången	 av	 2021.	 Delegationen	 valde	 till	 sin		
ordförande	 Terhi Peltokorpi	 från	 Helsingfors	 och	 till	 vice
ordförande	Reijo Vuorento från	Helsingfors	och	kimmo Behm 
från	Nurmijärvi.	Delegationen	sammanträdde	två	gånger	under	
verksamhetsåret.

Mandatperioden	för	den	nya	delegation	som	utsetts	av	riksda-
gens	finansutskott	inleddes	den	1	januari	2022.	Vid	sitt	första	
möte	ska	delegationen	organisera	sig	genom	att	välja	en	ordfö-
rande	och	två	vice	ordförande	bland	sina	ledamöter	och	genom	
att	välja	ledamöterna	till	garanticentrumets	styrelse.

Enligt	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	har	garanticentra-
len	en	styrelse	på	5–7	ledamöter	som	svarar	för	garanticentra-
lens	förvaltning,	för	beviljandet	av	garantier	samt	för	berednin-
gen	och	verkställandet	av	delegationens	beslut.	Styrelsen	för	
garanticentralens	talan.	

Delegationen	valde	vid	sitt	sammanträde	16.3.2018	som	garan-
ticentralens	styrelseledamöter	Tapani Hellstén från	Helsing-
fors,	kai Järvikare från	Helsingfors, Janne Pesonen	från	Esbo,	
mervi Simoska från	Juva,	Jaakko Stenhäll från	Tammerfors,	
marita Toikka från	Kouvola	och	Päivi Yli-kauhaluoma-Nurmi	
från	Björneborg.	Styrelsens	ordförande	var	Tapani	Hellstén	och	
vice	ordförande	var	Marita	Toikka.

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

9
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För	granskning	av	räkenskaperna	och	förvaltningen	under	de	år	
som	 högst	 motsvarar	 delegationens	 mandattid	 väljer	 delega-
tionen	en	revisionssammanslutning.		Den	huvudsakliga	revisorn	
som	revisionssammanslutningen	meddelar	ska	vara	en	CGR-	eller		
OFGR-revisor.	År	2021	fungerade	KPMG	Oy	Ab	som	garanticen-
tralens	revisionssammanslutning	och	som	delegationen	har	valt	
att	får	fortsätta	i	sitt	uppdrag	också	2022.

Garanticentralens	verksamhet	övervakas	av	en	garanticentrals-
inspektör	(CGR-	eller	OFGR-revisor)	som	förordnas	av	finansmi-
nisteriet	på	framställning	av	garanticentralens	styrelse.	Finans-
ministeriet	utsåg	DHS	Oy	Audit	Partners	till	garanticentralens	
riksrevisor	för	åren	2018–2021,	som	fortsätter	som	riksrevisor	
för	åren	2022–2025.

11
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RISkhanTERIng

RiSkeR iNom gaRaNTiVeRkSamHeTeN

Enligt	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	kan	garanticentra-
len	bevilja	garantier	mot	tillräcklig	säkerhet.	Enligt	den	revidering	
som	riksdagen	gjorde	2.11.2017	i	8	§	i	lagen	om	Kommunernas	
garanticentral	kan	en	säkerhet	även	ställas	som	avtalsbaserad	
säkerhet	 utan	 någon	 separat	 motsäkerhet.	 Motiveringen	 av		
användningen	 av	 avtalsbaserade	 säkerheter	 anknyter	 sig	 till		
syftet	med	att	förverkliga	lagen	om	Kommunernas	garanticentral.	
Om	användningen	av	avtalssäkerheter	bestäms	i	ramavtalet	om	
garantiverksamhet	 mellan	 Kommunfinans	 och	 Kommunernas	
garanticentral.

