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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 
 
 

ALLMÄNT 
Stiftelsen Sedmigradsky sr. är en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig 
småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1–5. Stiftelsen upprätthåller tre privata 
daghem med plats för sammanlagt 122 barn. Stiftelsen är grundad av titulärrådet Franz Fredric 
Sedmigradsky, vars testamente har möjliggjort daghemsverksamhet i 170 år inom Helsingfors 
område. 
 
Verksamheten regleras av finländsk lagstiftning och kommunala direktiv. Stiftelsen producerar sin 
daghemsverksamhet i privat regi och får inkomster via föräldrarnas kundavgifter, 
Folkpensionsanstaltens privatvårdsstöd, privatvårdsstödets kommuntillägg (Helsingforstillägg), 
avkastning från placeringsverksamheten samt genom erhållna understöd. 
 
Den av familjerna uppburna kundavgiften motsvarar avgiften på kommunala daghem. Stiftelsen har, 
i enlighet med sitt syftemål, subventionerat verksamheten under året med 663 732 euro  
(i snitt 5 440 euro per barn). Testamentet stipulerar att 2/3 av placeringsverksamhetens avkastning 
över tid kan användas för verksamheten. 
 
 
 

VERKSAMHETEN 
 

Stiftelsen Sedmigradskys vision är att erbjuda svenskspråkig småbarnspedagogik av hög kvalitet i 
starka enheter och ändamålsenliga utrymmen i aktiv samverkan med sin omgivning. Med hjälp av 
en välmående, behörig och yrkesskicklig personal utvecklas verksamheten kontinuerligt. Stiftelsen 
värnar om att stärka det svenska språket hos barnen. Personalen har en aktiv och öppen dialog med 
familjerna där både barn och vårdnadshavare är delaktiga.  
 
 Värdegrunden i verksamheten är: 
 

• Barnets rätt att leka 
• Respekt för individen 
• Barnets rätt att tänka och uttrycka sig själv 
• Barnens och föräldrarnas delaktighet 
• Acceptans av mångfald 
• Egenvårdarmodellen som arbetssätt 

 
Varje daghem gör årligen upp en egen verksamhetsplan för daghemmet i linje med de nationella 
grunderna för småbarnspedagogik, Helsingfors plan för småbarnspedagogik och stiftelsens strategi. 
De tyngdpunkter i verksamhetsplanen som är gemensamma för alla daghem är leken, språket och 
kulturen, konst och kreativitet samt barnens delaktighet.  
 
Att se det enskilda barnet och dess behov i samverkan med andra barn betonas. Lärmiljön är trygg 
och tillåtande och verksamheten mångsidig och strukturerad. En individuell plan för 
småbarnpedagogik uppgörs för varje barn i samarbete med vårdnadshavarna. Dokumentation av 
barnets utveckling och lärande är en del av pedagogernas arbete. 
 
I alla daghem arbetar man enligt egenvårdarmodellen, som grundar sig på anknytningsteorin. 
Modellen, som kallas Tidigt familjestöd, stöder barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll 
som fostrare. Egenvårdaren gör ett hembesök till familjen innan barnet börjar på daghemmet. Syftet 
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är att skapa en god kontakt med barnet och familjen och möjliggöra att daghemsstarten blir så trygg 
som möjligt. Barnet mjuklandar tillsammans med föräldrarna och egenvårdaren, vilket främjar 
barnets anpassning till daghemmet och ger en bra grund för samarbetet mellan personalen och 
familjen. Egenvårdaren observerar barnets utveckling och fäster speciellt uppmärksamhet vid den 
emotionella anpassningen.  
 
Alla daghem har aktiva föräldrar och i två av daghemmen verkar en föräldraförening. 
De arrangerar program för familjerna och söker ekonomiska bidrag till daghemmen för kulturella 
evenemang såsom besök till museum, teaterföreställningar eller konserter.   
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 
 
 

CORONAKRISENS INVERKAN PÅ EKONOMIN OCH VERKSAMHETEN  
 
Regeringens beslut att införa restriktioner för småbarnspedagogiken under undantagsläget 18.3-
13.5.2020 hade betydande inverkan på verksamheten på daghemmen. Majoriteten av barnen 
stannade hemma och frånvaroprocenten varierade mellan 71% och 90% under perioden ifråga. 
Inkomstbortfallet som föranleddes av uteblivna dagvårdsavgifter var betydande och låg på knappt 
19 000 € per månad under undantagsperioden. Ekonomin återfick balansen då Helsingfors stad 
beslöt att även kompensera privata dagvårdsanordnare för avgifter man valt att inte uppbära då 
familjerna haft barnen hemma. Samtliga daghem höll öppet även under undantagsläget och 
personalpermitteringar kunde undvikas.  
 
