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1 Tarkastajat ja asiantuntijat 
 
JHTT -yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy on suorittanut toukokuussa 
2008 - huhtikuussa 2009 Helsingin kaupungin tilivuoden 2008 lakisääteisen 
tilintarkastuksen tarkastuslautakunnalle 18.6.2005 esitellyn vuosien 2005 - 
2008 tilintarkastussuunnitelman ja 12.6.2008 esittelyn vuoden 2008 
työohjelman pohjalta. Tarkastajina ovat olleet vastuullisen JHTT- 
tilintarkastajan, KHT Jarmo Lohen lisäksi tarkastusaluevastuullisina tilin-
tarkastajina JHTT, KHT Tiina Lind ja JHTT, KHT Mikko Rytilahti. 
Tarkastusryhmässä vastuullisten tilintarkastajien apuna ovat toimineet 
tilintarkastajat Reetta Ahonen, Katinka Diesen, Mirja Fraktman, Jani Hautala, 
Mikko Hautanen, Birgitta Hirvonen, Tiina Jylhä, Martin Kaldenbach, Teemu 
Karake, Antti Karhunen, Kati Keski-Karhu, JHTT, KHT Eeva Koivula, Hanna 
Kokkonen, Sirpa Korkea-aho, KHT, JHTT Ari Lehto, Tomi Marttila, Jenni 
Mäkelä, Tania Nawfal, Markus Nummila, KHT Pasi Pekkarinen, Heidi Pirttijoki, 
Elina Rahkonen, Juha Saukoniemi, Antti Siirtola, Linda Sjöholm, KHT Marko 
Tiilikainen, Liisa Urrio ja KHT, JHTT Benita Öling. Tietohallinnon tarkastuksesta 
ovat vastanneet Sauli Aalto-Setälä, Juha Sainio, Timo Valonen ja Teemu 
Virtanen. 
 
Tarkastusryhmän työtä ovat tukeneet arvonlisävero-, ja rahoitusriskien 
tunnistamisessa Ernst & Youngin asiantuntijat. Arvonlisäverotuksen 
asiantuntijana on toiminut Harri Huikuri.  
 
Tilintarkastusta on suoritettu käyttäen apuna kaupungin tarkastusviraston 
tekemää työtä sovitun suunnitelman mukaisesti. Lisäksi olemme perehtyneet 
kaupungin sisäisen tarkastuksen raportteihin.  
 
Tilivuoden 2008 tilintarkastuksesta on annettu väliraportit 6.11.2008 ja 
22.1.2009.  
 
Seuraavassa on selostettu tammi - huhtikuussa 2009 suoritettuja tarkastus-
toimenpiteitä ja niihin liittyviä tarkastushavaintoja. Tarkastusviraston tarkastajat 
ovat raportoineet virastoille ja laitoksille erikseen omista tarkastus-
havainnoistaan, 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 korjaamiseksi on useimmissa virastoissa ja 
laitoksissa ryhdytty jo asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
 

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 kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien, johtokuntien ja 
toimikuntien pöytäkirjat sekä seuranneet niiden päätösten toimeenpanoa ja 
noudattamista. Lisäksi olemme tutustuneet eri virastojen ja laitosten keskeisiin 
johtoryhmien pöytäkirjoihin kirjattuihin sekä yksiköiden johtajien tekemiin 
kirjallisesti dokumentoituihin päätöksiin. Tarkastuksessa on seurattu muun 
muassa sitä, että kokousten esityslistan asiat on valmisteltu ja pöytäkirjat 
laadittu kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti. 
 
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 
tilinpäätöksen kannalta keskeisten virastojen ja laitosten lautakuntien 
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pöytäkirjat alkuvuoden 2009 osalta sen varmistamiseksi, että tilivuoden 
jälkeiset olennaiset tilinpäätökseen 2008 mahdollisesti vaikuttavat asiat on 
huomioitu tilinpäätöksessä. 
 
Hallinnon laillisuuden tarkastuksen olennaiset havainnot on raportoitu 
väliraporteissamme. 
 