Under	det	gångna	året	har	storleken	på	säkerheterna	varit	till-
räcklig.	Garantiverksamheten	har	i	regel	ordnats	så	att	garanti-	
centralens	styrelse	beviljar	garantier	 för	medelsanskaffnings-
program,	varav	MTN-programmet	är	det	viktigaste.	 Inom	med-
elsanskaffningsprogrammen	beslutar	verkställande	direktören,	
suppleant	för	verkställande	direktören	eller	senior	analytiker	om	
garantier	för	enskilda	medelsanskaffningsposter.	Av	de	garan-
tier	som	garanticentralen	hade	beviljat	kommunerna	utnyttjades	
38.912.111.855,40	euro	vid	utgången	av	2021.

Enligt	lagen	om	Kommunernas	garanticentral	får	garantier	som	
beviljas	 som	 säkerhet	 för	 Kommunfinans	 Abp:s	 fordringar	 vid	
den	tidpunkt	då	garantin	beviljas	utgöra	sammanlagt	högst	fyra	
procent	av	det	totala	beloppet	av	garanticentralens	borgensan-
svar.	Den	31	december	2021,	det	sammanlagda	beloppet	av	bor-
gensansvar	för	dessa	var	5.655.037,00	euro,	sammanlagt	0,02		

procent	av	det	totala	beloppet	av	borgensansvaret.	Det	samman-
lagda	beloppet	av	borgensansvaret	i	Kommunernas	garanticen-
tral	var	totalt	38.917.766.892,40	euro.

Fördelningen	av	garanticentralens	borgensansvar	den	31	decem-
ber	2021	per	valuta	var	följande:	i	eurobelopp	44,5	%,	i	USA	dol-
lar	28,5	%,	i	norska	krona	6,7	%,	i	engelska	pund	5,8	%,	i	japanska		
yen	5,6	%,	och	i	andra	valutor	8,9	%.		Kommunfinans	säkrings-
verksamhet	stänger	den	valutaposition	som	bildas.	De	säkerheter	
som	garanticentralen	fått	var	i	euro.
	
oPeRaTiVa RiSkeR

Garanticentralens	operativa	risker	har	behandlats	utöver	i	instruk-
tionerna	 även	 i	 den	 garanti-	 och	 verksamhetspolicy	 som	 god-
känts	av	garanticentralens	styrelse	och	i	vilken	garanticentralens		
olika	 aktörers	 befogenheter	 och	 rättigheter	 har	 definierats.		
Lagen	om	informationshantering	inom	den	offentliga	förvaltning-
en	(906/2019)	föreskriver	om	hantering	och	informationssäker	
behandling	av	informationsmaterial.	En	beskrivning	av	genomför-
andet	av	handlingars	offentlighet	har	publicerats	på	Kommuner-
nas	garanticentrals	webbplats.

Garanticentralen	har	en	kontinuitetsplan	med	vilken	man	bereder	
sig	på	avvikande	situationer,	så	att	garanticentralen	kan	fortsätta	
sin	verksamhet	och	begränsa	skadorna	om	verksamheten	drabbas	
av	störningar.	Målet	har	varit	att	hantera	risker	genom	instruktio-
ner,	utläggning	av	funktioner,	utveckling	av	datasystem	och	ge-
nom	skapandet	av	system	med	ersättare.	

	RiSkeR i PlaceRiNgSVeRkSamHeTeN

Garanticentralens	likviditet	tryggas	med	en	fond	och	tillräckliga	
beredskapskreditarrangemang.	Enligt	den	strategi	som	delega-
tionen	fastställt	ska	en	utökning	av	fonden	främst	basera	sig	
på	det	riskbaserade	fonderingsbehovet	i	säkringsverksamhetens	
motpartsgarantier	och	på	tillfällig	kapitalisering	av	 ränte-	och	
administrationskostnader.	