Substansmässigt var förändringarna i verksamheten våren 2020 också betydande. På en kort tid 
omvandlades pedagogiken till att även omfatta distanspedagogik för att de barn som var hemma 
också skulle få ta del av trygga rutiner och upprätthålla kontakten till personalen på daghemmet, 
vilket var särskilt viktigt i en tid som präglades av isolation och oro. Personalen hade mycket tid för 
att planera den pedagogiska verksamheten, vilket innebär att planerna för verksamhetsåret 2020–
2021 legat på en ytterst stark pedagogisk grund. 
 
 

BYTE AV VERKSAMHETSCHEF 
 
Under räkenskapsåret skedde en förändring i stiftelsens ledarskap, då tidigare verksamhetschef 
Lena Granqvist gick mot nya utmaningar efter att i sex års tid ha ansvarat för stiftelsens verksamhet. 
Från och med augusti 2020 leds stiftelsen av pedagogie magister Anna-Christina Martin.  
 
  
 

STADGEÄNDRING 
 
Stiftelsens direktion godkände på sitt möte den 16.11.2020 ändring av stiftelsens stadgar. 
Den största förändringen är att stiftelsen framöver kan utse en verkställande direktör. 
Verkställande direktören är inte medlem av direktionen. Vid räkenskapsåret slut är stadgeärendet 
under behandling hos Patent- och registerstyrelsen.  
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UTVÄRDERING AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN OCH KOMMANDE UTVECKLINGSLINJER 
 
Direktionen beslöt i december 2019 att genomföra en kvalitetsutvärdering av stiftelsens 
småbarnspedagogiska verksamhet. Pedagogie doktor Marina Lundkvist vid Helsingfors universitet 
fick i uppdrag att utföra arbetet utgående från den nationella utvärdering som NCU publicerat 
2019.  Utvärderingen utfördes år 2020 i två faser, och riktade sig till hela den pedagogiska 
daghemspersonalen. Den första delen utfördes i form av en enkätstudie som mäter stiftelsens 
småbarnspedagogiska verksamhet i förhållande till andra aktörers på nationell nivå.  
 
Som särskilda styrkor framstår att stiftelsens småbarnspedagogiska verksamhet bygger på 
pedagogisk grund, att personalen är förtrogen med barnets plan för småbarnspedagogik, att fokus i 
arbetet ligger på barnets bästa och på att som vuxen fungera som en förebild för barnet. Även 
förtrogenheten med jämställdhetsfrågor och språkets betydelse för barnets utveckling framstår som 
särskilda styrkor.   
Gällande arbetsmiljön betonar personalen i intervjuerna trivsel och god atmosfär, att arbetsmiljön 
är tillitsfull, ett engagerat och lösningsfokuserat arbetssätt och frihet under ansvar. Personalen 
uppskattar sina föreståndare och uppfattar deras ledarskap som tillgängligt. Den andra delen 
utfördes hösten 2020 i form av gruppintervjuer och utgick ifrån identifierade utvecklingsområden.  
 
Utvärderingen utgör grunden för stiftelsens fortsatta utvecklingsarbete.  Under de kommande åren 
kommer stiftelsen att förstärka den pedagogiska verksamheten ytterligare genom att införa 
kvalitativa mätare för den, genom att arbeta med kontinuerlig utvärdering och genom starkare 
betoning på fortbildning och forskningssamarbeten. Särskild vikt kommer att läggas vid ett 
sporrande ledarskap där alla medarbetare har möjlighet att ta ansvar, utvecklas och växa i sin 
yrkesroll. Stiftelsen har ambitionen att erbjuda en småbarnspedagogik av hög kvalitet och genom 
aktiv samverkan med sin omgivning vara med och forma hela den småbarnspedagogiska 
utvecklingen på nationell nivå.  
 