3 Talousarvio 
Vuoden 2008 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja 
rahoitusosiin liittyen valtuusto on päättänyt tilikaudella ja sen päättymisen 
jälkeen sitovien taloudellisten tavoitteiden ylitysoikeuksista ja 
käyttötarkoituksen muutoksista sekä hyväksynyt sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden poikkeamat lukuun ottamatta yhtä Helsingin Veden ja yhtä 
asuntotuotannon sitovaa tavoitetta. Valtuuston päättämien sitovien tavoitteiden 
alitukset tulee hyväksyttää asianmukaisesti valtuustolla. 
 
Tarkastusvirasto on tarkastanut myös tilivuoden 2008 talousarvion toimiala-
kohtaisia muutoksia, joista valtuustoa alemmat tasot ovat päättäneet.   
 

4 Valtionosuudet 
Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuus on 
tarkastettu.  
 

5 EU – ja muut tuet 
EU -tukien tarkastuksessa on pyritty varmistumaan siitä, että kaupungin EU -
hankkeiden osalta on noudatettu hakemusmenettelystä annettuja ohjeita, 
hankekohtaisia päätöksiä sekä 1.9.2000 annettua ohjetta menettelytavoista, 
jotka koskevat koordinointia, vastuuta, talousarviota, hankintoja, kirjanpitoa ja 
arvonlisäverotusta. 
  

6 Sisäinen valvonta ja konsernivalvonta 
 
Kaupunginhallitus on toimintakertomuksessa tehnyt selkoa sisäisen 
valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja 
konsernivalvonnan asianmukaisuutta on tarkastettu ottaen huomioon 
kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa niiden järjestämisestä esittämät 
selonteot. 
 

6.1 Sisäinen valvonta 
. 

Helsingin kaupungin sisäisen valvonnan tilaa ja toimivuutta on 
tilintarkastuksessa arvioitu COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) viitekehyksen pohjalta. Tärkeimmät sisäisen 
valvonnan tehtävät ovat varmistaa osaltaan tavoitteiden saavuttaminen, 
taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja organisaation 
ohjeistuksen noudattaminen. Sisäisen valvonnan viitekehys voidaan jakaa 
viiteen osa-alueeseen: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, 
informaatio ja kommunikaatio sekä seuranta. 
 
Sisäisen valvonnan arvioinnissa tehtyjä havaintoja ja annettuja 
kehittämissuosituksia on selostettu tilikauden aikaisissa raporteissa. 
 

6.2 Konserniyhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien tietojen tarkastus 
 
Konsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä 
huolehtii tarkastuslautakunta tarkastusviraston avustuksella. Konserni-
yhteisöjen tilintarkastajien tehtäviin kuuluu emokaupungin tilintarkastajien 
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ohjeiden mukaisesti tarkastaa konserniyhteisön konsernitilinpäätökseen 
annettavat tiedot ja raportoida tehdystä tarkastuksesta emokaupungin 
tilintarkastajalle sovitussa aikataulussa.  
 
Emokaupungin tilintarkastajana olemme pyytäneet konsernin tytäryhtiöiden, 
säätiöiden, yhteisyhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien (yhteensä 
175 kappaletta) tilintarkastajia antamaan lausunnot konsernitilinpäätös-
lomakkeiden tarkastamisesta helmikuun 12. päivään mennessä eli 
samanaikaisesti, kun konserniyhteisöt ovat raportoineet tietonsa 
konsernitilinpäätöksen laatijoille. Näin varmistetaan konsernitilinpäätöksessä 
käytettävien tietojen oikeellisuus. Helmikuun 25. päivään mennessä olemme 
saaneet lausunnot lähes kaikista konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä 
tytäryhteisöistä, 2 kuntayhtymästä ja kaikista säätiöistä. 
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä 44 osakkuusyhtiöstä on saatu 
tilintarkastajan lausunnot vain 16 yhtiöstä. Kirjanpitolain mukaan 
osakkuusyhteisöjen tulee antaa konsernitilinpäätöksen laatijalle 
tilinpäätöstietojen yhdistelyä varten tarpeelliset tiedot. Kehotamme 
varmistamaan sen, että osakkuusyhteisöjen johto on tietoinen siitä, että 
heidän tulee toimittaa tilintarkastetut tilinpäätöstiedot Helsingin kaupungin 
konsernitilinpäätökseen ja siitä, että osakkuusyhteisöjen tilintarkastajia on 
pyydetty noudattamaan emokaupungin tilintarkastajan tarkastusohjeita.    
 