Styrelsen	har	i	sin	garanti-	och	verksamhetspolicy	fastslagit	hur	
medlen	ska	placeras.	Enligt	denna	styrs	placeringsverksamhe-
ten	till	objekt	som	stöder	verksamheten	i	kommunernas	gemen-	
samma	medelsanskaffningssystem;	syftet	med	placeringsverk-
samheten	är	att	genom	placering	i	trygga	placeringsobjekt	ge	
medlen	i	fonden	bästa	möjliga	avkastning;	garanticentralen	pla-
cerar	endast	i	likvida	instrument,	vilka	snabbt	kan	omvandlas	till	
pengar	 enligt	 likviditetsbehovet.	 Derivatavtal	 har	 inte	 ingåtts		
i	investeringsverksamheten,	men	dem	kan	användas	i	specialfall	
för	att	skydda	sig	mot	risker.

Garanticentralen	styr	50	%	av	sina	placeringar	i	sedvanliga	skuld-
förbindelser	 emitterade	 av	 den	 offentliga	 makten	 och	 banker		
(ratingkrav	S&P	BBB	/	Moody’s	Baa3)	samt	50	%	i	skuldförbin-	
delser	 emitterade	 av	 banker,	 i	 skuldförbindelser	 av	 företag,		
i	aktier	i	företag	noterade	på	Helsingfors	Börs,	i	placeringsfonder	
och	i	aktier	 i	bostads-	och	fastighetsbolag.	Variationsinterval-
let	är	+/-10	procentenheter	och	avvikelser	större	än	dessa	ska		
separat	motiveras.	
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1	Avkastning	på	investeringstillgångar	=	(Resultat	från	placeringsverksamhet	

+	Resultatet	för	fonden	för	verkligt	värde)	/	(Investeringar	+	kontanter	och	

bankfordringar)	medeltal	av	årets	början	och	utgång	*	100

Garanticentralens	intäkter	från	den	ordinarie	verksamheten	inflöt	
från	borgensprovisioner	för	3.000.000,00	euro.	Garanticentra-
lens	utgifter	från	den	ordinarie	verksamheten	utgick	till	samman-
lagt	2.441.044,30	euro,	varav	828.257,14	euro	var	personal-
kostnader,	8.607,56	euro	avskrivningar	och	nedskrivningar	och	
1.604.179,60	euro	övriga	kostnader.	De	mest	signifikanta	kost-
nadsposten	i	övriga	kostnader	berodde	på	ratingkostnaderna	som	
påverkas	av	mängden	av	medelsanskaffningen	av	Kommunfinans	
Abp.	

Under	hela	den	tid	garanticentralen	verkat	har	det	 inte	ställts		
något	krav	på	att	betala	en	borgensersättning.	Med	beaktande	av	
karaktären	av	garanticentralens	verksamhet	är	det	sannolikt	att	
garanticentralen	inte	i	framtiden	heller	behöver	betala	borgens-
ersättningar	eller	får	intäkter	av	återindrivning.		

Intäkterna	från	investeringsverksamheten	var	277.185,10	euro	
och	kostnaderna	979,12	euro.	Resultatet	av	 investeringsverk-
samheten	före	värdeförändringar	uppgick	till	276.205,98	euro.	

Garanticentralen	 värderar	 placeringarna	 på	 ett	 resultatpåver-
kande	sätt	till	verkligt	värde.	Värdeförändringen	jämfört	med	det		
tidigare	året	var	1.795.921,25	euro.	Huvuddelen	av	värdeföränd-
ringen	förorsakades	av	uppgången	i	marknadspriser	för	aktieba-
serade	investeringsinstrument	under	året.	Avkastningen	på	den	
investerade	egendomen	var	9,71	%.	

Resultatet	 före	 bokslutsdispositioner	 var	 2.648.391,13	 euro.		
Vid	 bokslutsdispositioner	 görs	 överföringar	 till	 fonden	 och	
till	 fonden	 för	 verkligt	 värde.	 Som	 överföring	 till	 fond	 föreslås	
852.469,88	euro,	som	innehåller	resultatet	av	den	egentliga	verk-
samheten	och	resultatet	av	 investeringsverksamheten	till	fullt		
belopp	före	icke-realiserade	värdeförändringar.	Det	totala	belop-
pet	i	fonden	31.12.2021	uppgår	till	20.873.845,57	euro.

