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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FINLANDS KOMMUNSTIFTELSE SR 
2019 
 

1 STIFTELSENS VERKSAMHET 

Finlands kommunstiftelse sr inledde verksamheten 2016. Stiftelseurkunden 
undertecknades 22.8.2016 och stiftelsen infördes i stiftelseregistret 12.9.2016. 
Den avslutade räkenskapsperioden var stiftelsens fjärde räkenskapsperiod. 

1.1 Stiftelsens ändamål och verksamhet för att fullgöra ändamålet  

Stiftelsens ändamål är att främja kommunernas livskraft och demokrati samt andra 
ambitioner och att stärka kommunernas självstyrelse. 

För att fullgöra ändamålet kan stiftelsen 

• dela ut stipendier och bidrag samt bevilja ekonomiskt stöd 
• bedriva forsknings-, informations- och utbildningsverksamhet 
• påverka lagstiftningens utveckling och delta i samhälleligt beslutsfattande och 

samhällsdebatter 
• bygga upp samarbetsnätverk 

• producera service för kommunerna och 
• fullgöra sitt ändamål också genom andra verksamhetsformer som tjänar 

stiftelsens ändamål. 
 

För att fullgöra sitt ändamål delade stiftelsen under räkenskapsperioden ut sju (7) 
bidrag, vars sammanlagda belopp uppgick till 1 390 292 euro. Bidrag mottogs av 

• Finlands Kommunförbund rf, projektet Digitalisering i framtidens kommun samt 
tilläggsfinansiering för projektet 

• Tammerfors universitet, projektet Staden som plattform för tjänster, styrning 
och utveckling 

• Finlands Kommunförbund rf, projektet Gemensamma digitala lösningar och 
digitalt stöd 

• Finlands Kommunförbund rf, projektet Främjande av digitaliseringen inom 
kommunernas tekniska sektor och miljösektor  

• Finlands Kommunförbund rf, allmänt bidrag till Kommunförbundets 
FUI-verksamhet 

• Minna Heinström, pris för pro gradu-avhandling  
• Riikka Vitikka, pris för yrkeshögskoleavhandling 
 

Priset för 2018 års bästa pro gradu-avhandling med kommunal inriktning gick till 
magistern i samhällsvetenskaper Minna Heinströms arbete om barnfamiljers 
delaktighet vid öppna mötesplatser med låg tröskel. Dessutom gavs ett 
hedersomnämnande. Minna Heinström belönades med 2 500 euro för sin 
avhandling. Ett hedersomnämnande gavs till magistern i förvaltningsvetenskaper 
Josefina Riuttala för hennes avhandling om hantering av bokföring och bokslut för 
ränteswapavtal inom den kommunala ekonomin som en del av utvecklingen av 
kommunernas bokslutsrapportering.  

Stiftelsen premierade för andra gången också årets bästa kommunrelaterade 
yrkeshögskoleavhandling. Priset för 2018 års bästa arbete gick till Riikka 
Vitikkas examensarbete om kommunikation som framgångsfaktor för kommuner 
och ett område. I arbetet undersöktes servicedesign inom kommunikationen i 
kommunerna i Uleälvsdalen och området Rokua Geopark. För examensarbetet 
belönades Vitikka med 2 000 euro. Dessutom gavs ett hedersomnämnande till 
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Anna Kokkonen för examensarbetet ”Transformation i förorten – Lehtomäki i 
Kouvola.” 

Forskningsprojektet Staden som plattform för tjänster, styrning och 
utveckling undersöker plattformsmodellens roll och betydelse vid ordnande, 
styrning och utveckling av tjänster i städerna i Finland. Studien skapar också en 
helhetsbild av verksamhetsmodellens nuläge och utveckling samt av dess 
betydelse för stadssamhällena, särskilt med avseende på ledningen av offentliga 
samfund, kommuninvånarnas delaktighet och demokratins funktionsförmåga. 
Studien resulterar på så sätt i rön som är till nytta för forskningen och 
utvecklingsarbetet inom kommunsektorn, när man överväger hur 
plattformsverksamheten bör utvecklas. Studien ökar kunskaperna om 
stadsutveckling, dess strategiska spetsar och partnerskap. Stiftelsens styrelse 
beslutade att finansiera forskningsprojektet Staden som plattform för tjänster, 
styrning och utveckling med 59 000 euro. 