6.3 Johtopäätös sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä 
 
Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty olennaisilta 
osin asianmukaisesti. 
 
 

7 Tilinpäätös 
Helsingin kaupungin tilivuoden 2008 tilinpäätös on todettu olennaisilta osiltaan 
laadituksi kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia noudattaen.  
 
Tilinpäätös on todettu johdetuksi oikein kaupungin kirjanpidon eri osista.  
 
Tilinpäätöstä varmentavat olennaisilta osiltaan asianmukaiset tase-erittelyt. 
 
Seuraavissa kappaleissa on käsitelty eräitä tilinpäätökseen liittyviä 
keskeisempiä eriä ja havaintoja. 
 

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

7.2 Talousarvion toteutumisvertailu 
 
Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty sitä koskevien säännösten 
edellyttämät tiedot.  
 
Talousarvion toteutumisvertailulaskelmissa on kaupunginvaltuustoon nähden 
sitovat erät esitetty varjostettuna. Toteutumisvertailulaskelmissa on 19 eri 
talousarviokohdassa puutteita tai virheitä sitovien tasojen varjostuksissa 
pääluokissa 3, 8, ja 9.  
 
Talousarviossa on selitetty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on 
esitetty varjostettuna. Suosittelemme, että tilinpäätökseen lisätään vastaava 
selitys.  
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7.3 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma antaa oikean kuvan tilivuoden tuloksen muodostumisesta. 
 
Ostolaskut 
Kaupungin kirjanpitoon on kirjattu joulukuulle 5,8 miljoonaa euroa ostoja, joista 
ei käy ilmi suoritteen luovutusajankohta. Laskusta tai sen liitteestä tulee käydä 
ilmi suoritteen vastaanottamisen ajankohta, jotta kirjanpidollinen 
kohdistaminen oikealle kaudelle on mahdollista ja että arvonlisävero on 
vähennyskelpoista. Laskusta tai sen liitteestä tulee käydä ilmi 
luovutusajankohta. 
 
Palkkojen täsmäyttäminen 
Usean viraston palkkakirjanpidon ja pääkirjanpidon välisten erojen syitä ei ole 
selvitetty. Erot tulee selvittää kuukausittain ja dokumentoida se, mistä erot 
johtuvat. Erojen syyt ja euromäärät tulee eritellä selkeästi 
täsmäytyslomakkeella. 
 
Vapaaehtoisten varausten muutos 
Vapaaehtoisten varausten nettovähennys 241,3 miljoonaa euroa muodostuu: 
• Vuosaaren sataman valmistuttua syksyllä 2008 aiempina vuosina tehty 

investointivaraus 247,8 miljoonaa euroa on purettu ja tehty vastaavan 
suuruinen poistoeron lisäys. Satamahankkeen viimeistelyä varten on tehty 
investointivaraus 14,6 miljoonaa euroa. Helsingin Sataman 
vapaaehtoisten varausten nettovähennys on 233,2 miljoonaa euroa. 

• Helsingin liikennelaitos on purkanut aiempina vuosina tekemiään 
investointivarauksia yhteensä 11,3 miljoonaa euroa ja kirjannut vastaavan 
suuruisen poistoeron lisäyksen. Puretut investointivaraukset liittyivät muun 
muassa metrosiltojen peruskorjaukseen ja raitiolinja 9 rakentamiseen.  
Liikennelaitos teki uusia investointivarauksia yhteensä 2,5 miljoonaa euroa 
kohdistuen muun muassa vanhojen metrovaunujen peruskorjauksiin. 
Liikennelaitoksen investointivarauksen nettovähennys on 8,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2008. 

