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§ 203
Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

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
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2020 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on                
496 727 658,16 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelyssä seuraavaa:
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Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen joh-
tokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen 
mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

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

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että innovaa-
tiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 30 miljoonaa euroa.

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2020 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 496,7 miljoonaa euroa ollen 234 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2019 tulos oli 377,0 mil-
joonaa euroa, vuoden 2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa ja vuoden 
2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa. 

Helsingin kaupungin tuloslaskelma



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 3 (11)
Kaupunginhallitus

Asia/13
22.03.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Toimintakate toteutui talousarviota parempana (47,5 miljoonaa euroa) 
toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi (72,1 miljoonaa eu-
roa). Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja (kirjautuu muihin 
toimintatuloihin) kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) 
enemmän, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Myös valmistus omaan käyt-
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töön toteutui talousarviossa ennakoitua suurempana (39,6 miljoonaa 
euroa).

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 24,5 miljoonalla 
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuo-
teen verrattuna oli 3,6 prosenttia (vuonna 2019 vastaava kasvu edelli-
seen vuoteen oli 4,8 prosenttia). Kuntasektorilla vastaava kasvu oli 
keskimäärin 2,0 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimin-
tamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 
2020 noin 4,4 prosenttia eli noin kolminkertaisesti strategiatavoittee-
seen (tavoitetaso 1,29 prosenttia) nähden (vuonna 2019 vastaava kas-
vu edelliseen vuoteen oli 5 prosenttia, tavoitetaso vuonna 2019 oli 2,34 
prosenttia).

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia (vuonna 2019 vas-
taava kasvu oli 2,3 prosenttia). Verotulototeuma oli yhteensä -57 mil-
joonaa euroa talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaa-
tiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuustilitysten toteuma oli 479,6 mil-
joonaa euroa. Se sisältää kuntien koronatukipakettien mukaiset kom-
pensaatiot 214 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuvat 234 miljoo-
naa euroa talousarviota korkeampana. Yhteensä vero- ja valtionosuus-
tulot olivat 176 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat.

Vuosikate 863 miljoonaa euroa toteutui 228 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana ja hieman edellisvuotta korkeampana (741 miljoo-
naa euroa vuonna 2019).

Koronan vaikutukset Helsingin kaupungin vuosikatteeseen jäivät vuon-
na 2020 lähes neutraaleiksi. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muo-
dostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2021 eteenpäin li-
sää kaupungin menoja.

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Kaupungin investointimenot olivat 1 047 miljoonaa euroa, josta 130 mil-
joonaa euroa muodostui Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin 
myyntitulojen sijoittamisesta kyseessä olevaan kiinteistöosakeyhtiöön. 
Ilman tätä kertaluonteista pääomitusta investointimenot olivat 917 mil-
joonaa euroa eli 137 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Inves-
tointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2020 olivat 891,5 miljoonaa eu-
roa ja ilman Kymppi-talon kertaluonteista pääomitusta investointimenot 
olivat 761,5 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2019 käytettiin 639,9 miljoonaa euroa, 516 miljoonaa eu-
roa vuonna 2018 ja 545,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Investointita-
son nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien projektialueiden esira-
kentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja pe-
rusparantamiseen.
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Vuoden 2020 investointimenot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna eri-
tyisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja lii-
kenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 298,1 miljoonaa euroa, 
joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 266,1 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkei-
siin käytettiin 130,9 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytettiin 116,2 
miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 167,1 miljoonaa euroa, 
kun vuonna 2019 käytettiin 149,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväk-
si, käytettiin vuonna 2020 yhteensä 96,4 miljoonaa euroa, joka on 73,7 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vastaava käyttö 
oli 55,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset 
verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat Kalasataman ja Länsisataman 
esirakentamiseen.

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 173,2 miljoonaa euroa, 
joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 158,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan 
käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat talousarviokoh-
taan Uudisrakentaminen sekä talousarviokohtaan Perusparantaminen 
ja liikennejärjestelyt.

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 olivat 145,9 miljoonaa eu-
roa (138,2 miljoonaa vuonna 2019).

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui vain -9 miljoonaa euroa 
negatiivisena huolimatta edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta 
investointitasosta. Tämä mahdollistui, kun myös tulorahoitus toteutui 
edellistä vuotta parempana. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka 
on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteu-
tui jokseenkin vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna (-33 miljoonaa 
euroa).
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Vuosikate suhteessa toteutuneeseen investointitasoon (investointien 
tulorahoitusprosentti) vuonna 2020 oli 85 prosenttia. Se ei poikkea 
merkittävästi muiden suurimpien kaupunkien tasosta. Myöskin kunta-
sektorin keskimääräinen investointien tulorahoitusprosentti oli ennakko-
tietojen mukaan 84 prosenttia.

Vuoden 2020 talousarviossa oli varauduttu uusien 92 miljoonan euron 
lainojen nostoon. Lainanotosta toteutui 60 miljoonaa euroa. Kyseinen 
laina nostettiin liikenneliikelaitokselle raitiovaunukaluston hankintaa 
varten Euroopan Investointipankin kanssa tehdystä rahoituksen puite-
sopimuksesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 82 miljoonaa eu-
roa (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut raha-
laitoslainat), ja pitkäaikaisten lainojen määrä aleni vuonna 2020 netto-
määräisesti yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kaupungin ottolainakanta oli 
vuoden lopulla 992 miljoonaa euroa (vuoden 2019 lopussa 1 014 mil-
joonaa euroa).

