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1 TARKASTAJAT JA ASIANTUNTIJAT 

JHTT -yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy on suorittanut toukokuussa 2005 - 
huhtikuussa 2006 Helsingin kaupungin tilivuoden 2005 lakisääteisen tilintarkas-
tuksen tarkastuslautakunnalle 18.6.2005 esitellyn vuosien 2005 - 2008 tilintarkas-
tussuunnitelman ja vuoden 2005 työohjelman pohjalta. Tarkastajina ovat olleet 
vastuullisen JHTT - tilintarkastajan, KHT Jarmo Lohen lisäksi tarkastusaluevas-
tuullisina tilintarkastajina JHTT, KHT Tiina Lind ja JHTT, KHT Mikko Rytilahti. 
Tarkastusryhmässä vastuullisten tilintarkastajien apuna ovat toimineet tilintarkas-
tajat KHT, JHTT Leila Auer, Jan Backlund, Peter Granholm, Mikko Hautanen, 
Birgitta Hirvonen, Sarita Järvelä, Kati Keski-Karhu, JHTT Eeva Koivula, Tomi 
Marttila, Ilona Meurman, Tiina Mikkonen-Brännkärr, Marjut Moipio-Hopponen, 
KHT Pasi Pekkarinen, Piia-Tuulia Rauhala, KHT Marko Tiilikainen ja Mikko Tiu-
sanen.  
 
Tarkastusryhmän työtä ovat tukeneet toiminnallisten riskien peruskartoituksessa 
sekä arvonlisävero-, atk- ja rahoitusriskien tunnistamisessa Ernst & Youngin 
asiantuntijat. Toiminnallisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskien-
hallintaprosessin arvioinnista ovat vastanneet riskienhallinnan asiantuntija Risto 
Venermo ja Johanna Kantokari. Arvonlisäverotuksen asiantuntijoina ovat toimi-
neet Harri Huikuri ja Miika Jokinen. Tietohallinnon tarkastuksen asiantuntijoina 
ovat toimineet Kaia Hannolainen, Esko Harjama, Jarno Pimperi, CISA Solveig 
Silvast, Juha Sainio, CISA Teemu Virtanen ja Carl Wegelius.  
 
Tilintarkastusta on suoritettu käyttäen apuna kaupungin tarkastusviraston teke-
mää työtä sovitun suunnitelman mukaisesti. Lisäksi olemme perehtyneet kaupun-
gin sisäisen tarkastuksen raportteihin.  
 
Tilintarkastuksessa on perehdytty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
tekemiin päätöksiin sekä seurattu niiden toimeenpanoa.  
 
Hallintokuntien ja liikelaitosten hallinnon tarkastuksessa on luettu kunkin lauta-
kunnan, johtokunnan ja toimikunnan pöytäkirjat, käyty läpi johtavien viran-
haltijoiden päätösluetteloita sekä seurattu keskeisten päätösten toimenpanoa.  
 
Tilivuoden 2005 tilintarkastuksesta on annettu väliraportit 24.11.2005 ja 9.2.2006.  
 
Seuraavassa on selostettu tammi - huhtikuussa 2006 suoritettuja tarkastus-
toimenpiteitä ja niihin liittyviä tarkastushavaintoja. Tarkastusviraston tarkastajat 
ovat raportoineet virastoille ja laitoksille erikseen omista tarkastushavainnoistaan, 
joista tilintarkastuksen kannalta oleelliset havainnot on sisällytetty tähän raporttiin. 
Tarkastuksessa esille tulleista havainnoista on raportoitu myös asianomaisten 
virastojen ja laitosten vastuuhenkilöille. Havaittujen virheiden ja puutteiden korjaa-
miseksi on useimmissa virastoissa ja laitoksissa ryhdytty jo asianmukaisiin toi-
menpiteisiin. 
 