Överföringen	 till	 fonden	 för	 verkligt	 värde	 1.795.921,25	 euro	
motsvarar	förändringen	i	verkligt	värde	av	den	investerade	egen-
domen	i	balansräkningen.	Storleken	på	fonden	för	verkligt	värde	
vid	slutet	av	året	var	4.615.693,54	euro.	Garanticentralens	belopp	
av	eget	kapital	31.12.2021	utgör	25.489.539,11	euro.	Räken-
skapsperiodens	resultat	efter	bokslutsdispositioner	är	noll.	

Garanticentralens	likviditet	bildas	av	fonder	och	av	likviditetsar-
rangemang.	Kommunernas	garanticentral	har	ett	gällande	avtal	
med	Nordiska	Investeringsbanken	(NIB)	för	att	trygga	kassaläget	
upp	till	200	miljoner	euro.
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Liksom	 året	 innan	 präglades	 garanticentralens	 senaste	 år	 av		
utvecklingsverksamhet	i	gränssnitten	mellan	den	finska	nationella	
	 lagstiftningen	och	EU-lagstiftningen.	Bakgrunden	till	utveck-
lingsarbetet	var	den	nollriskklassificering	relaterad	till	den	eko-
nomiska	förvaltningen	av	de	välfärdsområden	som	ska	upprät-
tas	i	enlighet	med	statsminister	Sanna	Marins	regeringsprogram.		
Med	ett	nollriskklassificering	kan	välfärdsområden	bli	medlemmar	
i	garanticentralen.	Med	denna	utveckling	stärker	garanticentralen	
sin	ställning	i	hjärtat	av	den	offentliga	sektorns	ekonomiska	för-
valtning	i	Finland.

Finlands	offentliga	finansiering	är	också	kopplad	till	fördjupning-
en	av	Europeiska	bankunionen.	Europeiska	centralbanken	kan	inte		
direkt	 finansiera	 en	 medlemsstat	 i	 Europeiska	 unionen	 eller	
dess	konstituerande	enheter,	eftersom	EU-fördraget	förbjuder		
centralbanken	 att	 direkt	 finansiera	 medlemsstater.	 I	 detta	 av-	
seende	skiljer	sig	Europeiska	unionens	medlemsstater	från	andra	
länder,	såsom	Förenta	staterna,	Japan	och	Storbritannien,	där	det	
inte	finns	något	sådant	förbud.	

Den	offentliga	sektorns	behov	av	finansiellt	skydd	i	EU:s	med-
lemsstater	liknar	behoven	i	de	andra	länder	utanför	EU	som	ang-
es	ovan.	För	att	tillgodose	sina	behov	har	EU:s	medlemsstater		
utvecklat	ett	nätverk	av	offentliga	utvecklings-	och	specialiserade	
kreditinstitut,	som	ges	en	särskild	status	i	EU:s	kapitalkravsförord-
ning.	I	Finland	har	Kommunfinans	Abp	skapat	denna	särställning	
som	det	enda	kreditinstitut	vars	upplåning	garanteras	av	Kommu-
nernas	garanticentral.	Som	ett	resultat	av	denna	utveckling	har	
det	gemensamma	kommunala	medelanskaffningssystemet	blivit	
det	enda	offentliga	utvecklingskreditsystemet	i	Finland.	

Utvecklingen	 av	 kommunernas	 gemensamma	 medelanskaff-
ningssystem	till	ett	utvecklingskreditinstitut	som	betjänar	hela	
den	offentliga	sektorn	i	Finland	erbjuder	i	stort	sett	ett	natur-
ligt	perspektiv	för	Kommunernas	garanticentral.	Införandet	av	de		
fördelar	som	erbjuds	kräver	ett	brett	samarbete	mellan	politiker	
och	finansexperter.	Kommunernas	gemensamma	medelanskaff-
ningssystem	 är	 väl	 rustat	 för	 utvecklingsarbete	 tack	 vare	 sin	
kunniga	personal	och	det	expertnätverk	som	står	till	kommunens		
förfogande.	Garanticentralen	kan	se	med	tillförsikt	på	de	kom-
mande	utmaningarna.		
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Euro	 	 									1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

oRdiNaRie VeRkSamHeT 
	 	 	 	
	 Intäkter	 	 	
	 	 Borgensprovisioner	och	övriga	intäkter	 3	017	308,20	 3	014	070,00	
	
