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§ 246
Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden
2015 tilinpäätöksen.
Lisäksi kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle kaupungin tilinpäätöksen osoittaman tilikauden tuloksen 18 601 364,41 euroa ennen
varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:
Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,
2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan
Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,
4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva
Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin
kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan
pääomaan
Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston
alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa
ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.
Kaupunginhallitus ehdotti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos
käsitellään seuraavasti:
Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa.
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Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
2 832 500,00 euroa.
Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
2 898 228,85 euroa.
Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.
Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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
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Tilinpäätös 2015

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.
Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana.
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Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja
vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja
kertyi 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia
kertyi järjestelmäuudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa
ennakoitua enemmän.
Kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellisesti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena.
Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n liikevoitot eivät enää vuonna
2015 sisälly kaupungin vuosikatteeseen, minkä seurauksena kaupungin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikaisemmista vuosista.

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin
kaupungin kassavaroja pienentämällä. Energia- ja satamatoimintojen
siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pienentää.
Vuoden 2015 vuosikate kattoi poistoista 68,7 prosenttia.
Kaupungin tilikauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden
vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden
2015 kirjanpidollisen tuloksen muodostumiseen vaikuttivat Helsingin
Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kulukirjaukset. Rahoitusmenoihin sekä arvonalentumisiin muodostuneet kirjaukset heikensivät tulosta yhteensä -67 miljoonan euron verran. Vastaavasti
eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät paransivat
tilikauden tulosta noin 34 miljoonalla eurolla.
Tuloksen heikentyminen vuodesta 2014 oli seurausta siitä, että yhtiöitettyjen liikelaitosten tulokset eivät olleet enää parantamassa kaupungin tulosta.
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Kaupungin oman toiminnan osalta kulujen kasvu oli noin prosentin eli
strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että
velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä
vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna
2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosenttia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosenttiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin
kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa
(HUS) 37 miljoonaa euroa (7,0 prosenttia), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoiminnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mukaista kulujen kasvua korkeampi kulujen kasvu vuonna 2015 selittyy lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen kulujen kasvulla.
Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Helsingin kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2015 oli
46,8 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät investointikirjaukset sekä eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät huomioiden. Vertailukelpoinen investointien tulorahoitusprosentti oli 54,4 (investointimenot 492,4 miljoonaa euroa edellä
mainitut kirjanpidolliset erät pois laskien).
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Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna olivat 466,3 miljoona euroa. Investointeihin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakauppaan (44,6 M€) sekä eräisiin apporttiluovutuksiin (34,1
M€) liittyviä kirjanpidollisia kirjauksia. Ilman näitä kirjanpidollisia kirjauksia vuoden 2015 investoinnit olivat 388 miljoonaa euroa (391 miljoonaa
euroa vuonna 2014). Investointien toteuma alitti siten strategiakaudelle
asetun 435 miljoonan euron investointitason.
Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2014
on -167 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava vertailukelpoinen
luku oli 22,6 miljoonaa euroa.
Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin
kaupungin kassavaroja pienentämällä -67,5 miljoonalla eurolla. Energia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pienentää.
Kassavarojen pienentämisen lisäksi tulorahoituksen ja investointitason
ero tuli katetuksi antolainojen lyhennysten ollessa uusia annettuja antolainoja suurempia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n lainojen lyhennykset sekä asuntotuotantoon annettujen lainojen lyhennykset paransivat rahoituksen rahavirtaa yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Lisäksi rahoituslaskelman antolainasaamisten vähennyksiin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n kauppaan liittyvä kirjanpidollinen noin 40 miljoonan euron kirjaus. Rahoituslaskelmassa Helsingin Bussiliikenne
Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kirjanpidolliset kirjaukset näkyvät
toisaalta investoinneissa menoina ja toisaalta antolainasaamisten vähennyksissä tuloina. Meno- ja tulokirjaukset pitkälti kumoavat toisensa,
eli niillä ei ole vaikutusta kaupungin rahoitukselliseen asemaan.
Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisti kaupungin lainanoton
ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2015 vain 3,4 miljoonaa euroa. HKL-liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointien rahoittamiseen suunniteltua lainanottoa ei toteutettu vuonna
2015.
Rahavarat vuoden lopussa olivat 67,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin
vuoden alussa. Kassaylijäämä muodostui seuraavasti:
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Kaupungin taseen loppusumma kasvoi 45,5 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä ja suurimmat vähennykset rahoitusarvopapereissa.
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Kaupungin taseen eroissa vuoden 2015 lopussa verrattuna vuoden
2014 loppuun näkyy kauttaaltaan 31.12.2014 tehdyt Helsingin Energia
liikelaitoksen, Palmia liikelaitoksen ja Satama liikelaitoksen yhtiöittämiset. Edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi vuoden 2014 tilinpäätöksen
yhtiöittämisten kirjanpidollisten kirjausten seurauksena 1 397 miljoonaa
euroa.
Vuonna 2015 maksuvalmiusreservejä, ts. rahamarkkinasijoitusten sekä
raha- ja pankkisaamisten yhteismäärää, on purettu yhteensä 80 miljoonalla eurolla vuodenvaihteen 2014/2015 yhtiöittämisjärjestelyjen myötä
pienentyneen maksuvalmiusreservitarpeen vuoksi.
Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus
on edellistä vuotta suurempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat
muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016
lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta selittää vuonna 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lainan erääntyminen
vuonna 2016.
Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