Projektet Gemensamma digitala lösningar och digitalt stöd har som mål att 
bygga upp och samordna samarbete mellan kommunerna och nationella aktörer. 
Kommunerna ber allt oftare Finlands Kommunförbund rf om stöd för sin 
digitalisering, och deras hjälpbegäranden handlar om allt från enstaka små råd till 
synnerligen vidsträckta och komplexa helheter. Finlands Kommunförbund rf ger 
gärna råd, men på längre sikt gäller det att sträva efter att kommunernas egen 
förmåga att främja digitalisering inom den egna kommunen stärks. Med några få 
undantag ska projektet inte delta direkt i utveckling av programvara, i 
kommunernas upphandlingar eller i annat genomförande som hör till 
kommunernas eller företagens ansvarsområde. I projektet stöder man sig aktivt 
också på de partner som kommunerna själva har utsett och befäster samarbetet 
med dem. Stiftelsens styrelse beslutade att finansiera projektet Gemensamma 
digitala lösningar och digitalt stöd med 425 000 euro år 2020 och 450 000 euro år 
2021. 

Projektet Främjande av digitaliseringen inom kommunernas tekniska sektor 
och miljösektor producerar aktuell information och en aktuell lägesbild av den 
snabbt föränderliga omvärlden. Målet är att inrätta ett samarbetsnätverk för 
kommuner för att bedriva gemensam utveckling med anknytning till 
ämnesområdet, utveckla samarbetsformerna och samordna samarbetet mellan 
kommunerna, staten, systemleverantörer, tjänsteleverantörer och andra centrala 
aktörer samt stärka kommunernas intressebevakning i aktuella lagstiftnings- och 
utvecklingsprojekt. Projektet stöder kommunernas utvecklingsåtgärder för 
utnyttjande av digitaliseringen i processer som hänför sig till markanvändning, 
byggande, underhåll, miljövård och miljöskydd. Stiftelsens styrelse beviljade 
projektet 200 000 euro för åren 2020–2021. 

Finlands Kommunförbund rf:s allmänna bidrag för FUI-verksamhet riktas till 
kommunutvecklings-, forsknings- och innovationsprojekt som Kommunförbundets 
utvecklingsgrupp föreslår och Kommunförbundets ledningsgrupp beslutar om. 
Projekten hänför sig till de huvudteman som anges i Kommunförbundets nya 
strategi, till exempel hållbarhet, prognostisering och balansering i samband med 
kommunekonomin, hållbarheten i ordnande av utbildningstjänster och 
kommunernas klimatarbete. För att förenkla beslutsförfarandena i samband med 
bedömningen av enskilda projekt beviljar stiftelsen i fortsättningen direkt stöd till 
Kommunförbundets FUI-verksamhet i form av allmänt bidrag; beloppet 
överenskoms årligen. Stiftelsens styrelse beslutade att i bidrag bevilja Finlands 
Kommunförbund rf 725 000 euro för att användas år 2020.   

Utöver det som nämns ovan beslutade stiftelsen att åren 2018–2019 finansiera 
projektet Digitalisering i framtidens kommun med sammanlagt 376 584 euro. 
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Projektet syftar till att skapa en modell för verksamhet, administration och 
resurstilldelning när det gäller hantering av kommunernas gemensamma 
programvaruprodukter och gränssnitt, främja utvecklingen av e-tjänsterna i 
kommunsektorn och stödja kommunerna vid tillgodogörandet av resultaten från 
riksomfattande utvecklingsprojekt. 2019 års andel av finansieringen var 188 292 
euro. Dessutom beviljades projektet i april 2019 ytterligare 28 500 euro genom ett 
styrelsebeslut.  

