
Helsingfors stad Protokoll 12/2021 1 (15)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
23.06.2021

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 211
Helsingfors stads bokslut för år 2020

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände bokslutet för år 2020 utgående från att rä-
kenskapsperiodens resultat före förändring av reserver och fonder är 
496 727 658,16 euro. I resultatet ingår även resultaten för stadens af-
färsverk och de fonder som utgör självständiga balansenheter, vilka tas 
upp i deras egen bokföring.

Över-/underskott från de affärsverk som nämns nedan ska överföras till 
balansräkningens eget kapital för respektive affärsverk enligt förslag 
från dess direktion.

Över-/underskott i de fonder som nämns nedan ska överföras till re-
spektive fonds fondkapital i enlighet med fondens stadgar.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att räkenskapsperiodens resultat 
för den övriga verksamheten ska disponeras enligt följande:

Vidare beslutade stadsfullmäktige att 30 miljoner euro av de ackumule-
rade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning överförs till innova-
tionsfonden.
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Stadsfullmäktige beslutade dessutom att högst tre miljoner euro av de 
ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning som upp-
stod i fondkorgen som bildades för kapitalkostnaderna för räntestöds-
bostäder i stadens direkta ägo i samband med att korgen upplöstes 
överförs till bostadsproduktionsfonden.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bokslutet 
2020 att man reder ut möjligheten att införa barnkonsekvensa-
nalys i stadens budget- och bokslutsprocesser. (Terhi Pelto-
korpi)

 

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 3 och 4 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Katju Aro fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bokslutet 
2020 att man reder ut möjligheten att införa barnkonsekvensa-
nalys i stadens budget- och bokslutsprocesser.

Ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningskläm:

 Fullmäktige önskar att det ska utredas om det är möjligt att i 
efterskott betala resultatpremier för 2020 till de av stadens ans-
tällda för vilka utbetalningen av premien på våren slopades.

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm under-
stöddes inte, varvid det förföll.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bokslutet 
2020 att man reder ut möjligheten att införa barnkonsekvensanalys i 
stadens budget- och bokslutsprocesser.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chy-
denius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johan-
na Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, 
Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Reetta Vanha-
nen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 23
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Atte Harjanne, Atte Kaleva, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Va-
paavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Mari Holopainen, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Terhi Peltokorips förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277
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matti.malinen(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, verkställande direktör, telefon: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingfors stads bokslut 2020 Stge 23.6.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar i enlighet med 113 § i kommunallagen att 
kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före 
utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det 
till revisorerna för granskning. Efter revisionen ska kommunstyrelsen 
förelägga fullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet fö-
re utgången av juni månad.

Stadsstyrelsen har 29.3.2021 § 224 behandlat och undertecknat 
Helsingfors stads bokslut. Stadsstyrelsen konstaterade samtidigt att 
kostnaderna som förorsakas av coronaviruset följs upp i nämnderna i 
samband med uppföljningen av ekonomin och verksamheten, i enlighet 
med det som antecknats i budgeten för 2021. Nämnderna föreslår vid 
behov överskridningsrätter för stadsstyrelsen och stadsstyrelsen för 
fullmäktige.

Helsingfors har skött sin ekonomi långsiktigt, varför den vilar på en sta-
dig grund. Räkenskapsperiodens resultat var 496,7 miljoner euro, vilket 
var 234 miljoner bättre än i budgeten. Resultatet för 2019 var 377,0 mil-
joner euro, 386,8 miljoner euro år 2018 och 483,1 miljoner euro 2017. 

Helsingfors stads resultaträkning 
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Verksamhetsbidraget utföll bättre än budgeterat (47,5 miljoner euro) 
och verksamhetsintäkterna överskred budgeten betydligt (72,1 miljoner 
euro.) Inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier (bok-
förs som övriga verksamhetsintäkter) uppgick till 100 miljoner euro mer 
än budgeterat, sammanlagt 137 miljoner euro. Även tillverkningen för 
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eget bruk var större än vad som förutsågs i budgeten (39,6 miljoner eu-
ro).