Omavaraisuusaste, joka kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on
pysynyt hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ja väheni 77,9 prosenttiin
vuonna 2015. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta.
Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kuvaa kuinka paljon kunnan
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmin kunta selviytyy velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku on ollut nousussa vuoden 2012 jälkeen.
Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 vuosikate heikkeni vuodesta
2014 noin 29 miljoonalla eurolla ollen 838 miljoonaa euroa. Heikennys
johtui lähinnä Helen Oy:n liikevoiton laskusta verrattuna vuoteen 2014.
Helsingin kaupungin vuosikate parani hieman vuonna 2015 edelliseen
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vuoteen verrattuna (verrattaessa kaupungin vuosikatetta 2014 ilman
yhtiöityneitä liikelaitoksia).
Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 282 miljoonaa euroa ja se heikkeni
edellisestä vuodesta 97 miljoonaa euroa (vuonna 2014 ylijäämää paransi liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet kertaluonteiset tilinpäätössiirrot). Vuonna 2015 ylijäämää heikensi osaltaan liikelaitosten yhtiöittämisistä seuranneet verovaikutukset, jotka nostivat maksettuja veroja 20 miljoonaan euroon.
Konsernituloslaskelman satunnaisiin eriin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakaupasta kaupunkikonsernille kirjautunut noin -24
miljoonan euron tappio.
Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
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Kaupunkikonsernin investoinnit olivat 1 075 miljoonaa euroa ja investointien tulorahoitusprosentti oli 78,5.
Kaupunkikonsernin vuoden 2015 toiminnan ja investointien rahavirta oli
-57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -167 miljoonaan euroa.
Kaupunkikonsernin lainakanta 5 011 miljoonaan euroa (7 977 e/as.) ja
tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 582 miljoonaa euroa (2 518
e/as.). Konsernin lainasaamiset olivat 476 miljoonaa euroa (758 e/as.).
Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä rahoituslaskelmassa näkyvä
antolainasaamisten vähennys eliminoituvat suurelta osin konsernirahoi-

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2016

10 (12)

Kj/3
21.03.2016

tuslaskelmassa sillä pääosa Helsingin kaupungin antolainoista on kaupunkikonsernin sisäisiä.
Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi 70 miljoonalla eurolla. Helsingin
kaupungin osuus tästä oli 3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöjen lainakannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoiviin yhtiöihin.
Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui
seuraavasti:

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2016

11 (12)

Kj/3
21.03.2016

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2016

12 (12)

Kj/3
21.03.2016

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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
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