• Helsingin Energian ympäristöpennivarausta on lisätty 0,3 miljoonaa euroa. 
• Helsingin Veden investointivarauksen lisäys 3,2 miljoonaa euroa liittyy 

Kalasataman uuden asuinalueen alueverkoston rakentamiseen. 
Investointivarauksia on purettu 2,8 miljoonaa euroa Suutarila-Pukinmäki 
viemärilinjan sekä Pitäjänmäen verkostojen rakentamiseen. Helsingin 
Veden investointivarauksen nettolisäys on 0,4 miljoonaa euroa. 

 
7.4 Tase 

Tase antaa oikean kuvan kaupungin taloudellisesta asemasta 31.12.2008. 
 
Maa-alueet 
Pääkirjanpidon mukaan maa-alueiden kirjanpitoarvo on tilinpäätöshetkellä 
872,7 miljoonaa euroa. KIJ -käyttöomaisuuskirjanpidon saldo on 1,3 miljoonaa 
euroa pienempi. Esirakennuskustannuksia on kirjaamatta KIJ -
käyttöomaisuuskirjanpitoon 1,0 miljoonaa euroa.  Erosta 0,3 miljoonaa euroa 
on selvittämättä jo aikaisemmilla tilikausilla. Esirakentamisen kustannukset 1,0 
miljoonaa euroa tulee lisätä KIJ -käyttöomaisuuskirjanpitoon. 
 

 Rakennukset ja rakennelmat 
Rakennusvirasto on kirjannut maa- ja vesirakenteisiin valtiolle maksettavat 
rahoitusosuudet yhteishankkeista Tiehallinnon kanssa, kuten esimerkiksi 
Hakamäentien perusparannuksen. Koska kaupunki ei omista 
perusparannuskohdetta, johon rahoitusosuus on maksettu, tulee siitä 
aiheutunut meno käsitellä muuna pitkävaikutteisena menona. Kehotamme 
rakennusvirastoa siirtämään kaikki vastaavat yhteishankkeisiin maksetut 
rahoitusosuudet muihin pitkävaikutteisiin menoihin.  



Helsingin kaupunki 
Loppuraportti tilivuoden 2008 tilintarkastuksesta 
 
 

 5 (10) 
– Ernst & Young Julkispalvelut Oy 2009 

Osakkeet ja osuudet 
UMO Säätiön säädepääoma 0,5 miljoonaa euroa on virheellisesti kirjattu 
taseeseen tytäryhtiöosakkeisiin. Säädepääoma tulee kirjata tuloslaskelmaan 
annetuksi avustukseksi.  
 
Rakennukset 
KIJ -käyttöomaisuuskirjanpito sisältää rakennuksia yhteensä noin 3,3 
miljoonaa euroa enemmän kuin pääkirjanpito. Kehotamme kiinteistövirastoa 
selvittämään erot, tekemään tarvittavat korjaukset ja huolehtimaan jatkossa 
säännöllisistä ja dokumentoiduista täsmäytyksistä. 
 
Muut saamiset                                                                                                                                                                                                            
Elatustukipäätösten toimeenpano ja elatusavun perintä on siirtynyt kunnilta 
Kelalle 1.4.2009. Kunnille korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta vuosien 
2009 - 2013 aikana niille kuuluva osuus perityistä elatusavuista.  Kaupungin 
tilinpäätöksessä elatustukimaksusaamiset on arvostettu taseessa 
todennäköiseen arvoonsa nolla euroa (ed. vuonna 3,3 miljoonaa euroa). 
Liitetiedoissa on ilmoitettu elatustukimaksusaamisten olevan 
kokonaisuudessaan 30,2 miljoonaa euroa (31,0 miljoonaa euroa). Perinnästä 
on poistettu vuonna 2008 elatustukimaksusaamisten vanhenemisen johdosta 
yhteensä 3,4 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa).  