Under räkenskapsperioden 2019 bedrev stiftelsen sin ordinarie verksamhet också 
genom att delta i urbanismverksamhetens arbetssätt ”Världens bästa städer” 
med sammanlagt 82 945,50 euro. Finlands kommunstiftelse sr fortsätter det av 
Urbanismisäätiö sr inledda arbetssättet att förankra erfarenheterna av ”Världens 
bästa städer”. Avsikten med arbetssättet är att i Finland genom högklassiga 
studieresor som baserar sig på inbjudningar och genom anknytande kurser främja 
produktionen av och spridningen av information om urbanism samt att föra fram 
ett urbanistiskt synsätt i den finländska samhällspolitiska debatten. 

Utöver genom stipendieverksamheten fullgjorde stiftelsen sitt ändamål genom att 
vederlagsfritt ge Finlands Kommunförbund rf tillgång till de lokaler i Kommunernas 
hus som förbundet behöver för sin verksamhet. Det är fråga om ca 4 900 m².  

I november 2017 ingick stiftelsen hyresavtal om personalrestaurangen i 
Kommunernas hus. Kvadratmeterhyran för de lokaler som används till 
personalbespisning är lägre än hyran per kvadratmeter för de mötes- och 
restauranglokaler som används till annan uthyrningsverksamhet. Stödjandet av 
Kommunförbundets personalbespisning anses främja fullgörandet av det ändamål 
som fastställs i stiftelsens stadgar. 

1.2 Medelsförvaltning 

Stiftelsens hållbara medelsanvändning utvärderas årligen i samband med 
bokslutet och uppgörande av budgeten. Syftet med kalkylen över 
medelsanvändningen är att komplettera den bild som bokslutet ger av stiftelsens 
inkomster och utgifter, eftersom investeringstillgångarnas bokföringsmässiga 
avkastning kan avvika kraftigt från den avkastning som grundar sig på 
investeringstillgångarnas marknadsvärden. 

Stiftelsens tillgångar förvaltas av OP Kapitalförvaltning Ab, SEB Kapitalförvaltning 
Finland Ab och Evli Bank Abp. Kapitalförvaltarna sköter stiftelsens 
investeringstillgångar utifrån fyra olika strategier, och varje månad rapporteras det 
hur den andel som respektive kapitalförvaltare sköter har utvecklats. Stiftelsen har 
kommit överens med OP Kapitalförvaltning Ab om utarbetande av en 
sammanfattningsrapport, så att en tillräcklig helhetsbild av utvecklingen för 
stiftelsens investeringstillgångar fås. 

Det primära syftet med att äga Kommunernas hus Ab är att fullgöra stiftelsens 
ändamål. Stiftelsen ger vederlagsfritt Finlands Kommunförbund rf tillgång till 
lokaler i Kommunernas hus. Lokaler i Kommunernas hus har hyrts ut till externa 
aktörer till den del de inte har behövts för verksamheten inom stiftelsen eller 
Finlands Kommunförbund rf. Uthyrningsverksamheten har varit av 
investeringsnatur, och avkastningen av den har täckt en del av kostnaderna för att 
upprätthålla Kommunernas hus. En del av hyresgästerna är kommunaktörer, och i 
den mån det varit möjligt har uthyrningsverksamheten främjat också fullgörandet 
av stiftelsens ändamål. 

Kommunernas hus sköttes och renoveringar genomfördes i enlighet med den 
fastställda långsiktiga planen. Av reparationsinvesteringarna i Kommunernas hus 
färdigställdes år 2019 förnyandet av varuhissarna och en tegelfasadentreprenad. 
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Från och med augusti 2019 har Palmia Oy varit teknisk disponent och 
fastighetsmanager för Kommunernas hus Ab. 

Under berättelseåret var stiftelsens intäkter av placeringsverksamheten 11 665 
515,77 euro. Det beräknade marknadsvärdet för stiftelsens investeringstillgångar 
per 31.12.2019 uppgick till 129 863 489,07 euro. Nedskrivningarna av 
investeringsrörelsen per 31.12.2019 var 8 969,16 euro. 

