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§ 202
Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden
2019 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 
376 976 075,00 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos kä-
sitellään seuraavasti:
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Edelleen kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvattaminen 
on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 
loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä olevien liikuntahank-
keiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 miljoonaa euroa. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 97 miljoo-
naa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoo-
naa euroa, vuoden 2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 
tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toi-
mintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toi-
mintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennusten- 
ja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 mil-
joonaa euroa) enemmän, yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tämä on yli 
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40 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteu-
tuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.

Helsingin kaupungin tuloslaskelma

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 35 miljoonalla 
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuo-
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teen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden 
toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat 
vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoit-
teeseen nähden. 

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Yhteensä vero- ja 
valtionosuustulot olivat 47 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. 

Vuosikate 741 miljoonaa euroa toteutui 84 miljoonaa euroa talousarvio-
ta korkeampana, mutta hieman edellisvuotta heikompana (752 miljoo-
naa euroa vuonna 2018). 

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2019 oli liikelaitosten inves-
toinnit (pääosin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen joukkoliiken-
neinvestointeja) huomioiden 780 miljoonaa euroa eli selvästi edellistä 
vuotta enemmän (625 miljoonaa vuonna 2018). 
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Investointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2019 olivat 639,9 miljoonaa 
euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 
2018 käytettiin 516 miljoonaa euroa, 545,7 miljoonaa euroa vuonna 
2017, 485,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 388 miljoonaa euroa 
vuonna 2015. Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut eri-
tyisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uu-
sien projektialueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien 
uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen. 

Vuoden 2019 investointimenot kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna eri-
tyisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja lii-
kenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 266,1 miljoonaa euroa, 
joka on 27,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 
käytettiin 208,7 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin käy-
tettiin 116,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käytettiin 83,8 miljoo-
naa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 149,1 miljoonaa euroa, kun 
vuonna 2018 käytettiin 124 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrära-
han käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle. 

Esirakentamiseen käytettiin yhteensä 85,7 miljoonaa euroa, kun vas-
taava käyttö vuonna 2018 oli 66,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan 
Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, käytettiin vuonna 
2019 yhteensä 55,6 miljoonaa euroa, joka on 20,9 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 44 miljoonaa eu-
roa. Talousarviokohdan Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylk:n käytettäväksi, investointeihin käytettiin yh-
teensä 30,1 miljoonaa euroa, joka on 32 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 20,4 miljoonaa euroa. 
Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 
kohdistuivat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan esi-
rakentamiseen. 

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 158,7 miljoonaa euroa, 
joka on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 
käytettiin 140,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön li-
säykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat talousarviokohtaan Pe-
rusparantaminen ja liikennejärjestelyt. 

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2019 olivat 134,1 miljoonaa eu-
roa (102,7 miljoonaa vuonna 2018). Suurin investointikohde olivat Rai-
de-Jokeri-infran maksut 42,5 miljoonaa euroa. Uusien Artic-
raitiovaunujen maksueriä maksettiin 30,9 miljoonaa euroa.
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Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui -33 miljoonaa euroa nega-
tiivisena johtuen edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta investoin-
titasosta. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kau-
pungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteutui selvästi hei-
kompana kuin edellisenä vuonna (151 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2019 aikana lyhennettiin lainoja suunnitelman mukaisesti (87 
miljoonaa euroa) eikä uutta lainaa nostettu. Lainojen lyhennykset kyet-
tiin rahoittamaan kassavaroista kaupungin maksuvalmiuden säilyessä 
riittävänä. Kaupungin lainakanta aleni 1 014 miljoonaan euroon (sisäl-
täen HKL:n rahalaitoslainat). 

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tili-
kaudella 129,4 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen 
johtuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikom-
masta tasosta sekä pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä. 

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupun-
gin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. 
Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konserni-
tilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen 
määrässä. Kaupungin konsernitilillä oli tytäryhteisöjen varoja vuoden 
lopussa yhteensä 332,8 miljoonaa euroa. 

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset näkyvät kaupungin maksuvalmiutta edelli-
seen vuoteen nähden parantavana eränä Asuntotuotantopalveluiden 
niin sanotun kaupungin sisäisen käyttötililuoton käytön pieneminen 
edellisvuodesta. Edellisen vuoden korkea taso johtui tuolloin huomatta-
vasti kasvaneesta tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kas-
vusta.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–
2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2019 vuosikate parani vuodesta 
2018 noin 10 miljoonalla eurolla ollen 1 368 miljoonaa euroa. Helsingin 
kaupungin vuosikate aleni noin 11 miljoonaa euroa vuonna 2019 edelli-
seen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunki-
konsernin vuosikatetta nostavasti oli noin 20 miljoonaa euroa edellistä 
vuotta parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta 
kannattavampaa.

Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 533 miljoonaa euroa, josta Helsin-
gin kaupungin osuus oli 377 miljoonaa euroa ja Helen Oy:n osuus 128 
miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 495 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 34 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä 
oli 27 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.

Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2019 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-333 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisten vuosien tasoa 
(-27 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 171 miljoonaa euroa vuonna 
2017) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toi-
minnan ja investointien rahavirtaan oli -33 miljoonaa euroa, jonka taso 
oli edellisiä vuosia (151 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 245,1 miljoo-
naa euroa vuonna 2017) heikompi. 

Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 1 399 miljoonaa euroa 
ja se oli 305,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (1093,5 miljoo-
naa euroa vuonna 2018 ja 764,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) suu-
rempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointitaso heiken-
si, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunkikonsernin 
toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu in-
vestointitaso on noussut 2019 vuoden 2017 toteumaan nähden 634 eu-
roa eli lähes kaksinkertaistunut. 

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5171,3 miljoonaa euroa (vuonna 
2018 vastaava taso oli 4 983,8 miljoonaa euroa). Tästä Helsingin kau-
pungin lainakanta oli 1 014 miljoonaa euroa eli 1 551 euroa asukasta 
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kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni (87 miljoonaa euroa), 
mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kas-
vaneen investointitason seurauksena noin 434 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mu-
kaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikau-
den tuloksen käsittelystä.
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Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin ta-
seeseen kertyneistä voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pää-
oman kasvattaminen on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja pe-
rusparannushankkeen loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä 
olevien liikuntahankkeiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 mil-
joonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