 
Pakolliset varaukset 
Myllypuron Alakiventien alueella todettiin vuonna 1998 maaperän saastuminen 
alueella aikaisemmin sijainneen kaatopaikan johdosta. Pakollisen varauksen 
kokonaismäärä on 3,8 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus käyttää vastaisiin 
saastuneiden alueiden kunnostamistöihin. Saastuneiden alueiden 
kunnostamistöiden määrään liittyy edelleen epävarmuutta.  Suosittelemme, 
että pakollisen varauksen määrää tarkennetaan kustannusarvioiden 
täsmentyessä.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2006 hankesuunnitelman Hanasaaren A-
voimalaitoksen purkamisesta, nykyisen kivihiilen avovarastoalueen 
vapauttamisesta muuhun käyttöön sekä korvaavan kivihiililogistiikan 
toteuttamisesta. Helsingin Energia teki kyseiseen hankkeeseen liittyvän 
pakollisen varauksen 20,8 miljoonaa euroa vuonna 2006. Vuonna 2007 
pakollista varausta purettiin toteutuneisiin kustannuksiin 4,8 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2008 2,4 miljoonaa euroa. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista 
tarkentui vuonna 2008 siten, että ylimääräistä varausta purettiin 3,6 miljoonaa 
euroa. Hankkeeseen liittyvä pakollinen varaus on näiden kirjausten jälkeen 
10,0 miljoonaa euroa. 
 
Siirtovelat 
Rakennusvirastolla (1.1.2009 alkaen Rakentamispalvelu) on kolme 
pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittelykenttää, jotka sijaitsevat 
Viikissä, Kyläsaaressa ja Vuosaaressa. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee 
loppusijoituskenttä. Rakennusvirasto perii vastaanottomaksua kenttien 
kunnossapito-, ylläpito- ja ennallistamiskulujen kattamiseksi. Kenttien tuleviin 
korjaus- ja ennallistamismenoihin on varattuna tilinpäätöksessä 31.12.2008 
noin 3,3 miljoona euroa. Rakennusviraston arvion mukaan kenttien 
ennallistamismenot tulevat olemaan noin 4,4 miljoonaa euroa. Siirtovelan 
määrä tulee tarkentaa kustannusarvioiden mukaiseksi.  
 

7.5 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma on laadittu yleisohjeen mukaisesti. Laskelma osoittaa 
kuluneelta tilikaudelta 96,1 miljoonaa euroa kassavarojen vähennystä, kun 
edellisenä vuonna lisäys oli 52,5 miljoonaa euroa. 
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7.6 Konsernitilinpäätöksen laatiminen 
 
Talous- ja suunnittelukeskus laatii mm. konsernitietojen ilmoituslomakkeet, 
ohjeistaa konserniyhteisöjen talousvastaavat tietojen toimittamisesta ja 
konsernin laskentasäännöistä sekä tekee konsernitilinpäätösyhdistelyt.  
 
Konsernitilinpäätöksen laatimiselle ei ollut varattu riittäviä resursseja. 
Kehotamme varaamaan riittävät resurssit konsernitilinpäätöksen laatimiselle.  
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita on muutettu vuodesta 2007. 
Vuonna 2008 konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien kuntayhtymien ja 
emokaupungin välisistä liiketapahtumista aiheutuneet sisäiset erät 
vähennettiin peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa sen 
jälkeen, kun kuntayhtymä on yhdistelty peruspääoman jäsenosuuden 
mukaisessa suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen. Vuoden 2008 
kirjaustapa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. 
Vuonna 2007 konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien kuntayhtymien sisäiset 
liiketapahtumat vähennettiin täysimääräisesti. Konsernin tuloslaskelman 
vertailutietoja ei ole muutettu vastaamaan muutettua laatimisperiaatetta. 
Vertailukelpoiset vuoden 2007 konsernin toimintatuotot ja -kulut ovat noin 277 
miljoonaa euroa suuremmat. Kirjaustavalla ei ole vaikutusta 
toimintakatteeseen. Laskentaperiaatteiden muutoksesta tulee antaa liitetieto. 
 
Alla on esitetty vuoden 2008 ja 2007 vertailukelpoiset konsernitilinpäätöksen 
tuloslaskelmat. Tuloslaskelman laatimisperiaate on Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston yleisohjeen ja vuoden 2008 laatimisperiaatteen mukainen.  
   