1.3 Uppgifter om väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

Stiftelsens styrelse beslutade vid ett sammanträde 3.10.2019 att utse Timo 
Mykkänen till stiftelsens ombud från och med 2.1.2020. Timo Mykkänen har 
tidigare varit anställd hos Finlands Kommunförbund rf:s koncernbolag 
Kommunförbundet Service Ab samt medlem av och ordförande i styrelsen för 
Kommunernas hus Ab, som hör till närståendekretsen.   
 

1.4 De med coronaviruset (covid-19) sammanhängande riskernas inverkan på Finlands 
kommunstiftelse sr:s verksamhet 

Styrelsen för Finlands kommunstiftelse sr har bedömt hur virusepidemin, som bröt 
ut i början av år 2020 och snabbt spridit sig, inverkar på stiftelsens marknadsmiljö, 
verksamhet och likviditet. Epidemins sammanlagda ekonomiska konsekvenser för 
Finlands kommunstiftelse sr:s verksamhet är beroende av epidemins utbredning 
och varaktighet, och i detta skede är det inte möjligt att uppskatta dem exakt. 
Stiftelsens styrelse och ledning ger noggrant akt på hur virussituationen utvecklas 
och uppdaterar sin bedömning av epidemins konsekvenser efter hand som 
situationen framskrider. 
 

1.5 Uppskattning om sannolik kommande utveckling  

När det gäller underhållet och renoveringen av Kommunernas hus verkställs den 
långsiktiga planen för fastigheten. Under 2020 färdigställs bland annat saneringen 
av 2Aa-området, och i planen ingår att modernisera belysningen i bilhallen och på 
lastbryggan, byta ut värmeväxlarna och värmepumparna samt planera och 
konkurrensutsätta en ventilationssanering. Dessutom har en kostnadsreservation 
gjorts för andra icke-specificerade saneringar. De totala investeringarna år 2020 
beräknas uppgå till 1 645 000 euro (moms 0 %). 

Stiftelsens bidragsverksamhet väntas kunna fortgå i åtminstone samma 
utsträckning som 2019. Stiftelsen ger alltjämt Finlands Kommunförbund rf tillgång 
till lokaler utan vederlag. 

1.6 Utredning om forsknings- och utvecklingsverksamhetens omfattning  

Under räkenskapsperioden bedrev stiftelsen inte forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. 

2 STIFTELSENS ORGANISATION 

2.1.1 Stiftelsekoncernen 

Stiftelsen äger hela aktiestocken i Kommunernas hus Ab. Kommunernas hus Ab 
är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag vars verksamhetsområde är att äga och 
förvalta tomt nr 3 i kvarter 303 i stadsdelen Berghäll i Helsingfors stad och den 
fastighet som finns där, Kommunernas hus, på adressen Andra linjen 14, 00530 
Helsingfors. 

Stiftelsen har upprättat ett koncernbokslut som ingår i bokslutet. 
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2.1.2 Styrelse och funktionärer 

Till stiftelsens styrelse hörde 1.1–28.11.2019 

• Sirpa Paatero, ordförande, personlig ersättare Lauri Lyly 
• Sari Rautio, förste vice ordförande, personlig ersättare Annika Kokko 

• Tapani Tölli, andre vice ordförande, personlig ersättare Merja Taponen 
• Toimi Kankaanniemi, ledamot, personlig ersättare Minna Reijonen 

• Martti Korhonen, ledamot, personlig ersättare Veronika Honkasalo 
• Meri Lumela, ledamot, personlig ersättare Tuomas Rantanen 

• Mikaela Nylander, personlig ersättare Thomas Blomqvist 
 

Närvaro- och yttranderätt hade 

• Sonja Falk 
 

Styrelsens ordförande Sirpa Paatero meddelade vid ett styrelsemöte 11.6.2019 att 
hon 12.6.2019 avgår från stiftelsens styrelse och uppdraget som 
styrelseordförande. Styrelsen beslutade att vice ordförande Sari Rautio sköter 
uppdraget som ordförande tills Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation 
har valt en ordförande för stiftelsens styrelse. 

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation utsåg vid sitt sammanträde 
28–29.11.2019 Joona Räsänen till ordförande för stiftelsens styrelse för 
återstoden av mandatperioden 2018–2022. 