	 Kostnader	 	 	
	 	 (1)	Personalkostnader																															 -828	257,14	 -786	737,59	
	 	 Avskrivningar	och	nedskrivningar																																															 -8	607,56	 -50	395,06	
	 	 Övriga	kostnader	 -1	604	179,60	 -1	696	862,92

Ordinarie	verksamhets	resultat	 576	263,90	 480	074,43	
	
iNVeSTeRiNgSVeRkSamHeT

	 	 Intäkter	 277	185,10	 199	317,31
	 	 Kostnader	 -979,12	 -53	694,67

	 	 Resultat	före	fondöverföringar	 276	205,98	 145	622,64

	 	 Orealiserad	värdeförändring	 1	795	921,25	 477	233,02
	 	 	 	
Investeringsverksamhets	resultat	 2	072	127,23	 622	855,66

Resultat före bokslutsdispositioner	 2 648 391,13 1 102 930,09

BokSluTSdiSPoSiTioNeR

	 	 Överföringar	till	fonden	 -852	469,88	 -625	697,07
	 	 Överföringar	till	fonden	för	verkligt	värde	 -1	795	921,25	 -477	233,02

Räkenskapsperiodens	resultat	 0,00	 0,00
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Euro
	 	 	 																												31.12.2021 31.12.2020
akTiVa

Bestående	aktiva
	 (2)	Materiella	tillgångar	 159	173,61	 167	781,17
	 (3)	Övriga	aktier	och	andelar																													 2	871	294,27	 2	783	830,91

Placeringar	 	 	
	 Övriga	investeringar	
	 	 Aktier	och	andelar	 11	944	909,96	 8	533	452,72
	 	 Bankcertifikaten	och	insättningar	 1	587	215,09	 794	330,29
	 	 Masskuldebrevslån	 7	047	540,00	 9	141	640,00

Rörliga	aktiva
	 Fordringar
	 	 Faktureringsfordringar	 700,00	 350,00
	 	 Övriga	fordringar		 44	433,33	 17	956,52
	 	 Resultatregleringar	 30	111,73	 63	677,08

	 Kassa	och	bank	 1	960	964,50	 1	687	761,10

aktiva totalt 25 646 342,49 23 190 779,79
	 	 	
PaSSiVa

(4)	Eget	kapital																																																										
	 Fond																																				 20	873	845,57	 20	021	375,69
	 Fond	för	verkligt	värde	 4	615	693,54	 2	819	772,29

Främmande	kapital
	 Kortfristiga
	 	 Skulder	till	leverantörer	 64	564,51	 46	802,18
	 	 Övriga	kortfristiga	 1	440,00	 148,52
	 	 Resultatregleringar	 90	798,87	 302	681,11

Passiva totalt 25 646 342,49 23 190 779,79
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Euro	 	 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

kaSSaflöde fRåN oRdiNaRie VeRkSamHeT
	 	
	 Avgifter	för	rörelseintäkter	 3	016	958,20	 3	013	720,00
	 Avgifter	för	rörelsekostnader	 -2	656	291,44	 -2	264	122,13	
	 	 	
Kassaflöde	från	ordinarie	verksamhet	 360	666,76	 749	597,87

Kassaflöde	från	investeringarna	 -87	463,36	 -8	201,49
Kassaflöde	från	placeringarna	 0,00	 -627	145,5

förändring av likvida medel  273 203,40 114 250,88

Likvida	medel	i	början	av	räkenskapsperioden	 1	687	761,10	 1	573	510,22
Likvida	medel	i	slutet	av	räkenskapsperioden	 1	960	964,50	 1	687	761,10
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Kommunernas	garanticentral	iakttar	i	tillämpliga	delar	den	gällande	bokföringslagen	och	bokföringsförordningen.					