3.4 HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNITULOSLASKELMA

1000 euroa 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Toimintatuotot 2 489 543 2 274 352
Toimintakulut -4 349 807 -3 989 205
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta (-) 14 839 13 413

TOIMINTAKATE -1 845 425 -1 701 440
Verotulot 2 412 743 2 262 334
Valtionosuudet 179 826 181 474
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 70 058 58 039
Muut rahoitustuo tot 7 445 10 945
Korkokulut -126 137 -108 691
Muut rahoituskulut -4 471 -5  186

-53 105 -44  893
VUOSIKATE 694 039 697 475

Poistot ja arvonalennukset
Suunnitelman mukaiset poistot -428 630 -421 046
Tilikauden yli- ja alipariarvot -1 667 0
Arvonalennukset 0 -4  452

-430 297 -425 498

Satunnaiset erät 47 740 116 138

TILIKAUDEN TULOS 311 482 388 115
Tilinpäätösiirrot -18 699 -127 670
Vähemmistöosuudet 165 639

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) 292 948 261 084  
 
 
Kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellyssä tytäryhtiön konsernitilin-
päätöksessä (ns. alakonsernitilinpäätös) ei ollut yhdistelty osakkuusyhteisöjä. 
Alakonsernitilinpäätöksessä tulee noudattaa emokaupungin tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteita.  
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7.7 Konsernitilinpäätös 
Helsingin kaupunki on laatinut vuodelta 2008 konsernitilinpäätöksen, joka 
sisältää taseen ja sen liitetietojen lisäksi tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
niiden liitetiedot.  
 
Helsingin kaupungin konsernitaseeseen on yhdistelty 109 tytärosakeyhtiötä, 
10 säätiötä, 5 kuntayhtymää, 3 yhteisyhteisöä ja 44 osakkuusyhteisöä.  
 
Konsernitilinpäätöksen laatijoilla ei ole kattavia ja ajantasaisia tietoja kaikista 
konsernin tytäryhtiöiden tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä. Helsingin 
kaupungin konserniyhteisöistä ja kuntayhtymistä tulee pitää kattavaa ja 
ajantasaista luetteloa, mikä osaltaan varmistaa sen, että 
konsernitilinpäätöksessä on huomioitu kaikki konserniin kuuluvat yhteisöt ja 
kuntayhtymät.   
 
Emokaupungin pitkäaikainen vieras pääoma on 618 miljoonaa euroa (670 
miljoonaa euroa) ja konsernin 2.772 miljoonaa euroa (2.780 miljoonaa euroa).  
Konserniyhdistelyt ovat lisänneet vierasta pääomaa 2.154 miljoonaa euroa 
(2.110 miljoonaa euroa). Konsernitaseen mukainen omavaraisuusaste on 62,6 
% (62,5 %), kun se emokaupungilla on 77,5 % (76,9 %). 
 
 

7.8 Liitetiedot 
Liitetiedoissa on esitetty olennaisilta osin säännösten edellyttämät tiedot muun 
muassa taloudellisista vastuista. 
 

7.8.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Johdannaissopimusten käsittely 
Tilinpäätöksen laatimista koskevissa liitetiedoissa johdannaissopimusten 
käsittely -kohdassa on esitetty valuuttajohdannaisten (termiinisopimukset) 
ajalliseksi ulottuvuudeksi maksimissaan kaksi vuotta tilinpäätöshetkestä 
eteenpäin. Helsingin Energian valuuttajohdannaisten ajallinen ulottuvuus on 
maksimissaan viisi vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. 
 

7.8.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisen periaatteet 

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 
Tytäryhtiöiden tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä konsernitilinpäätöksen 
yhdistelemättömistä osakkuusyhteisöistä ei ole annettu kaikkia tietoja yhteisön 
kotipaikasta, kunnan ja konsernin omistusosuudesta ja kuntakonsernin 
osuudesta omasta pääomasta, vieraasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta. 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot tulee jatkossa täydentää tältä osin.   