Utfallet för stadens externa omkostnader var 24,5 miljoner euro högre 
än budgeterat. Stadens externa omkostnader ökade med 3,6 procent 
från föregående år (motsvarande ökning under 2019 var 4,8 procent). 
Motsvarande genomsnittsökning i kommunsektorn var 2,0 procent. Ut-
gifterna för det ekonomiska målet som mäts enligt driftsekonomins 
verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 4,4 procent 2020, 
dvs. ungefär tredubbelt jämfört med den strategiska målnivån som var 
1,29 procent (motsvarande ökning under 2019 var 5 procent när målni-
vån för 2019 var 2,34 procent).

Skatteintäkterna ökade med 2,1 procent från föregående år (motsva-
rande ökning 2,3 procent 2019). Utfallet för skatteintäkter blev totalt 57 
miljoner euro sämre än budgeterat (inklusive coronakompensationer 
via samfundsskatterna). Redovisningen av statsandelar uppgick till 
479,6 miljoner euro. Detta innehåller kompensationer i form av stödpa-
ket till kommunerna på 214 miljoner euro. Statsandelarna blev 234 mil-
joner euro högre än i budgeten. Inkomster från skatter och statsandelar 
var sammanlagt 176 miljoner euro större än budgeterat.

Årsbidraget var 863 miljoner euro, vilket är 228 miljoner euro högre än i 
budgeten och aningen bättre än föregående år (741 mn euro 2019).

Coronan hade en närmast neutral inverkan på stadens årsbidrag 2020. 
I sektorerna har det emellertid uppstått ett serviceunderskott, och att 
täcka detta kommer att öka stadens utgifter fr.o.m. 2021.

Helsingfors stads finansieringsanalys
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Stadens investeringsutgifter var 1 047 miljoner euro, varav 130 miljoner 
euro bestod av försäljningsinkomster från Fastighets Ab Fiskehamnens 
Tia som placerades i det ifrågavarande fastighetsaktiebolaget. Utan 
denna kapitalisering av engångskaraktär var investeringsutgifterna 917 
miljoner euro, alltså 137 miljoner euro större än föregående år. Investe-
ringsutgifterna exklusive affärsverken uppgick till 891,5 miljoner euro 
2020 och om man inte räknar med kapitaliseringen av Kymppi-huset, 
uppgick investeringsutgifterna till 761,5 miljoner euro, vilket var 19 pro-
cent mer än 2019. Det användes 639,9 miljoner euro under år 2019, 
516 miljoner euro år 2018 och 545,7 miljoner euro år 2017. Den ökade 
investeringsnivån under de senaste åren härstammar särskilt från fost-
rans- och utbildningssektorns byggprojekt, grundberedning i nya pro-
jektområden samt ombyggnad och reparation av gator och trafikleder.

Investeringsutgifterna ökade från 2019 till 2020 särskilt vad gäller an-
vändningen av anslag för husbyggnadsprojekt, grundberedning samt 
gator och trafikleder.
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Sammanlagt 298,1 miljoner euro användes för husbyggnadsprojekt, 
vilket är 12 procent mer än 2019. År 2019 var motsvarande summa 
266,1 miljoner euro. För nybyggnad och kompletteringsbyggande an-
vändes 130,9 miljoner euro, motsvarande belopp var 116,2 miljoner eu-
ro år 2019. För reparationsprojekt användes 167,1 miljoner euro, mot-
svarande belopp var 149,1 miljoner euro år 2019. De mest betydande 
ökningarna av anslagsförbrukningen jämfört med 2019 var inom fost-
rans- och utbildningssektorn.

Budgetmomentet grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens 
disposition, förbrukade under 2020 sammanlagt 96,4 miljoner euro, vil-
ket är 73,7 procent mer än år 2019. År 2019 var motsvarande summa 
55,5 miljoner euro. De mest betydande ökningarna av anslagsförbruk-
ningen jämfört med 2019 var för grundberedning i Västra hamnen och 
Fiskehamnen.