2 HALLINNON TARKASTUS 

  
Olemme perehtyneet Helsingin kaupungin johto- ja ohjesääntöjen muutoksiin 
sekä tutustuneet muihin alemmalla tasolla annettujen ohjeiden ja määräysten 
sisältöön sekä seuranneet niiden noudattamista. Olemme lukeneet kaupunginval-
tuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien 
pöytäkirjat sekä seuranneet niiden toimeenpanoa ja noudattamista. Lisäksi 
olemme tutustuneet eri virastojen ja laitosten keskeisiin johtoryhmien pöytäkirjoi-
hin kirjattuihin sekä yksiköiden johtajien tekemiin kirjallisesti dokumentoituihin 
päätöksiin. Tarkastuksessa on seurattu muun muassa sitä, että kokousten esitys-
listan asiat on valmisteltu ja pöytäkirjat laadittu kuntalain ja kaupungin hallinto-
säännön mukaisesti. 
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Käytettävissämme ovat olleet tarkastusviraston hallinnon tarkastuksesta laatimat 
muistiot ja selonteot. Niissä esille tulleet havainnot on annettu tarkastettaville 
tiedoksi toimenpiteitä varten. 
 
Olemme lisäksi käyneet läpi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä tilinpäätök-
sen kannalta keskeisten virastojen ja laitosten lautakuntien pöytäkirjat alkuvuoden 
2006 osalta sen varmistamiseksi, että tilivuoden jälkeiset olennaiset tilinpäätök-
seen 2005 mahdollisesti vaikuttavat asiat on huomioitu tilinpäätöksessä. 
 
Hallinnon laillisuuden tarkastuksen olennaiset havainnot on raportoitu välirapor-
teissamme lukuun ottamatta seuraavassa esitettyä. 
  

3 TALOUSARVIO 

Vuoden 2005 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitus-
osiin liittyen valtuusto päätti tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sitovien talou-
dellisten tavoitteiden ylitysoikeuksista ja käyttötarkoituksen muutoksista sekä 
hyväksyi sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat. 
 
Tarkastusvirasto on tarkastanut tilivuoden 2005 talousarvion toimialakohtaisia 
muutoksia, joista valtuustoa alemmat tasot ovat päättäneet.    
                                                                                                                                                                       

4 VALTIONOSUUDET 

Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuus on tar-
kastettu tarkastusviraston toimesta. Tarkastus ei ole antanut aihetta huomautuk-
siin. 
 
Suomen ja ruotsinkielisen työväenopiston johtavat rehtorit eivät ole tehneet 
päätöksiä opetusministeriölle ilmoitettavista opetustuntimääristä. Suosittelemme, 
että johtavat rehtorit tekevät vuosittain päätöksen, jossa vahvistetaan opetusmi-
nisteriölle ilmoitettava opetustuntimäärä, joka on valtionosuuden laskennallinen 
peruste. 
 

5 EU – JA MUUT TUET 

 
EU -tukien tarkastuksessa on pyritty varmistumaan siitä, että kaupungin EU -
hankkeiden osalta on noudatettu hakemusmenettelystä annettuja ohjeita, hanke-
kohtaisia päätöksiä sekä 1.9.2000 annettua ohjetta menettelytavoista, jotka 
koskevat koordinointia, vastuuta, talousarviota, hankintoja, kirjanpitoa ja arvon-
lisäverotusta. Tarkastuksen tuloksena olemme todenneet, että EU-tukien hake-
musmenettely ja kirjanpitokäsittely eivät ole olleet kaikilta osin, esimerkiksi mak-
satushakemusten, hankekirjanpidon, tositteiden säilyttämisen ja tositteiden alku-
peräisyyden osalta asianmukaisia. 
 

6 SISÄISEN VALVONTA 

 
Helsingin kaupungin sisäisen valvonnan tilaa ja toimivuutta on tilintarkastuksessa 
arvioitu COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission) viitekehyksen pohjalta. Tärkeimmät sisäisen valvonnan tehtävät ovat 
varmistaa osaltaan tavoitteiden saavuttaminen, taloudellisen raportoinnin luotet-
tavuus ja lakien ja organisaation ohjeistuksen noudattaminen.  
 