Styrelseersättaren Thomas Blomqvist meddelade att han avgår från stiftelsens 
styrelse 13.6.2019. Blomqvist var personlig ersättare för styrelsemedlemmen 
Mikaela Nylander. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation utsåg vid sitt 
sammanträde 28–29.11.2019 Mikko Ollikainen till personlig ersättare för 
styrelsemedlemmen Mikaela Nylander för återstoden av mandatperioden 
2018–2022. 

Vid ett sammanträde 31.1.2019 beslutade stiftelsens styrelse att ge Finlands 
Kommunförbund rf:s vice verkställande direktörer Timo Reina och Hanna Tainio 
närvaro- och yttranderätt vid sammanträden som stiftelsens styrelse och 
placeringskommitté håller. 
 
Vid ett sammanträde 3.10.2019 gav stiftelsens styrelse dessutom Finlands 
Kommunförbund rf:s ekonomi- och förvaltningsdirektör Elina Liippola närvaro- och 
yttranderätt vid sammanträden som stiftelsens styrelse och placeringskommitté 
håller. 
 

Till stiftelsens styrelse hörde 29.11–31.12.2019 

• Joona Räsänen, ordförande, personlig ersättare Lauri Lyly 

• Sari Rautio, förste vice ordförande, personlig ersättare Annika Kokko 
• Tapani Tölli, andre vice ordförande, personlig ersättare Merja Taponen 
• Toimi Kankaanniemi, ledamot, personlig ersättare Minna Reijonen 

• Martti Korhonen, ledamot, personlig ersättare Veronika Honkasalo 
• Meri Lumela, ledamot, personlig ersättare Tuomas Rantanen 

• Mikaela Nylander, personlig ersättare Mikko Ollikainen 
 

Närvaro- och yttranderätt hade 

• Sonja Falk 

• Elina Liippola 
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• Timo Reina 

• Hanna Tainio 
 

Stiftelsens styrelse sammanträdde fem (5) gånger 2019. 

Verkställande direktör för stiftelsen var Minna Karhunen från och med 1.2.2019. År 
2019 hade stiftelsen varken något ombud eller någon annan egen personal.  

2.1.3 Placeringskommitté 

Till stiftelsens placeringskommitté hörde de ordinarie styrelseledamöterna, de som 
hade yttrande- och närvarorätt vid styrelsesammanträdena och stiftelsens 
verkställande direktör samt de externa investeringsexperterna Timo Viherkenttä 
och Tapio Korhonen.  

Placeringskommittén sammanträdde tre (3) gånger 2019. 

Ordföranden för stiftelsens styrelse Sirpa Paatero meddelade 11.6.2019 att hon 
12.6.2019 avgår från uppdraget som medlem i och ordförande för 
placeringskommittén. Styrelsen beslutade att välja Sari Rautio till ny ordförande 
för placeringskommittén och Lauri Lyly till ny medlem i kommittén. 

Stiftelsens styrelse beslutade vid sitt sammanträde 3.10.2019 att avskaffa 
placeringskommittén och att säga upp sakkunnigmedlemmarna i kommittén så att 
placeringskommitténs sista mandatperiod upphörde 31.12.2019. 

Styrelsen beslutade samtidigt att placeringskommitténs beslutsfullmakter överförs 
till stiftelsens styrelse 1.1.2020.  

2.1.4 Bokföring och revision 

Stiftelsens bokföring har externaliserats till Suomen Säätiötilipalvelu Oy. 
Stiftelsens revisor är KPMG Oy Ab och den huvudansvariga revisorn CGR Heidi 
Vierros. 

 

3 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
 

Stiftelsen känner till nedannämnda transaktioner mellan stiftelsen och stiftelsens 
begränsade närståendekrets under räkenskapsperioden 2019. Den indelning i 
närståendekretsgrupper som används i berättelsen följer den indelning som anges 
i 1 kap. 8 § i stiftelselagen.  