 

ÖVRIGT 
 
Vid räkenskapsårets slut hade stiftelsens daghem totalt 93 platssökande barn i kö. Antalet sökande 
fördelar sig enligt följande:  
 
Marias Asyl, 35 sökande 
Munksnäs småbarnsskola, 29 sökande 
Sedmigradskys småbarnsskola I, 29 sökande 
 
Daghemmen har under året haft praktik- och övrigt samarbete med centrala utbildningsanordnare 
såsom Helsingfors universitet, Arcada, Prakticum, Åbo Akademi och Axxell.  Daghemmen har också 
samarbetat med aktörer inom utbildnings- och kultursektorn i den mån det varit möjligt under 
rådande läge, bl.a. med Läsambassadörerna genom inspirationskvällar riktade till föräldrarna samt 
genom projektet Tamburbibliotek, vars syfte är att främja läslusten och läsning i barnens familjer. 
 
Daghemmet Marias Asyl samarbetade inom ramen för ett Nordplus Junior-projekt med daghem i 
Norge och Danmark. Syftet med projektet är att undersöka och utveckla lärmiljöerna med fokus på 
barns perspektiv och digitala verktyg. Under 2020 har projektet förverkligats genom digitala 
pedagogiska träffar. De inplanerade besöken är uppskjutna till hösten 2021.  
 
Stiftelsen har sedan många år tillbaka även riktat sig till den bredare allmänheten. Under tidigare år 
har man bland annat arrangerat en årlig barnkonsert för flera hundra deltagare samt ordnat olika 
typer av föreläsningar om småbarnspedagogiska teman. På grund av den rådande pandemin sköts 
den inplanerade konserten upp och arrangeras i mån av möjlighet under 2021 istället.  
 

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
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Stiftelsen samarbetar både nationellt och internationellt med både utbildningsenheter och andra 
aktörer inom fältet med betoning på att utveckla småbarnspedagogiken, sprida kunskap och värna 
om det finlandssvenska kulturarvet.  

 
SKATTEREVISION 

 
Under året genomförde Skatteförvaltningen en skatterevision som omfattade skatteåren 2017 och 
2018. I revisionen konstateras att stiftelsens verksamhet fortsättningsvis kan anses vara 
allmännyttig. Revisionen föranleder därmed inga beskattningsåtgärder.  

 
ORGANISATION OCH LEDNING 

 
 
DIREKTIONEN 
Direktionen (styrelsen) är stiftelsens högsta beslutande organ. Direktionen väljs vid årsmötet för en 
tre års period. Årligen väljs ordförande och viceordförande. Vid årsmötet 2020 valdes Christel 
Björkstrand in som ny medlem i direktionen.  
 
Direktionen sammankom nio gånger under året. Arvoden har utbetalts till direktionens ledamöter i 
form av års- och mötesarvoden, totalt 61 983 euro. Beloppet innefattar även mötesarvoden för 
utskottsarbete samt arbete som hänfört sig till anställandet av ny verksamhetschef.  
 
VERKSAMHETSUTSKOTTET, vars uppgift är att utveckla substans- och verksamhetsfrågor 
sammankom tre gånger under året. 
 
FINANSUTSKOTTET, vars uppgift är att ansvara för och följa upp stiftelsens placeringar sammankom 
sex gånger under året.  
 
 
Direktionen och utskotten under år 2020                   
 

   

Direktionen Flinck Joakim, ordförande 

  Aura Johan, viceordförande 

  Brännback Ann 

  Söderström Petter 

  Åberg Birgitta  

  Björkstrand Christel (20.4.2020-) 

  Granqvist Lena (-30.6.2020)  

    

Verksamhetsutskottet Aura Johan, ordförande 

  Flinck Joakim 

  Åberg Birgitta 

  Björkstrand Christel 

 Granqvist Lena (-30.6.2020) 

    

Finansutskottet Flinck Joakim, ordförande 

  Brännback Ann 

  Söderström Petter 

 Granqvist Lena (-30.6.2020) 
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REVISORERNA 
 

Stiftelsens revisorer är CGR Bengt Nyholm och CGR Marina Rindell. Revisorssuppleanter är CGR 
Kristina Sandin och CGR Anders Svennas. Revisionsarvodena uppgick till 14 260 euro.  
 
 
Stiftelsen är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f. 

 
NÄRSTÅENDEKRETSEN 

 
Stiftelsens närståenderelationer enligt stiftelselagens definition ser ut på följande sätt: 
 
Två av direktionsmedlemmarna sitter i privata stiftelsers styrelser, varifrån understöd kan sökas för 
daghemsverksamhet.  
 

 
PERSONALEN 

 
Personalen bestod per 31.12.2020 av 34 personer.  
 