Kaupungin rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yh-
teenlaskettu määrä on kasvanut kuluneella tilikaudella 208,1 miljoonaa 
euroa. Kassavarojen määrän muutosta osaltaan selittää pääosin tytä-
ryhteisöjen konsernitilivarojen määrän kasvu.

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 konsernitilijärjestelmässä oli tytäryhteisöjen va-
roja vuoden lopussa yhteensä 500,7 miljoonaa euroa (kasvua viime 
vuodesta 167,9 miljoonaa euroa).

Kaupungin maksuvalmiusreservejä kasvatti lisäksi kaupunkiympäristön 
toimialan toimitiloiksi valmistuneen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasata-
man Kympin osakekannan sekä siihen liittyvän tontin myynti. Kauppa-
hinta kohteista oli yhteensä 167 miljoonaa euroa. Kaupunki jää raken-
nukseen vuokralaiseksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2020 vuosikate oli noin 1 438 mil-
joonaa euroa. Vuosikate parani vuodesta 2019 noin 61 miljoonalla eu-
rolla. Helsingin kaupungin vuosikate parani 122 miljoonaa euroa edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin 
vuosikatteeseen oli noin 61 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Ennen kaikkea Helsingin Satama Oy:n (noin 19 miljoonaa eu-
roa) sekä Palmia Oy:n (noin 4 miljoonaa euroa) tulokset heikkenivät 
vuodesta 2019 pääasiallisesti koronaepidemian vaikutusten seurauk-
sena.

Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 2020 noin 605 miljoonaa euroa, jo-
hon vaikutti keskeisimmin Helsingin kaupungin osuus 497 miljoonaa 
euroa ja Helen Oy:n osuus 123 miljoonaa euroa. 

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 569 miljoonaa euroa ja se parani edelli-
sestä vuodesta 65 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli 
119 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa parempi.

Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-269 miljoonaa euroa negatiivinen ja se oli hieman vuoden 2019 tasoa 
parempi (-333 miljoonaa euroa vuonna 2019). Helsingin kaupungin vai-
kutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -9 
miljoonaa euroa, jonka taso oli edellisen vuoden tasolla (-33 miljoonaa 
euroa vuonna 2019).

Tytäryhteisöjen (muut kuin kuntayhtymät) yhteenlaskettu investointitaso 
oli 1 040 miljoonaa euroa ja se oli 103 miljoonaa euroa edellisen vuo-
den tasoa (937 miljoonaa euroa vuonna 2019) suurempi. Tytäryhteisö-
jen yhteenlaskettu investointitaso on noussut vuoden 2017 toteumaan 
nähden 275 miljoona euroa eli se on kasvanut lähes kolmanneksen. 
Samalla aikavälillä myös kaupungin investoinnit ovat kasvaneet noin 
kolmanneksella vuoden 2017 noin 619 miljoonan euron tasosta vuoden 
2020 noin 917 miljoonan euron tasoon (vertailukelpoinen taso 2020 
huomioiden Kymppi-talon kertaluonteinen pääomittaminen).

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5 552 miljoonaa euroa eli 8 442 eu-
roa asukasta kohden (vuonna 2019 lainakanta oli 5 171 miljoonaa eu-
roa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 992 miljoonaa euroa eli 
1 508 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni 
(42 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu 
lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 423 
miljoonaa euroa (vuonna 2019 vastaava lainakannan kasvu oli 434 mil-
joonaa euroa).

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen käsittelyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilinkauden tu-
loksen käsittelystä. Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien 
rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden 
omissa tilinpäätöksissä.

Kaupunginhallitus toteaa tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn yhteydessä 
seuraavaa liittyen asuntotuotantorahaston tilanteeseen.

Kaupungin asuntotuotantorahasto koostuu kolmesta korista. Yksi ko-
reista perustettiin kaupungin erillisten korkotukiyhtiöiden vuokrien peri-
miseen ja rakentamisenaikaisten lainojen hoitoon. Yhtiöt on olennaisin 
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osin fuusioitu kaupungin 100 % omistamaan Koy Auroranlinnaan. Yh-
dessä korkotukiyhtiöistä kaupunki on ollut enää vähemmistöosakkaa-
na.  Fuusion toteuduttua ko. yhtiön osakeomistuksiin liittyvät vuokrat ja 
vastikkeet voidaan hoitaa kuten muunkin erillisen asunto-omistuksen 
kohdalla, jolloin ko. rahastokori voidaan tarpeettomana lakkauttaa.

Korin lakkauttamiseen liittyvä asuntotuotantorahaston sääntömuutose-
sitys on tarkoitus tuoda erikseen päätöksentekoon kevätkaudella 2021. 
Korin lakkauttamisen yhteydessä on tarve tehdä tekninen n. 3 miljoo-
nan euron suuruinen siirto kyseiseen rahastoon.

Innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kerty-
neistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston vapaa 
pääoma on helmikuussa 2021 noin  18 miljoonaa euroa. Vuotuinen 
käyttö on ollut viime vuosina noin 3 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
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Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
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Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