Placeringar	värderas	på	ett	resultatpåverkande	sätt	till	sitt	verkliga	värde.	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,	från	vilka	görs	avksrivningar	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
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Euro	 	 																																					

(1)		PeRSoNalkoSTNadeR       

1.1.-31.12.2021	 														Löner	och	arvoden	 Pensionskostnader	 Övriga	lönebikostnader
Styrelsen	 128	491,26	 4	979,10	 468,80
Verkställande	direktör	och	vice	vd	 379	406,75	 66	670,93	 12	163,64
Övriga	 	 199	288,88	 32	204,72	 4	583,06

Totalt	 	 707	186,89	 103	854,75	 17	215,50

BeSTåeNde akTiVa	 2021 2020

	 (2)	Materiella	tillgångar																									
	 	 Anskaffningsvärde	1.1.	 200	220,27	 203	271,15	
	 	 Minskningar	under	perioden	 -34	177,54	 -5	362,51
	 	 Ökningar	under	perioden	 0	 2	311,63
	 	 Anskaffningsvärde	31.12.	 166	042,73	 200	220,27
	 	
	 	 Avskrivningar	under	perioden		1.1.	 -32	439,11	 -27	406,56
	 	 Ackumulerade	avskrivningar	på	minskningar	 34	177,54	 5	362,51
	 	 Ackumulerade	avskrivningar				 -8	607,56	 -10	395,06
	 	 Redovisat	värde	31.12.	 -6	869,13	 -32	439,11

	 	 Bokfört	värde	31.12.		 159	173,60	 167	781,16
	 	 	 	 	
	 (3)	Övriga	aktier	ock	andelar																			 2021 2020
  Golf-aktier	 1,00	 1,00
	 	 Koy	Yrjönkatu	11	 1	581	228,92	 1	493	765,56
	 	 As	Oy	Helsingin	Eino	Leinon	katu	7	 45	720,00	 45 720,00
	 	 Koy	Tahko	Twinhills	212/5	 522	757,00	 522	757,00
	 	 As	Oy	Topeliuksenkatu	15	 721	587,35	 721 587,35

	 	 Total	 2	871	294,27	 2	783	830,91

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD  

noTER

21



KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD  

noTER

22

Euro	 																																																																																																 2021 2020

(4)	föRäNdRiNgaR i egeT kaPiTal         			
 																																																																																				
Fond		1.1.	 20	021	375,69	 19	395	678,62
Fondöverföringar		31.12.		 852	469,88	 625	697,07
Fond	31.12.																																																							 20	873	845,57	 20	021	375,69

Fond	för	verkligt	värde	1.1.	 2	819	772,29	 2	342	539,27
Förändring	under	räkenskapsperioden	 1	795	921,25	 477	233,02
Fond	för	verkligt	värde	31.12.																														 4	615	693,54	 2	819	772,29

gaRaNTieR ock SäkeRHeTeR	 31.12.2021 31.12.2020

Beviljade	garantilimiter	 57	780	819	724,62	 58	558	178	158,03	
Säkerheter	i	användning	 38	912	111	855,40	 36	657	771	232,82
Säkerheter	som	mottagits	och	poster	
som	påverkar	säkerhetspositionen	 40	075	217	212,49	 39	414	857	675,35

Kalkylmässig	översäkring	 1	163	105	357,09	 2	757	086	442,53

De	av	Kommunernas	garanticentral	till	Kommunfinans	Abp		
garanterade	fordringarna	i	derivatavtal	från	motparter,	net.	 5	665	037,00	 18	260	111,00
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SIGNATURERNA	AV	VERKSAMHETBERÄTTELSE	OCH	BOKSLUTET	

Helsingfors	2.2.2022
	 	 	 	
	
kommuNeRNaS gaRaNTiceNTRal

Tapani	Hellstén	 Marita	Toikka
styrelseordförande	 styrelsens	vice	ordförande

Kai	Järvikare	 Janne	Pesonen
styrelseledamot	 styrelseledamot

Mervi	Simoska	 Jaakko	Stenhäll
styrelseledamot	 styrelseledamot

Päivi	Yli-Kauhaluoma-Nurmi	 Heikki	Niemeläinen
styrelseledamot	 verkställande	direktör	

ReViSioNSaNTecNiNg

Över	den	utförda	revisionen	har	i	dag	avgivits	revisionsberättelse.