Försäkringar. Stiftelsens hela personal är både olycksfallsförsäkrad och ansvarsförsäkrad i 
försäkringsbolaget Fennia. Personalen är pensionsförsäkrad antingen i försäkringsbolaget Veritas 
eller i Keva. Alla daghemsbarn är olycksfallsförsäkrade i försäkringsbolaget Fennia. 
Stiftelsen har en ansvarsförsäkring till förmån för sina direktionsmedlemmar i Fennia. 
 
Fortbildning. Personalen har deltagit i olika utbildningar och fortbildningar minst tre dagar/person/ 
år.  
 
Utvecklingssamtal. Verksamhetschefen har fört utvecklingssamtal med alla föreståndare och den 
ekonomiansvarige. Föreståndarna har i sin tur fört utvecklingssamtal med daghemmens personal. 
 
Arbetarskyddet. Arbetarskyddet har bestått av arbetarskyddschef Lena Granqvist, 
arbetarskyddsfullmäktig Catja Correa och vicefullmäktig Carina Silenius-Forsberg fram till 30.6.2020. 
I arbetarskyddskommissionen har även Alice Stenvall varit medlem. Från och med 1.8.2020 har 
Anna-Christina Martin ersatt Lena Granqvist som arbetarskyddschef, för övrigt har gruppens 
sammansättning varit den samma. Stiftelsen har ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet som 
inkluderar jämställdhetsplanen. 
 
Säkerhet. Brandskyddet och egenkontrollen gällande säkerhet har uppmärksammats genom att 
räddningsplanerna har uppdaterats och riskkartläggningen genomförts. Alla daghem har också haft 
utrymningsövningar med barnen. 
 
Förtroendemän. Förtroendeman för lärarna inom småbarnspedagogik var Carina Silenius-Forsberg. 
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EKONOMI  
 
Hela stiftelsens verksamhet, omfattande småbarnspedagogisk-, placerings-, samt övrig verksamhet, 
är sammanställd i detta bokslut. Verksamhetens redovisning samt löneräkning jämte andra 
personaladministrativa och övriga administrativa ärenden har skötts av den ekonomiansvariga. 
 
Daghemsverksamheten har finansierats med stiftelsens egna medel, intäkter från vårdnadshavarna, 
privatvårdsstöd från Folkpensionsanstalten, som inkluderar Helsingforstillägget samt med erhållna 
understöd. 
 
Intäkterna från vårdnadshavarna och Folkpensionsanstalten uppgick till 1 245 266 euro. För den 
allmänna verksamheten har stiftelsen beviljats understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
sr på 295 000 euro. 
Kostnaderna utgör 2 203 998 euro och underskottet för den ordinarie verksamheten är 
663 733 euro mot 662 005 euro föregående år. 
 
Placeringsverksamheten visade ett överskott på 169 820 euro och efter subventioneringen till den 
ordinarie verksamheten visar resultatet en förlust på -493 912 euro.  
 
Stiftelsens placeringsportfölj påverkades kraftigt negativt av den turbulens som präglade 
värdepappersmarknaderna under våren. Finansutskottet gjorde inga större ingrepp i portföljen utan 
efterföljde stiftelsens placeringsstrategi. Således kunde fullständig nytta dras av den återhämtning 
som skedde senare under året. Totalavkastningen för året landade på 5,51 % vilket är i linje med 
jämförelseindex. Utfallet kan, med beaktande av omständigheterna, anses som gott. 
 
 
 

 
 

VÄSENTLIGA RISKER FÖR VERKSAMHETEN 
 
 
Stiftelsens direktion har identifierat följande huvudsakliga risker för verksamheten 
– Värdet på placerade medel kan sjunka. 
Stiftelsens medel är huvudsakligen placerade i aktierelaterade instrument, räntebärande instrument 
samt fastighetsfonder. Därigenom är stiftelsens ekonomi exponerad för utvecklingen av den globala 
ekonomin. Detta tar sig i uttryck exempelvis i form av direkta värdeförändringar i värdepappren. 
Stiftelsens direktion ansvarar för hanteringen av riskerna och verkställer detta via sitt finansutskott 
som sammankommer flera gånger per år vid behov. Stiftelsen har en placeringspolitik som ramverk 
för placeringsverksamheten. 
– Myndigheternas beslut om förändringar i dagvårdens regelverk 
Stiftelsen är utsatt för en viss politisk risk i form av föreslagna förändringar av regelverket för 
dagvård såväl på riksomfattande som på kommunalt plan. Politiska beslutsfattare kan införa 
förändringar i till exempel gruppstorlekar och avgiftsstrukturer. Risken för stiftelsen är osäkerheten 
som är förknippad med utvecklingen av inkomsterna från uppburna dagvårdsavgifter och 
anpassning av personalstyrka.  
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KONTAKTUPPGIFTER 
 