Sisäisen valvonnan viitekehys voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: valvontaym-
päristö, riskien arviointi, valvontatoimet, informaatio ja kommunikaatio sekä seu-
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ranta. Sisäisen valvonnan arvioinnissa tehtyjä havaintoja ja annettuja kehittämis-
suosituksia on selostettu tilikauden aikaisissa raporteissa.  
 

6.1 Helsingin Vesi 
 
Helsingin Veden toimitusjohtaja, joka on ollut pidätettynä viranhoidosta 14.6.2005 
lähtien, on epäiltynä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja lahjuksen ottamisesta. 
Asia on syyteharkinnassa. Emme puolla vastuuvapauden myöntämistä hänelle 
tilivuodelta 2005.  
 

6.2 Helsingin Tekstiilipalvelu 

Helsingin Tekstiilipalvelussa paljastui vuonna 2004 alkanut työntekijän väärinkäy-
tös, josta on tullut käräjäoikeuden päätös. Väärinkäytöksestä kaupungille aiheu-
tunut taloudellinen vahinko 585 tuhatta euroa on Tekstiilipalvelussa kirjattu satun-
naisena kuluna. Tapauksen tutkinnassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteel-
la Helsingin Tekstiilipalvelun toimitusjohtaja olisi tuottamuksellisesti laiminlyönyt 
valvontavelvollisuuttaan. Näkemyksemme mukaan voidaan vastuuvapaus myön-
tää Tekstiilipalvelun toimitusjohtajalle tilikausilta 2004 ja 2005.  

 

6.3 Taloushallintopalveluiden (TALPA) ja virastojen työ- ja vastuujako 
 
Tarkastuksen kohteena on ollut TALPAn toimintojen kartoitus sekä sen ja virasto-
jen välinen työ- ja vastuujako. Tarkastusten yhteydessä on havaittu, että työnjako 
TALPAn ja virastojen osalta ei ole ollut kaikilta osin selvää. Epäselvyyttä on ollut 
mm. siitä, kenen vastuulla on ollut kirjanpidon täsmäytysten laatiminen ja erojen 
selvittäminen tai kuka valvoo kirjanpidon oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Vaikka 
TALPA on vastuussa virastojen kirjanpidon hoitamisesta, säilyy viraston vastuu 
kirjanpidon oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.  
 

6.4 Liikuntavirasto 
 
Liikuntaviraston vuoden 2005 kirjanpidossa on selvittämättömiä eriä: 

• Kahden pankkitilin tiliotteen saldot olivat pienemmät kuin kirjanpidon 
saldot. 

• Pääkirjanpito sisältää myyntisaamisia edelleen noin 140 tuhatta euroa 
enemmän kuin myyntireskontra.  

• Keskeneräiseen käyttöomaisuuteen sisältyy hankenumeroita, joiden 
hankintameno on negatiivinen yhteensä 0,3 M€. 

 
Kehotamme liikuntavirastoa selvittämään erojen syyt, toimittamaan 
taloushallintopalvelulle selvityksen oikaisukirjausten tekemiseksi vuodelle 2006 
sekä varmistamaan viraston kirjanpidon asianmukainen hoito. 
 

6.5 Palkkakirjanpitojen täsmäytykset 
 
Palkkakirjanpidon ja pääkirjanpidon tarkastuksessa todettiin, että täsmäytyksiä ei 
ole tehty kaikkien virastojen osalta. Sekä palkat että niihin liittyvät erilaiset laki-
sääteiset maksut tulee täsmäyttää pääkirjanpidon kulu- ja velkakirjausten, palkka-
kirjanpidon tietojen ja ulkopuolisille tahoille annettavien vuosi-ilmoitusten kanssa.  
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6.6 Johtopäätös sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Kaupungin sisäinen valvonta on järjestetty edellä esitetyt asiat huomioon ottaen 
olennaisilta osin asianmukaisesti. 
 

7 TILINPÄÄTÖS 

Helsingin kaupungin tilivuoden 2005 tilinpäätös on todettu olennaisilta osiltaan 
laadituksi kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia noudattaen.  
 