Helsingfors	2.2.2022

KPMG	OY	AB

Marcus	Tötterman,	CGR
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REVISIonSBERÄTTELSE

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	enlig-
het	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	verkstäl-
lande	 direktören	 för	 bedömningen	 av	 garanticentrals	 förmåga	
att	fortsätta	verksamheten.	De	upplyser,	när	så	är	tillämpligt,	om		
förhållanden	som	kan	påverka	förmågan	att	fortsätta	verksam-
heten	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 aNSVaR Vid ReViSioN aV BokSluTeT
Våra	mål	är	att	uppnå	en	 rimlig	grad	av	säkerhet	om	huruvida		
bokslutet	 som	 helhet	 innehåller	 några	 väsentliga	 felaktighe-
ter,	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	inställ-
ning	under	hela	revisionen.	Dessutom:

-	Identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktighe-
ter	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	ända-
målsenliga	för	att	utgöra	en	grund	för	våra	uttalanden.	

25

Till	Kommunernas	garanticentrals	delegation	

ReViSioN aV BokSluTeT

uTTalaNde
Vi	har	utfört	en	revision	av	bokslutet	för	Kommunernas	garanti-	
central	 (fo-nummer	 1075583-7)	 för	 räkenskapsperioden	 1.1–
31.12.2021.	Bokslutet	omfattar	balansräkning,	resultaträkning,	
finansieringsanalys	och	noter	till	bokslutet.

Enligt	vår	uppfattning	ger	bokslutet	en	rättvisande	bild	av	garan-
ticentrals	ekonomiska	ställning	samt	av	resultatet	av	dess	verk-
samhet	i	enlighet	med	i	Finland	ikraftvarande	stadganden	gäl-
lande	upprättande	av	bokslut	och	det	uppfyller	de	lagstadgade	
kraven.	

gRuNd föR uTTalaNdeT
Vi	har	utfört	vår	revision	i	enlighet	med	god	revisionssed	i	Fin-
land.	Våra	skyldigheter	enligt	god	revisionssed	beskrivs	närmare	i		
avsnittet	Revisorns	ansvar	vid	revision	av	bokslutet.	Vi	är	obe-
roende	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.

Detta	dokument	på	svenska	är	en	översättning	av	den	ursprungligt	finska	revisionsberättelsen.	Endast	den	finska	originala	revisionsberättelsen	är	juridiskt	bindande.
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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.

-	Skaffar	vi	oss	en	förståelse	av	den	del	av	garanticentrals	 in-
terna	kontroll	som	har	betydelse	för	vår	revision	för	att	utforma	
granskningsåtgärder	som	är	lämpliga	med	hänsyn	till	omständig-
heterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om	effektiviteten	i	den	interna		
kontrollen.en	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	redovis-
ningen	och	tillhörande	upplysningar.

-	Drar	vi	en	slutsats	om	 lämpligheten	 i	att	styrelsen	och	verk-
ställande	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	för-
hållanden	som	kan	leda	till	betydande	tvivel	om	garanticentralens		
förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	Om	vi	drar	slutsatsen	att	
det	finns	en	väsentlig	osäkerhetsfaktor,	måste	vi	i	revisionsberät-
telsen	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	förhållan-
den	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	planerade	omfatt-
ning	och	 inriktning	samt	tidpunkten	för	den,	samt	betydelse-
fulla	 iakttagelser	under	revisionen,	däribland	eventuella	bety-
dande	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	 verksam-
hetsberättelsen.	Vårt	uttalande	om	bokslutet	täcker	inte	övrig	
information.

