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§ 643
V 21.6.2017, Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hy-
väksyminen

HEL 2017-002916 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia on 470 179 976,48 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                        
2 615 370,07 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Liiken-
neliikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                          
6 880 717,80 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Palve-
lukeskusliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 347 818,71 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Ta-
loushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 56 890,63 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-
palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kau-
pungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen (Työterveys Helsinki) yli-
jäämä, 456 942,71 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti 
Työterveysliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
ylijäämä, 5 485 500,90 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 
2 188,36 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 792 439,38 euroa ja in-
novaatiorahaston alijäämä, -1 650 473,68 euroa siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:
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Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 2 797 240,00 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                                              
9 485 500,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,                        
4 785 064,30 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 454 680 938,17 euroa, kirjataan kaupungin taseen omaan pää-
omaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsin-
gin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden 
osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012, 11.2.2015 ja 
18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpaatos_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kesä-
kuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 20.3.2017 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin 
kaupungin tilinpäätöksen.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.3.2017 käsiteltyyn tilinpäätök-
seen vuodelta 2016 on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia.

Taseen vastattavia koskevissa liitetiedoissa (sivu 178) kohdan Oman 
pääoman erittely alla oleva viittausteksti on poistettu aiheettomana.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevaan liitetietoon (sivu 183) koh-
taan Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt on lisätty puuttuva taulukko 
Olennaisimmat sopimukset taseen ulkopuolisista järjestelyistä.

Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisem-
pi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotu-
lot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot 
olivat talousarviota pienemmät. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa 
euroa talousarviota parempana.

Kaupungin tulorahoitus riitti poikkeuksellisen korkeiden maanmyyntitu-
lojen ansiosta kattamaan investointitason. Vuonna 2016 toiminnan ja 
investointien rahavirta muodostui noin 159 miljoonaa euroa positiivisek-
si.

Strategian mukaan velkaantumiskehitystä hidastetaan rahoittamalla ny-
kyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja 
kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupungin taloudellinen asema on 
muuttunut vuoden 2015 alusta oleellisesti Helsingin Energian ja Helsin-
gin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Vuosina 2015 ja 2016 Helen 
Oy:n liikevoitto ei ollut enää parantamassa kaupungin vuosikatetta ja 
siten vuonna 2015 kaupungin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikai-
semmista vuosista. Vuonna 2016 tulorahoituksen taso parani selvästi 
edellä mainituista syistä johtuen.
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Kaupungin tilikauden tulos oli 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tu-
los oli 18,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2014, joka oli viimeinen toiminta-
vuosi ennen energia- ja satamatoimintojen siirtymistä kaupungin orga-
nisaatiosta omiksi yhtiöiksi, vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2016 kaupungin tilikauden tulos oli myönteinen siihen 
nähden, että Helen Oy:ksi yhtiöitettyjen energialiiketoimintojen tulovirta 
ei vuosina 2015 ja 2016 ollut enää kuluvan vuosikymmenen alun kaltai-
sella laajuudellaan parantamassa kaupungin tulosta. 

Vuoden 2016 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota 
parempana, verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän ja 
korkomenot olivat talousarviota pienemmät. 

Kaupungin kokonaismenotaso alitti talousarvion ja menot toteutuivat 
eräistä kertaluontoisista kirjauksista johtuen jopa hieman edellistä vuot-
ta pienempinä. Edellistä vuotta alempana toteutunut menotaso johtui 
kertaluonteisista kirjauksista kilpailukykysopimuksesta johtuvassa lo-
mapalkkojen kirjaustavassa sekä HUS:n maksuosuuden ajoitukseen 
liittyvässä kirjauksessa. Vertailukelpoisesti tarkasteltuna menokasvu jäi 
matalaksi, vain noin 0,5 prosenttiin. Sosiaali-ja terveyspalveluiden me-
nokasvu jäi verrattain matalaksi, 0,9 prosenttiin. Myös opetusviraston 
(kaupungin itse tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut) menokasvu jäi 
suhteellisen matalaksi, 1,6 prosenttiin. Lisäksi useiden kaupunginjohta-
jan toimialalle varattujen keskitettyjen erien osalta menot toteutuivat 
vuotta 2015 matalampina ja tämä vaikutti keskeisesti siihen, että kau-
pungin menokasvu muodostui vuonna 2016 hyvin matalaksi.