Tilinpäätös on todettu johdetuksi oikein kaupungin kirjanpidon eri osista. Tilinpää-
töstä varmentavat olennaisilta osiltaan asianmukaiset tase-erittelyt. 
 

7.1 Toimintakertomus 
 
Toimintakertomus sisältää sitä koskevien säännösten edellyttämät selvitykset ja 
tiedot.  
 

7.2 Talousarvion toteutumisvertailu 
 
Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty sitä koskevien säännösten edellyt-
tämät tiedot. Talousarvion mukainen tuloslaskelma ei sisällä liikelaitosten liiketoi-
mintaa eikä itsenäisinä taseyksikköinä toimivia rahastoja. Vuoden 2005 tilinpää-
töksessä esitettään ensimmäistä kertaa talousarvion mukainen tuloslaskelma, 
joka sisältää liikelaitokset. Tästä talousarvion mukaisesta tuloslaskelmasta on 
eliminoitu sisäiset tapahtumat, jolloin myös toteutuma on tehty ilman sisäisiä eriä. 
   

7.3 Tuloslaskelma 
 
Tulojen jaksotus 
Opetusvirasto ei ole tehnyt jaksotusta muiden kuntien sairaalakoulunkäynti-
laskutuksesta. Jaksottamatta on tuloja arviolta 1 miljoona euroa.  
 
Palkkajaksotus 
Siirtyvien palkkojen jaksotukset on tehty Helsingin kaupungin liikennelaitos 0,2 
M€, liikuntavirastossa 0,3 M€, opetusvirastossa 0,4 M€, rakennusvirasto 0,5 M€, 
sosiaalivirastossa 0,8 M€ ja terveyskeskus 1,2 M€ pienempänä kuin 
palkkakirjanpidon mukaan on vuonna 2006 maksettu vuodelle 2005 kuuluvia 
henkilöstökuluja.  
 
Vapaaehtoisten varausten muutos 
Vapaaehtoisten varausten nettolisäys 28,7 M€ muodostuu: 
- Helsingin Sataman Vuosaaren satamahankkeen investointivarauksen lisäyk-

sestä 23,2 M€, 
- Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrovaunujen peruskorjauksen inves-

tointivarauksen käyttämisestä 0,3 M€, 
- Helsingin kaupungin liikennelaitoksen siltojen, metrovaunujen ja raitioliiken-

teen tuotantorakennusten perusparannuksiin investointivarauksen lisäyksestä 
1,9 M€, 

- Helsingin Energian ympäristöpennivarauksen lisäyksestä 0,1 M€, 
- Helsingin Veden toimintavarauksen 1,5 M€ purkamisesta, 
- Helsingin Veden investointivarauksen lisäyksestä 6,0 M€ Ilmalan alueen 

tunneliverkoston uusimista ja Suutarila – Pukinmäen pumppaamon kokooja-
viemärilinjaa varten sekä 

- Helsingin Tekstiilipalvelun toimintavarauksen 0,7 M€ purkamisesta.  



HELSINGIN KAUPUNKI    
    
Loppuraportti tilivuoden 2005 tilintarkastuksesta   
      
 

 6 

7.4 Tase 
 
Keskeneräinen käyttöomaisuus 
Sosiaalivirasto tase-erittelyissä keskeneräiset hankinnat ovat 0,8 M€ kirjanpidon 
saldoa suurempi. Ero tulee selvittää ja kirjata tarvittavat oikaisut. 
 
Ammattikorkeakoulun keskeneräiset hankinnat 3,3 M€ sisältävät 3,1 M€ hankkei-
ta, jotka ovat olleet valmiina jo vuoden 2005 alussa. Keskeneräiset hankinnat 
sisältävät nuorisoasiankeskuksessa 0,3 M€ ja talous- ja suunnittelukeskuksessa 
2,3 M€ menoja, jotka ovat syntyneet vuonna 2004 tai sitä ennen, ja joiden akti-
vointiedellytykset annettujen selitteiden perusteella ovat kyseenalaiset. Keho-
tamme siirtämään valmistuneet hankkeet viivytyksettä valmiiseen käyttöomaisuu-
teen. Mikäli meno ei ole aktivointikelpoinen, tulee se kirjata kuluksi vuonna 2006. 
 