Sammanlagt 173,2 miljoner euro användes för gator och trafikleder, vil-
ket är 9,1 procent mer än 2019. År 2019 var motsvarande summa 
158,7 miljoner euro. Den största ökningen av anslagsförbrukningen 
jämfört med 2019 var vid budgetmomentet Nybyggnad samt budget-
moment Ombyggnad och trafikregleringar.

Investeringarna i affärsverket HST uppgick till 145,9 miljoner euro 2020 
(138,2 miljoner 2019).

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde blev bara -9 miljoner 
euro negativt, trots den betydligt högre investeringsnivån än föregåen-
de år. Detta var möjligt eftersom också utfallet för inkomstfinansiering-
en var bättre än föregående år. Verksamhetens och investeringarnas 
kassaflöde, ett nyckeltal som beskriver tillväxtstädernas ekonomiska si-
tuation, hade ett utfall på närmast samma nivå som föregående år (-33 
miljoner euro).

Årsbidraget i relation till den realiserade investeringsnivån (investering-
arnas inkomstfinansieringsgrad) var 85 procent år 2020. Den skiljer sig 
inte väsentligt från nivån i andra större städer. Också den genomsnittli-
ga inkomstfinansieringsgraden i kommunsektorn var 84 procent enligt 
förhandsuppgifter.
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I budgeten för år 2020 hade man förberett sig för att ta upp nya lån på 
92 miljoner euro. Upplåningen blev 60 miljoner euro. Detta lån lyftes för 
trafikaffärsverket för anskaffning av spårvagnsmateriel inom ramen för 
finansieringsavtalet som ingåtts med Europeiska investeringsbanken. 
De långfristiga lånen amorterades med 82 miljoner euro (inklusive af-
färsverket trafikverkets lån för investeringar), och de långfristiga lånen 
minskade under 2020 med sammanlagt 22 miljoner euro netto. Sta-
dens upplåning vid utgången av året var 992 miljoner euro (1 014 mil-
joner euro utgången av år 2019).

Det totala beloppet för stadens kassa och bank samt finansieringsvär-
depapper har ökat med 208,1 miljoner euro under den senaste räken-
skapsperioden. Ändringen i kassabeloppet förklaras huvudsakligen av 
dotterbolagens ökade medel på koncernkontot.

I posten Kassa och bank i stadens balansräkning ingår även kontome-
del för sammanslutningar som hör till stadens koncernkonto. Stadens 
skuld till dessa avspeglas i stadens balansräkning bland beloppet för 
kortfristiga skulder. I stadens koncernkontosystem fanns sammanlagt 
500,7 miljoner euro i dotterbolagens medel vid utgången av året (en 
ökning på 167,9 miljoner euro från föregående år).

Stadens likviditetsreserver ökade även av försäljningen av aktierna i 
samt tomten för Fastighets Ab Fiskehamnens Tia, i vars hus stadsmil-
jösektorns verksamhetslokaler finns. Köpeskillingen för dessa uppgick 
till sammanlagt 167 miljoner euro. Stadens verksamhet fortsätter i 
byggnaden med ett långfristigt hyresavtal.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag 2020 var ca 1 438 miljoner euro. 
Årsbidraget förbättrades från 2019 med ca 61 miljoner euro. Helsing-
fors stads årsbidrag ökade med 122 miljoner euro jämfört med föregå-
ende år. Dottersammanslutningarnas effekt på stadskoncernens årsbi-
drag var ca 61 miljoner euro mindre än föregående år. I synnerhet re-
sultaten för Helsingfors Hamn Ab (ca 19 mn euro) och Palmia Ab (ca 4 
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mn euro) försämrades från 2019 huvudsakligen som en följd av coro-
napandemin.

Stadskoncernens resultat för 2020 var ca 605 miljoner euro, varav 
Helsingfors stads andel 497 miljoner euro och Helen Ab:s andel 123 
miljoner euro hade störst påverkan.