Stiftelsen Sedmigradsky sr.   
Fredsgatan 15 B 10 
00170 Helsingfors  
Anna-Christina Martin, Verkställande direktör 
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi  
tfn 050 415 6650 
 
Marias Asyl   
Stora Robertsgatan 11 B, 
00120 Helsingfors 
mariasasyl@sedmigradsky.fi 
tfn 041 526 7520 
 
Sedmigradskys småbarnsskola I  
Elisabetsgatan 16 A 11 
00170 Helsingfors 
kronohagen@sedmigradsky.fi  
tfn 040 775 4873 
 
Munksnäs småbarnsskola  
Grundvägen 39 
00330 Helsingfors 
munksnas@sedmigradsky.fi 
tfn 050 406 5203

 

mailto:anna-christina.martin@sedmigradsky.fi
mailto:kronohagen@sedmigradsky.fi
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Stiftelsen Sedmigradsky sr

RESULTATRÄKNING 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019

Ordinarie verksamhet

Daghemmen

Intäkter 1 540 266,11 1 472 766,04
Kostnader
   Löner och socialkostnader -1 532 598,45 -1 489 475,59
   Avskrivningar -140 884,67 -141 123,09
   Övriga kostnader -530 515,57 -502 013,13
Totala kostnader -2 203 998,69 -2 132 611,81

Övrig verksamhet

Kostnader
   Övriga kostnader 0,00 -2 160,00
Totala kostnader 0,00 -2 160,00

Resultat för ordinarie verksamhet -663 732,58 -662 005,77

Placeringsverksamhet

Intäkter
   Hyresintäkter 0,00 243 632,67
   Dividender, räntor, avkastning fond och värdepapper 334 925,85 431 455,78
   Försäljningsvinster 343 166,74 19 211 165,50
Totala intäkter 678 092,59 19 886 253,95

Upp-/nedskrivning av värdepapper -303 224,83 330 591,93

Kostnader
   Bolagsvederlag 0,00 -47 742,54
   Försäljningsförluster -163 977,22 -233 431,55
   Övriga kostnader -41 070,38 -45 223,98
Totala kostnader -205 047,60 -326 398,07

Resultat för placeringsverksamhet 169 820,16 19 890 447,81

Resultat före skatt -493 912,42 19 228 442,04

Räkenskapsårets vinst -493 912,42 19 228 442,04
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BALANSRÄKNING 31.12.2020 31.12.2019

AKTIVA

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar

Utgifter med lång verkningstid 336 012,60 413 940,28

Immateriella tillgångar totalt 336 012,60 413 940,28

Materiella tillgångar

Bostadsaktier och andelar 29 615,88 29 615,88
Byggnader och konstruktioner 1 051 808,74 1 090 779,68
Maskiner och inventarier 56 978,81 50 796,61

Materiella tillgångar totalt 1 138 403,43 1 171 192,17

Placeringar

Fastighetsbolagsaktier 0,00 0,00
Aktier och andelar 0,00 0,00
Övriga placeringar 30 220 477,61 30 452 424,37
Tomt 0,00 0,00

Placeringar totalt 30 220 477,61 30 452 424,37

Bestående aktiva totalt 31 694 893,64 32 037 556,82

Rörliga aktiva

Finansieringstillgångar

Kortfristiga fordringar 24 156,45 28 264,59

Kassa och banktillgodohavanden 450 607,62 614 357,21

Rörliga aktiva totalt 474 764,07 642 621,80

AKTIVA TOTALT 32 169 657,71 32 680 178,62
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PASSIVA 31.12.2020 31.12.2019

Eget kapital

Övriga fonder 0,00 97 071,77

Dispositionsfond 32 368 654,36 13 042 846,69

Räkenskapsårets vinst/förlust -493 912,42 19 228 735,90

Eget kapital totalt 31 874 741,94 32 368 654,36

Främmande kapital

Kortfristigt främmande kapital 

   Förskottsbetalningar 6 966,00 10,00
   Leverantörsskulder 23 395,94 26 794,31
   Resultatregleringar 239 321,27 260 902,05
   Övriga kortfristiga skulder 25 232,56 23 817,90
   Avrundningar 0,00 0,00

Kortfristigt främmande kapital totalt 294 915,77 311 524,26

PASSIVA TOTALT 32 169 657,71 32 680 178,62