Rakennukset 
KIJ -käyttöomaisuusjärjestelmä sisältää rakennuksia yhteensä noin 2,1 M€ enem-
män kuin pääkirjanpito. Kehotamme kiinteistövirastoa selvittämään erot, teke-
mään tarvittavat korjaukset ja huolehtimaan jatkossa säännöllisistä ja dokumen-
toiduista täsmäytyksistä. 
 
Muut saamiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Elatustukimaksusaamiset on arvostettu taseessa todennäköiseen arvoonsa 7,1 
M€ (ed. vuonna 7,0 M€). Liitetiedoissa on ilmoitettu elatustukimaksusaamisten 
olevan kokonaisuudessaan 32,3 M€ (49,1 M€). Perinnästä on poistettu vuonna 
2005 elatustukimaksusaamisten vanhenemisen johdosta yhteensä 16,6 M€ (3,9 
M€).  
 
Pakolliset varaukset 
Myllypuron Alakiventien alueella todettiin vuonna 1998 maaperän saastuminen 
alueella aikaisemmin sijainneen kaatopaikan johdosta. Myllypuron alueen kun-
nostamiseen varattiin alun perin 16,8 M€. Alkuperäistä varausta on lisätty yhteen-
sä 9 M€:lla vuosina 2003 - 2005. Vuonna 2005 Myllypuron toteutuneet kustan-
nukset olivat 4,6 M€. Pakollista varausta lisättiin 4,5 M€ vuonna 2005, minkä 
jälkeen pakollisen varauksen kokonaismäärä on 10,1. Myllypuron ympäristökus-
tannusten kokonaismäärään liittyy edelleen epävarmuutta.  Suosittelemme, että 
pakollisen varauksen riittävyyttä seurataan säännöllisesti ja että varauksen mää-
rää oikaistaan kustannusarvioiden täsmentyessä. 
 
Saadut ennakot 
Rakennusvirasto ylläpitää kolmea pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsit-
telykenttää Viikissä, Kyläsaaressa ja Vuosaaressa. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee 
loppusijoituskenttä. Rakennusvirasto perii vastaanottomaksua kenttien kunnossa-
pito-, ylläpito- ja ennallistamiskulujen kattamiseksi. Kenttien tuleviin korjaus- ja 
ennallistamismenoihin oli varattuna tilinpäätöksessä 31.12.2005 noin 2,5 miljoona 
euroa. Rakennusviraston arvion mukaan kenttien ennallistamismenot tulevat 
olemaan noin 4,2 miljoonaa euroa. Rakennusviraston tulee varmistua, että varaus 
ennallistamismenoihin on riittävä. Erä tulee käsitellä luonteensa mukaisesti joko 
siirtovelkana tai pakollisena varauksena. 
 

7.5 Rahoituslaskelma 
 
Rahoituslaskelma on laadittu sitä koskevien suositusten mukaisesti. Laskelma 
osoittaa kuluneelta tilikaudelta 83,7 M€ kassavarojen vähennystä, kun edellisenä 
vuonna lisäys oli 15,2 M€.  
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7.6 Liitetiedot 
 
Liitetiedoissa on esitetty olennaisilta osin niitä koskevien säännösten edellyttämät 
tiedot.  
 
Helsingin kaupungin vastuutietojen hallinta ja esittämistapa tilinpäätöksessä ovat 
puutteellisia. Tietojen kerääminen ja luettelointi eri yksiköissä ei ole systemaattis-
ta. Tilinpäätöksen laatimiseksi ei ole koottu kattavia vastuutietoja ja joitakin tietoja 
on ilmoitettu useampaan kertaan. Liitetiedoissa ei ole esitetty Helsingin Energian 
johdannaissopimuksiin liittyviä liitetietoja siten kuin ne on esitetty Helsingin Ener-
gian erillistilinpäätöksessä. Liitetiedoissa ei ole esitetty vastuusitoumuksina 
myönnettyjä ja vielä nostamattomia antolainoja. Rekisterin mukaan tilinpäätöshet-
kellä näitä lainoja oli yhteensä 11 miljoonaa euroa. Lisäksi vastuista puuttuu 
esimerkiksi hankintakeskuksen erään toimittajan kanssa tekemät leasing sopi-
mukset noin 0,5 M€. Kehotamme tehostamaan kaupungin liitetietojen kokoamis-
prosessia ja saattamaan vastuukirjanpidon asianmukaiseksi.  
 
Tilinpäätöksen vastuissa ja vastuusitoumuksissa erän takaukset tytäryhteisöjen 
lainoista alkuperäisen pääoman määrä on vähentynyt edellisen vuoden tietoihin 
verrattuna noin 170 M€. Varainhallinta on käynyt tehdyt päätökset läpi ja toden-
nut, että alkuperäinen pääomasumma on virheellisesti sisältänyt aikaisempina 
vuosina loppuun maksettujen lainojen takauspääomia.  
 

7.7 Liikelaitosten ja rahastojen tilinpäätökset 
 
Tilinpäätöstietoina on esitetty Helsingin Energian, Helsingin Veden, Helsingin 
Sataman, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin kaupungin palvelukes-
kuksen ja Helsingin Tekstiilipalvelun tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat 
sekä asuntolainarahaston, asuntotuotantorahaston, urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston, vakuutusrahaston ja innovaatiorahaston tuloslaskelmat ja taseet, jotka 
perustuvat näiden liikelaitosten ja rahastojen erillistilinpäätöksiin.  
 
Lisäksi tilinpäätöstietoina on esitetty sähkömarkkinalain 32 §:n mukaisesti Helsin-
gin Energian eriytetyistä sähköliiketoimintojen lisätietojen lisäksi verkkotoiminnon 
tuloslaskelma ja tase ja muiden sähköliiketoimintojen tuloslaskelma ja tase. 
Samoin tilinpäätöstietoina on esitetty maakaasumarkkinalain 5 luvun 1§:n mukai-
set Helsingin Energian eriytetyistä maakaasuliiketoiminnoista verkkotoiminnan ja 
myyntitoiminnan tuloslaskelmat ja taseet sekä lisätiedot. 
 

7.8 Konsernitilinpäätös 
 
Helsingin kaupungin konsernitaseeseen on yhdistelty 124 tytärosakeyhtiötä, 8 
säätiötä, 6 kuntayhtymää, 3 yhteisyhteisöä ja 2 osakkuusyhteisöä. Lisäksi liitetie-
tona on annettu tiedot 44 osakkuusyhtiöstä. Konsernitaseen loppusumma on 
11.341,40 M€ (2004: 11.229,8 M€).  
 
Konsernin tytäryhtiöiden, säätiöiden, yhteisyhteisöjen ja kuntayhtymien (yhteensä 
142 kappaletta) tilintarkastajia pyydettiin antamaan alustava lausunto tilinpäätök-
sen tarkastamisesta helmikuun 15. päivään mennessä sekä toimittamaan tilintar-
kastuskertomukset huhtikuun 22. päivään mennessä. Tilintarkastuskertomuksia 
on saatu 61 tarkastuskohteen osalta 26. päivään huhtikuuta mennessä ja alusta-
vat lausunnot lisäksi 56 tarkastuskohteen osalta. Konserniohjeiden mukaisia 
tietoja ei ole saatu ollenkaan 25 tarkastuskohteen tilintarkastajilta. Kehotamme 
tarkastusvirastoa ja talous- ja suunnittelukeskusta varmistamaan, että konserniyh-
teisöjen tilintarkastajat noudattavat konsernin tarkastusohjeita.  
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Konserniyhdistelyt ovat lisänneet kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääomaan 
määrää 1.760,3 M€ (1.698,9 M€). Konsernitaseen mukainen omavaraisuusaste 
on 61,8 % (61,3 %), kun se kaupungin taseen mukaan on 75,7 % (74,7 %). 
 