Stadskoncernens överskott var 569 miljoner euro, vilket var 65 miljoner 
euro mer än föregående år. Helsingfors stads överskott var 119 miljo-
ner euro bättre än föregående år.

Helsingfors stadskoncerns resultaträkning

År 2020 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stads-
koncernen -269 miljoner euro negativt, något bättre än året innan (-333 
mn euro år 2019). Helsingfors stads inverkan på stadskoncernens 
verksamhets och investeringars kassaflöde var -9 miljoner euro och 
denna nivå var ungefär samma som föregående år (-33 mn euro år 
2019).
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Dotterbolagens (ej samkommuner) totala investeringsnivå uppgick till 1 
040 miljoner euro vilket var 103 miljoner euro mer än förra året (937 mn 
euro år 2019). Den totala investeringsnivån har stigit från utfallet 2017 
med 275 miljoner euro, alltså ökat nästan med en tredjedel. Under 
samma period har stadens investeringar ökat med cirka en tredjedel 
från omkring 619 miljoner euro 2017 till cirka 917 miljoner euro 2020 
(en jämförbar nivå 2020, med hänsyn till kapitaliseringen i stadsmiljö-
sektorns hus).

Stadskoncernens lånestock uppgick till 5 552 miljoner euro, dvs. 8 442 
euro per capita (lån 5 171 mn euro 2019). Av detta utgjorde Helsingfors 
stads lånestock 992 miljoner euro, dvs. 1 508 euro per invånare. 
Helsingfors stads lånestock minskade (42 mn euro) men däremot öka-
de dotterbolagens sammanlagda lånestock med 423 miljoner euro som 
en följd av den ökade investeringsnivån (motsvarande ökning 2019 var 
434 mn euro).

Helsingfors stadskoncerns finansieringsanalys
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I samband med behandlingen av bokslutet konstaterar föredraganden 
att kommunstyrelsen enligt kommunallagen i verksamhetsberättelsen 
ska lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat. 
Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga ba-
lansenheter behandlas i deras egna bokslut i enlighet med bokförings-
bestämmelserna.

Av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning ska 
30 miljoner euro överföras till innovationsfonden. Innovationsfondens 
fria kapital var i februari 2021 ca 18 miljoner euro. Den årliga använd-
ningen har varierat, under de senaste åren ca 3 miljoner euro.
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Stadsstyrelsen konstaterar i samband med behandlingen av bokslutets 
resultat följande i fråga om bostadsproduktionsfondens situation.

Stadens bostadsproduktionsfond består av tre korgar. Högst tre miljo-
ner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balans-
räkning ska överföras till bostadsproduktionsfondens fondkorg som bil-
dades för kapitalkostnaderna för räntestödsbostäder. Fondkorgen har 
blivit överflödig då de räntestödsbolag som staden förvaltar i form av 
separata räntestödsbolag till väsentliga delar har fusionerats med Fas-
tighets Ab Auroraborg som staden äger till 100 %. Stadsmiljösektorn 
har gjort ett separat förslag om att upplösa fondkorgen och ärendet 
som gäller en ändring av fondreglerna har tagits upp som ett separat 
ärende i beslutsfattandet. I samband med att korgen upplöses finns ett 
behov att göra en teknisk överföring på högst 3 miljoner euro till fon-
den.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, verkställande direktör, telefon: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingfors stads bokslut 2020 Stge 23.6.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 424

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kapunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen, siten 
että tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 496 
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727 658,16 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten 
ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsi-
tellään niiden omissa kirjanpidoissa.

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.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että muun toiminnan tilikauden tu-
los käsitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää innovaatiorahastoon 
Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa 
euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää Asuntotuotantorahaston 
kaupungin suoraan omistamien korkotukiasuntojen pääomakustannus-
ten hoitamista varten perustettuun rahastokoriin korin lakkauttamisen 
yhteydessä Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 
enintään kolme miljoonaa euroa.

29.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

22.03.2021 Pöydälle
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi


