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Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin
konserniohjausta,

omistajapolitiikkaa ja -strategiaa,

Asunnot

konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä

Helsingin kaupungin asunnot -konserni

hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa.

Liikunta
Stadion-säätiö sr
Tukipalvelut ja muut
Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tunnuslukujen laskukaavat

Lisäksi

luetellaan

omistajaohjauksen

toimenpiteitä,

konsernijohdon osat ja mitä kaupunki edellyttää osana
omistajastrategiaansa.
Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen
konsernijaostolle

neljännesvuosittain

raportoitavat

yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin
yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten
ja ennusteiden perusteella vuoden 2020 toiminnan ja
talouden kehittymistä koskevat tiedot. Markkinaehtoiset
yhtiöt esitetään omana kokonaisuutenaan.

Yhteisöraportti /2020
Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2020:
ISBN 978-952-331-
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Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka
tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien
yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta
koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunki
emoyhteisönä vastaa kaupunkikonsernin kehityksen
ohjaamisesta sekä kaupungin järjestämien palvelujen
määrittelystä. Yhteisöjä käytetään täydentämään
kaupungin omaa palvelutuotantoa ja hoitamaan
kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja sekä
kaupungin
ja
ulkopuolisten
organisaatioiden
yhteistyössä hoitamissa tehtävissä.
Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin
kaupunkikonsernin. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa
kaupungilla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.
Tytäryhteisöön
rinnastetaan
myös
kaupungin
määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Kaupungin omistajapolitiikka ja
-strategia
Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin
johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohtamiselle
ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset
periaatelinjaukset määritellään kaupungin strategiassa
ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa
päätöksissä.
Tytäryhteisökohtaisesta
omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa
ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja
ennustettaviin
ratkaisuihin.
Omistajapolitiikan
tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt
osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa
sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien
tavoitteiden tehokas toteuttaminen.
Omistajapolitiikkaan ja -strategiaan liittyvien tavoitteiden
edistämiseksi
tytäryhteisöjen
yhtiöjärjestyksiin,
sääntöihin tai vastaaviin voidaan ottaa tavoitteisiin
liittyviä
määräyksiä
siltä
osin kun
se on
kaupunkikonsernin
kokonaisedun
kannalta
tarkoituksenmukaista.

Kaupungin
omistajastrategia
perustuu
kaupunkikonsernin ja kaupunkilaisten etuun. Kaupungin
omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä
saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä
pitkällä aikavälillä.
Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen
tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen
järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin
yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin
toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai
jäsenenä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva
tarkoitus ja tavoite.
Kaupungin omistajastrategiaan kuuluu, että se pyrkii
omistajan käytettävissä olevilla keinoilla edistämään
tytäryhteisöjensä pitkäaikaista kehittymistä ja luomaan
edellytykset laadukkaiden ja edullisten palvelujen
tuottamiselle.
Markkinaehtoisesti
toimivien
tytäryhteisöjen osalta edistetään niiden mahdollisuuksia
taloudellisesti
kannattavaan
toimintaan
kilpailuneutraliteettisäännökset huomioon ottaen.

Konserniohjauksen keskeiset
tavoitteet ja sisältö
Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on, että
ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan
huomioon
omistajansa
tahdon
ja
tavoitteet,
kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yhteisön aseman
osana kaupunkikonsernia.
Kaupunki on vahva ja aktiivinen omistaja, joka
määrittelee tytäryhteisön erityistehtävän sisällön ja
toiminnan tavoitteet yleisellä tasolla kaupunkikonsernin
strategisten
tavoitteiden
suuntaisesti.
Konserniohjauksella
varmistetaan
tytäryhteisöjen
toiminnan kehittäminen asetettujen tavoitteiden ja
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti sekä
tuetaan omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. Kunkin
kaupungin tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja
tavoitteet määrittelee kuitenkin yhteisön hallitus.
Konserniohjauksen
keinoin
yhtenäistetään
tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä
varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukainen järjestäminen.
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Kaupunki
noudattaa
konserniohjauksessaan
eri
yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja
toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja
vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa
kaupunkikonsernissa
Kaupungin
tytäryhteisöjen
tulee
noudattaa
toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.
Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja
Konserniohjaus johtamistavan tarkoituksena on edistää
toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja

suojaamista
sekä
luottamusta
kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

tytäryhteisöjen,

Kaupunkikonsernin hyvän hallintotavan ohjeistuksesta
määritetään kaupungin ja tytäryhteisöjen väliset sekä
yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja
johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset
menettelytavat.
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella
yhtenäistetään
kaupunkikonserniin
kuuluvien
tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten
varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia
hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja
tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten.
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Tunnuslukujen laskukaavat

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Kannattavuuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

Liikevoitto (%)

Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikaiset velat – Saadut lyhytaikaiset ennakot)

100 × Liikevoitto / Kokonaistuotot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.
Viitteelliset ohjearvot:
yli 10 %
5 % – 10 %
alle 5 %

Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)
(Nettotulos + rah.kulut + verot) / Sijoitettu pääoma*
* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu
vieras pääoma
ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä
tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta
tuottoa vaativalle pääomalle. Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus
on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.
Viitteelliset ohjearvot:
yli 15 %
10 % – 15 %
6 % – 10 %
3%–6%
alle 3 %

Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Heikko

Vakavaraisuuden tunnusluvut
Omavaraisuus (%)
100 × Oikaistu oma pääoma / (Taseen loppusumma –
Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta,
tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Luku kertoo kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.
Viitteelliset ohjearvot:
yli 40%
20% – 40%
alle 20%

Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla
omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa.
Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen
myös pienemmällä rahoituspuskurilla.
Viitteelliset ohjearvot:
yli 1
0,5 – 1
alle 0,5

Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