Osakkuusyhteisöjen yhdistely 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (Kunta-Kila) konsernitaseen laatimisohjeen 
mukaan ei osakkuusyhteisöjä yhdistellä konsernitasetta laadittaessa. Osak-
kuusyhteistöistä annetaan tiedot liitetiedoissa. Kunta-Kilan ohjeesta poiketen on 
konsernitasetta laadittaessa yhdistelty suosituksemme mukaisesti osakkuusyhtiöt 
Vantaan Energia Oy ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, koska näiden omistusosuu-
den yhdistelyssä syntynyt osakkeiden hankintamenon ja sitä vastaavan pääoma-
osuuden erotukset (yleensä osakkuusyhteisön liikearvoksi tulkittava erä) ovat 
Vantaan Energia Oy:n osalta 100,3 M€ konsernin edellisten tilikausien yli-
/alijäämää vähentävä erä ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osalta 24,0 M€ kon-
sernin edellisten tilikausien yli-/alijäämää lisäävä erä.   
 
Konsernin vastuut, 2.906,1 M€, ovat vähentyneet noin 3,3 % eli 98,2 M€ edelli-
seen vuoteen verrattuna. Konsernitilinpäätöksen vastuutietojen esittäminen on 
puutteellista. Kehotamme esittämään konsernitilinpäätöstiedot yksityiskohtai-
semmin esim. johdannaisten osalta.  
 

7.9 Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on kuntalain mukai-
nen.  
 
Kaupungin tuloslaskelman mukainen tulos muodostuu, kun talousarvion mukai-
seen tuloslaskelman tilikauden tulokseen lisätään liikelaitosten tulokset ennen 
varauksia ja rahastojen ylijäämät. 
 

Talousarvion mukainen tulos  - 39 821 
Liikelaitosten tulokset ennen varauksia 155 426 
Talousarvioon sisältymättömien rahastojen ylijäämät 50 
Tuloslaskelman tulos (1.000 €) 115 655 

 
 
Tuloslaskelman mukainen ylijäämä muodostuu, kun tilikauden tulokseen lisätään 
poistoero, varausten nettomuutokset ja rahastojen nettomuutokset. 
 

Tilikauden tulos  115 655 
Poistoeron vähennys 4 363 
Liikelaitosten varausten nettomuutos -28 672 
Muu varausten nettomuutos 0 
Muiden rahastojen nettovähennys 32 795 
Tilikauden ylijäämä (1.000 €) 124 141 

 
  
Tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä muodostui liikelaitosten ylijäämistä 
ja talousarvion mukaisen tuloslaskelman jäämästä seuraavasti:  
 

Helsingin Energia 123 930 
Helsingin Vesi 6 147 
Helsingin Satama 0 
Helsingin kaupungin liikennelaitos 0 
Helsingin kaupungin palvelukeskus 24 
Helsingin Tekstiilipalvelu 175 
Talousarvion mukainen tilikauden jäämä -6 135 
Tilikauden  ylijäämä 1.000 €) 124 141 
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Helsingissä 26. huhtikuuta 2006 
 
ERNST & YOUNG JULKISPALVELUT OY 
JHTT -yhteisö 
 
 

 
 
Jarmo Lohi 
JHTT, KHT 
 
 
 
JAKELU  Tarkastuslautakunta  
  Kaupunginjohtaja   
  Apulaiskaupunginjohtajat  
  Rahoitusjohtaja  
  Kaupunginkamreeri 

Taloushallintopäällikkö 
Talousarviopäällikkö 
Tietotekniikkapäällikkö 
Virastopäälliköt  

 Toimitusjohtajat  
 Talousjohtajat  
 Talouspäälliköt  
 Hallintojohtajat  
 Hallintopäälliköt 

 
TIEDOKSI  Tarkastusvirasto  
  Sisäinen tarkastus 
  Oikeuspalvelut 
 