Stiftelsen följer en arbetsordning som innehåller en närståendekretsanvisning. En 
enkät som gäller närståendekretsåtgärder har sänts till stiftelsens verkställande 
direktör, styrelseledamöterna, de personliga ersättarna och revisorn samt till 
verkställande direktören och styrelsen för Kommunernas hus Ab. 
Närståendekretshändelserna följs också via löneräkningen i 
bokföringsprogramvaran och via kund- och leverantörsregistren. Utifrån registren 
och enkäterna utarbetas årligen ett sammandrag av närståendekretshändelserna 
mellan stiftelsen och den begränsade närståendekretsen, och uppgifterna 
presenteras för styrelsen i samband med bokslutet. 

 

3.1 Närståendekretsgrupp 1 – Stiftaren och dennes dottersammanslutningar och 
dotterstiftelser samt Kommunernas hus Ab 
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Stiftelsen betalade eller gick under berättelseåret in för att dela ut följande 
stipendier till stiftaren Finlands Kommunförbund rf:  

• ett stipendium på 188 292 euro för projektet Digitalisering i framtidens 
kommun samt tilläggsfinansiering till ett belopp av 28 500 euro 

• ett stipendium på 425 000 euro för projektet Gemensamma digitala 
lösningar och digitalt stöd 

• ett stipendium på 200 000 euro för projektet Främjande av digitaliseringen 
inom kommunernas tekniska sektor och miljösektor 

• ett stipendium på 725 000 euro i form av allmänt bidrag till 
Kommunförbundets FUI-verksamhet 

• ett stipendium på 74 429 euro för projektet Kommunala datatjänsten. När 
bokslutet uppgjordes återstod vid berättelseårets utgång 535 571 euro av 
den tidigare stipendieskulden 610 000 euro från år 2018 som periodiserats. 
Återstoden av bidraget betalas när den redogörelse för användningen av 
föregående års post som förutsattes i bidragsbeslutet har blivit färdig. 

Stiftelsen beslutade under berättelseåret att avstå från att finansiera Finlands 
Kommunförbund rf:s projekt Klash. Det tidigare periodiserade bidraget 240 000 
euro har upplösts ur stipendieskulderna. 

Utöver dessa fick Finlands Kommunförbund rf ett vederlagsfritt bidrag i form av 
hyresfria lokaler i Kommunernas hus. De lokaler som Finlands Kommunförbund rf 
och KT Kommunarbetsgivarna använde 2019 har en yta på ca 4909 m². Rätten att 
vederlagsfritt använda lokalerna beräknas ha ett marknadsvärde på ca 1 121 000 
euro per år. Stödjandet av personalbespisningen uppskattas vara värt ca 89 000 
euro per år. 

Under år 2019 betalades till Finlands Kommunförbund rf sammanlagt 3 874,13 
euro i kostnadsersättningar enligt fem fakturor. De utbetalda beloppen grundar sig 
på till stiftelsen sända nätfakturor med anknytning till resekostnader i samband 
med ”Världens bästa städer” och anskaffningar till museilokalen.  

Sammanlagt 148 556,12 euro betalades till Kommunförbundet Service Ab i årligt 
bidrag i december 2019. Ersättningen grundar sig på ett avtal mellan stiftelsen och 
Kommunförbundet Service Ab om förvaltningstjänster. Avtalet omspänner bl.a. 
tjänster med anknytning till fullgörande av stiftelsens ändamål och skötsel av 
stiftelsens tillgångar, kommunikation och förvaltning. Till Kommunförbundet 
Service Ab betalades dessutom 465 euro enligt separat faktura för lokalservice i 
samband med förflyttning av inventarier som placerats i museilokalen. 

Stiftelsen betalade till sitt dotterbolag Kommunernas hus Ab vederlag och 
projektandelar för investeringar till ett belopp av sammanlagt 3 732 476,34 euro 
under räkenskapsperioden. Dessutom har stiftelsen betalat 22 272,00 euro i hyra 
till Kommunernas hus Ab. Enligt bolagsordningen för Kommunernas hus Ab 
stannar förrådsutrymmena i bolagets omedelbara besittning. Därför har stiftelsen 
tillsammans med sitt dotterbolag upprättat ett hyresavtal som gäller 
förrådsutrymmen i samband med samlingen av vapensköldar och museiföremål.   

 

3.2 Närståendekretsgrupp 1 – Intäkter 

Under räkenskapsperioden 2019 fick stiftelsen hyresintäkter av nedannämnda 
aktörer som hör till närståendekretsen. Hyresintäkterna baserar sig på tidsbundna 
eller tills vidare gällande hyresavtal mellan stiftelsen och hyresgästerna eller på 



Finlands kommunstiftelse sr   Bokslut 
FO-nr 2781032-9  31.12.2019 
   
 
  

 
   

enskilda lokalreservationer avseende simbassängsområdet och 
videokonferenssalen. I beloppet för KL-Kuntahankinnat Oy ingår också den till 
stiftelsen betalda engångsersättningen 96 166 euro (avtalsbot) för att ett 
tidsbundet hyresavtal upphörde i förtid. Beloppen av hyresintäkter anges exklusive 
mervärdesskatt. 
 

• KL-Kuntahankinnat Oy  163 042,24 euro 

• KL-Kustannus Oy   97 005,16 euro 

• Kommunförbundet Service Ab 148 586,12 euro 

• Finlands Kommunförbund rf 2 850,00 euro 

• FCG Utbildning Ab   3 500,00 euro 
 
Totalt      414 963,52 euro 

 

3.3 Närståendekretsgrupp 2 – Ledning och revisorer 

Till styrelseledamöterna betalade stiftelsen sammanlagt 21 600 euro i 
mötesarvoden och sammanlagt 489,70 euro i rese- och kostnadsersättningar. Till 
verkställande direktören betalades inte lön eller kostnadsersättningar från 
stiftelsen.  

Till revisionssammanslutningen betalades enligt faktura sammanlagt 11 693,20 
euro för revision. 

3.4 Närståendekretsgrupp 3, 4 och 6 

Stiftelsen har inte kännedom om att transaktioner genomförts under 
räkenskapsperioden mellan stiftelsen och de som hör till stiftelsens 
närståendekretsgrupper 3, 4 eller 6. 

3.5 Lån, säkerheter och ansvarsförbindelser 

Stiftelsen har inte kännedom om att stiftelsen eller dess dotterbolag har gett lån, 
säkerheter och ansvarsförbindelser till stiftelsens begränsade närståendekrets. 
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3.6 Sammanfattning av transaktionerna mellan stiftelsen och stiftelsens begränsade 
närståendekrets under räkenskapsperioden 1.1.2019–31.12.2019 

Närståenderelationens 
art / Den i 1 kap. 8 § i 
stiftelselagen 
definierade 
närståendekretsgruppen 

Löner, 
arvoden, 
pensions- 
förpliktelser, 
kostnads- 
ersättningar 

Beviljat stöd 
& 
vederlagsfritt 
bidrag 

Avtal,  
hyresintäkter, 
kostnads- 
ersättningar, 
vederlag och 
projekt- 
andelar 

Givna lån & 
ansvars- 
förbindelser + 
ränteintäkter 
för lån 

Grupp 1 – Stiftaren och 
dennes dotter- 
sammanslutningar och 
dotterstiftelser 

0,00 € 1 221 221,00 € 
& ca  

1 209 000,00 €  

153 196,17 € 
&    

414 963,52 € 

 0,00 € 

Grupp 1 – Stiftelsens 
dottersammanslutning 
Kommunernas hus Ab 

0,00 € 0,00 € 3 754 748,34 € 
(Vederlag, 
hyror och  

projektandelar) 

0,00€ 

Grupp 2 – Ledning och 
revisorer 

33 782,90 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 

Grupp 3 – Stiftelsens 
ombud och andra personer 
som deltar i ledandet av 
stiftelsen 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grupp 4 – 
Familjemedlemmar till 
människor som avses i 
punkterna ovan 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grupp 6 – 
Sammanslutningar och 
stiftelser där en människa 
eller flera samverkande 
människor som avses i 
punkterna ovan har 
bestämmande inflytande 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
STYRELSEN FÖR FINLANDS KOMMUNSTIFTELSE SR 