Vår	skyldighet	är	att	 läsa	den	ovan	specificerade	övriga	 infor-
mationen	 i	 samband	 med	 revisionen	 av	 bokslutet	 och	 i	 sam-
band	med	detta	göra	en	bedömning	av	om	det	finns	väsentliga	

motstridigheter	 mellan	 den	 övriga	 informationen	 och	 bokslu-
tet	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	upprät-
tats	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	verk-
samhetsberättelsen,	bör	vi	rapportera	detta.	Vi	har	ingenting	att		
rapportera	gällande	detta.

Helsingfors	den	2	februari	2022

KPMG	OY	AB

Marcus	Tötterman
CGR



Miljoner	euro	 	
	
kommuNfiNaNS aBP garantlimiter utnyttjade 
    31.12.2021
	
	 	 MTN-program	 40	000,0	 31494,4
	 	 AUD	2000	program	 1280,8	 732,6
	 	 Euro	Commercial	Paper	program	 10	000,0	 3	820,7
	 	 Övrig	inhemskt	och	utländsk	medelanskaffning	 6 500,0	 2	864,3
	 	
	 	 Totalt	 57	780,8	 38	912,1
	 	 	
De	av	Kommunernas	garanticentral	till	Kommunfinans	Abp		 	 5,7
garanterade	fordringarna	i	derivatavtal	från	motparter,	net.	 max	4	%	 0,015	%

	 	 Totalt	 	 38	917,8
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STYRelSeN 16.3.2018–31.12.2021	

Tapani	Hellstén,	Ordförande

Marita	Toikka,	Vice	ordförande

Kai	Järvikare	 	

Janne	Pesonen

Mervi	Simoska	

Jaakko	Stenhäll

Päivi	Yli-Kauhaluoma-Nurmi

Kai	Järvikare,	Mervi	Simoska,	Päivi	Yli-Kauhaluoma-Nurmi,	Janne	Pesonen,	

Tapani	Hellstén,	Jaakko	Stenhäll	och	Marita	Toikka
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delegaTioNeN 1.1.2018–31.12.2021

Medlemmar	 	 	 	 Personliga	ersättare

Terhi	Peltokorpi,	ordförande	 	 	 Martin	Ylikännö

Reijo	Vuorento,	1.	Vice	ordförande	 	 Ninni	Taavitsainen

Kimmo	Behm,	2.	Vice	ordförande	 	 Mika	Mäkinen

Tuomo	Luoma	 	 	 	 Joonas	Grönlund

Satu	Hatanpää	 	 	 	 Venla	Väli-Torala	 	

Maarita	Mannelin	 	 	 	 Pia-Riitta	Korvenheimo

Jesse	Jääskeläinen	 	 	 	 Vuokko	Puljujärvi

Pia	Hänninen	 	 	 	 Markku	Harju

Lasse	Hautala	 	 	 	 Mirva	Kittilä

Asta	Tolonen	 	 	 	 Markku	Forss

Sallamaari	Muhonen	 	 	 Marko	Kivelä

Leena	Kuha	 	 	 	 Ville	Hämäläinen

Lauri	Heikkilä	 	 	 	 Anssi	Joutsenlahti

Matti	Semi	 	 	 	 Tiina	Ahlfors

Fredrik	Guseff	 	 	 	 Minna	Österholm

Reijo	Vuorento,	Terhi	Peltokorpi	och	Kimmo	Behm.	
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InfoRMaTIon oM ÅRSBERÄTTELSE

kommunernas garanticentral garanterar 

kommunfinans medelsanskaffning, som kanaliseras 

som lån till utveckling av kommunernas verksamhet och 

infrastruktur samt till socialt bostadsbyggande. 

Bilderna i garanticentralens årsberättelse 

är från olika finansieringsobjekt, denna gång 

från Tammerfors spårvagnprojektet. 

driften av Tammerfors spårväg började 

den 9 augusti 2021.