Verotulot toteutuivat 142 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja 
vuoteen 2015 verrattuna verotuloja kertyi 4,5 prosenttia enemmän. 

Vuosikate 569,4 miljoonaa euroa toteutui 300 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana ja on poistotasoon (337,2 miljoonaa euroa) suhteu-
tettuna 169 prosenttia.
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Kiinteän omaisuuden myyntituloja tonttien osalta kirjautui kirjanpidolli-
sesti 240,2 miljoonaa euroa. Tästä tuloutui 127 miljoonaa euroa vuon-
na 2016 loppujen jäädessä saamisiksi.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2016 oli liikelaitosten inves-
toinnit (lähinnä HKL:n joukkoliikenneinvestointeja) huomioiden 663,0 
miljoonaa euroa. Tämä on jonkin verran kahden edellisen vuoden in-
vestointitasoa enemmän. 

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 158,8 miljoonaa euroa po-
sitiivisena. Tämä summa kuitenkin sisältää sellaisia maanmyyntituloihin 
liittyviä kirjauksia noin 113 miljoonaa euroa, joita ei ole tilitetty vuoden 
2016 aikana ja ne näkyvät saamisten lisäyksenä rahoituslaskelmassa. 
Tämä huomioiden toiminnan ja investointien rahavirta jää hieman alle 
50 miljoonaan euroon.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja nostettiin vuoden aikana 50 mil-
joonaa euroa. Lisäksi HKL:lle nostettiin 60 miljoonan euron laina. Kau-
pungin lainakanta aleni tilapäisesti 1 371 miljoonaan euroon (sisältäen 
HKL:n rahalaitoslainat); pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 321 
miljoonaa euroa, ja uusia lainoja nostettiin edellä esitetyn jaottelun mu-
kaisesti yhteensä 110 miljoonaa euroa. Lainakannan 211 miljoonan eu-
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ron nettolyhennykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investoin-
tien rahavirrasta sekä osaksi kassavaroista. 

Kaupungin taseen rahat- ja pankkisaamiset erässä on edellisistä vuo-
sista poiketen esitetty kirjauskäytännön muutoksen johdosta nyt myös 
kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat. Kaupungin velka 
em. yhteisöille näiden varoista kaupungin konsernitilillä näkyy vastaa-
vasti nyt vuoden 2016 rahoituslaskelmassa korottomien velkojen muu-
toksessa ja taseessa uutena eränä lyhytaikaisten velkojen lisäyksessä. 
Kaupungin konsernitilin saldo vuoden lopussa oli 410,6 miljoonaa eu-
roa, josta kaupungin omia varoja oli 23,3 miljoonaa euroa. 

Edellä mainittu huomioiden oli kaupungin rahavarojen muutos 179,4 
miljoonaa euroa positiivinen. Kuitenkin kaupungin varsinaiset omat kas-
savarat vähenivät vuonna 2016 yhteensä 208,5 miljoonaa euroa. Tie-
dossa olevat myöhemmin tilitettävät maanmyyntien rahasuoritukset vai-
kuttivat siihen, että kaupungin kassavaroja voitiin pienentää ja siten lai-
nakantaa tilapäisesti alentaa.

Kassaylijäämä muodostui seuraavasti: 
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Kaupungin taseen loppusumma vuonna 2016 kasvoi 648 miljoonaa eu-
roa. Kasvua selittää suurelta osin Rahat ja pankkisaamiset –erän kas-
vu, jonka taustalla on muutos kaupungin konsernitiliä koskevassa kir-
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jauskäytännössä. Poiketen vertailuvuodesta 2015, ko. tase-erä sisältää 
vuoden 2016 tilinpäätöksessä myös kaupungin tytäryhteisöjen varat 
konsernitilillä. Vastaavasti tytäryhteisöjen konsernitilivarat, yhteensä 
403 miljoonaa euroa, näkyvät uutena eränä myös taseen vastattavaa –
puolella, kaupungin lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille. 

Kaupungin varsinaiset omat kassavarat vähenivät vuonna 2016 yh-
teensä 208,5 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta (raha- ja vakuu-
tuslaitoslainat) aleni 210,7 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia rahamark-
kinainstrumentteihin ei vallitsevassa korkomarkkinatilanteessa tehty, ja 
kaupungin rahamarkkinasijoituksista vuoden aikana erääntyneet varat 
näkyvät vuoden 2016 luvuissa rahoissa ja pankkisaamisissa. 

Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus 
on edellistä vuotta pienempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat 
muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016 
lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta vertailuvuon-
na 2015 selittää vuonna 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lai-
nan erääntyminen vuonna 2016.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2016 vuosikate parani vuodesta 
2015 noin 194 miljoonalla eurolla ollen 1 032 miljoonaa euroa. Helsin-
gin kaupungin vuosikate parani 304 miljoonaa euroa vuonna 2016 
edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kau-
punkikonsernin vuosikatteeseen oli edellistä vuotta pienempi.

Kaupunkikonsernin toimintatuloja ja -menoja verrattaessa vuosien 2015 
ja 2016 välillä on huomioitava, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimin-
tatulot (n. 75 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja -menot (n. 71 miljoonaa 
euroa vuonna 2015) eivät ole enää mukana vuoden 2016 luvuissa 
vuonna 2015 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena. Toiminta-
katteessa tämän konsernin sisäisen organisaatiomuutoksen vaikutus 
pääosin eliminoitui.

Konsernin toimintakate pysyi vuonna 2016 lähes edellisen vuoden ta-
solla. Helsingin kaupungin toimintakatteen parantuessa 78 miljoonalla 
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eurolla oli tytäryhteisöjen vaikutus toimintakatteeseen vastaavasti edel-
listä vuotta heikompi. Suurin heikennys tytäryhteisöissä oli Helen Oy:n 
toimintakatteen heikkeneminen noin 30 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 598 miljoonaa euroa ja se parantui 
edellisestä vuodesta 316 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 ylijäämän kas-
vu oli seurausta Helsingin kaupungin ylijäämän kasvusta.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupunkikonsernin vuoden 2016 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
–57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin vaikutus kau-
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punkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 159 miljoonaa 
euroa. Tytäryhteisöjen vuodesta 2015 noussut investointitaso heikensi 
konsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa. 

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 940 miljoonaa euroa (7 772 e/as.) 
ja tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 371 miljoonaa euroa (2 157 
e/as.). Helsingin kaupungin lainakanta pieneni ja tytäryhteisöjen laina-
kanta kasvaneesta investointitasosta johtuen kasvoi. Tytäryhteisöjen 
lainakannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallin-
noiviin yhtiöihin. 

Konsernin lainasaamiset olivat 479 miljoonaa euroa (753 e/as.) pysyen 
edellisen vuoden tasolla. Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä ra-
hoituslaskelmassa näkyvä antolainasaamisten vähennys eliminoituvat 
suurelta osin konsernirahoituslaskelmassa, sillä pääosa Helsingin kau-
pungin antolainoista on lainoja omille tytäryhteisöille.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui 
seuraavasti:
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tu-
loksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen 
kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa 
kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 
28.11.2012, 11.2.2015 ja 18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpaatos_2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 279

HEL 2017-002916 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2016 tilinpäätöksen.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin ti-
linpäätöksen osoittaman tilikauden tuloksen 470 179 976,48 euroa en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:
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Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                        
2 615 370,07 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                          
6 880 717,80 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut –liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut –lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 347 818,71 euroa siirretään Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen 
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-
palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 56 890,63 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-
palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kau-
pungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan

Helsingin kaupungin työterveys – liikelaitos (Työterveys Helsinki) ylijää-
mä, 456 942,71 euroa siirretään
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti Helsingin kaupungin
työterveys -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
ylijäämä, 5 485 500,90 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 
2 188,36 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 792 439,38 euroa ja in-
novaatiorahaston alijäämä, -1 650 473,68 euroa siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos 
käsitellään seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 2 797 240,00 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                                              
9 485 500,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,                        
4 785 064,30 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.
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Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 454 680 938,17 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin ta-
seen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen 
kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa, josta 26 miljoonaa euroa 
kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 
28.11.2012, 11.2.2015 ja 18.1.2017 tekemien päätöksien mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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