 
7.8.3 Tuloslaskelman liitetiedot  

Suunnitelman mukaisten poistojen poistoajat 
Liitetietojen kohdassa 9 on ilmoitettu muiden pitkävaikutteisten menojen 
poistoajaksi 3 – 5 vuotta. Kaupunginvaltuusto on tehnyt vuonna 2002 
päätöksen pidentää muiden pitkävaikutteisten menojen poistoaikaa 
maksimissaan 20 vuoteen. Poistoajan muutos liittyi Helsingin Sataman 
valtiolle maksamiin rahoitusosuuksiin Vuosaaren sataman 
liikennejärjestelyistä. Liitetiedoissa esitetty muiden pitkävaikutteisten menojen 
poistoaika tulee muuttaa vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä.  
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7.8.4 Taseen liitetiedot  
Joukkovelkakirjalainat 
Liitetiedoissa ei ole annettu tietoja liikkeeseen lasketuista 
joukkovelkakirjalainoista. Tilinpäätökseen liitetiedot tulee jatkossa täydentää 
tältä osin.   
 

7.8.5 Vakuuksien ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevia liitetietoja emokaupungista ja 
konserniyhteisöiltä ei ole kerätty yhdenmukaisella tavalla. Tasekirjassa 
emokaupungin ja konsernin liitetietovastuiden sisältöä ei ole kaikilta osin 
pystytty esittämään yhtenäisesti. Suosittelemme käyttämään yhdenmukaisia 
lomakkeita liitetietovastuiden keräämiseen emokaupungin virastoilta ja 
laitoksilta sekä konserniyhteisöiltä. 
 
Vastuutiedot veloista  
Liitetietojen vastuutiedot veloista, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 
kiinteistöihin tai osakkeita, eivät sisällä tietoja velan määrästä ja vakuudeksi 
annettujen kiinnitysten tai osakkeiden kirjanpitoarvoista. Vastuutietoja tulee 
jatkossa täydentää tältä osin. 
 
Vakuuserittely 
Vakuuserittelyä jaoteltuna omasta puolesta, kuntakonserniin kuuluvien 
yhteisöjen ja muiden puolesta annettuihin vakuuksiin ei ole esitetty. 
Vastuutietoja tulee jatkossa täydentää tältä osin. 
 
Takaussitoumukset omasta puolesta 
Tilinpäätöksen omasta puolesta annettuihin vastuusitoumuksiin sisältyy 
asuntotuotantotoimiston antamat 8,8 miljoonan euron RS -vastatakaukset 
pankeille. Vertailuvuodelta tietoa ei ole annettu, koska vastuukirjanpitoa ei 
ollut järjestetty tältä osin. Takaussitoumuksien antamista koskevia 
hallinnollisia päätöksiä ei ole tehty. Kuntalaki säätää valtuuston tehtäväksi 
päättää takaussitoumuksen antamisesta toisen velasta. Sitä vastoin selkeää 
sääntelyä omasta puolesta annettavista takauksista ei ole kuntalaissa tai 
kaupungin omissa säännöksissä. Suosittelemme, että kaupunki laatii 
säännökset omasta puolesta annettaviin vastatakauksiin. 
 
Vuokravastuut 
Vuokravastuisiin ei ole ollut saatavilla vertailuvuoden tietoa, joten muut 
taloudelliset vastuut - liitetietotaulukossa on tiedon kohdalla esitetty nolla. 
Suosittelemme jatkossa lisäämään tekstin ”ei tietoa”, mikäli eriteltävä tieto ei 
ole käytettävissä.  
 
Arvonlisäveron palautusvastuu 
Konserniyhtiöiden osalta arvonlisäveron palautusvastuu -tiedot on pyydetty 
konserniyhteisöiltä, mutta niitä ei ole esitetty liitetiedoissa. Konserniyhtiöiden 
antamat tiedot arvonlisäveropalautusvastuista ovat yhteensä 28,6 miljoonaa 
euroa. Palautusvastuu -tieto tulee jatkossa antaa liitetiedoissa myös 
konserniyhteisöistä. 
 
Ympäristövastuut  
Konsernin ympäristövastuutietoa ei ole ilmoitettu. Vastuutietoja tulee jatkossa 
täydentää tältä osin. 
 
Helsingin Veden ja rakennusviraston ehdolliset ympäristövelat yhteensä 3,4 
miljoonaa euroa on esitetty liitetiedoissa. Vastaavia ehdollisia ympäristövelkoja 
on kaupungilla merkittävästi esitettyä enemmän. Toimintakertomuksessa 
kohdassa Ympäristötekijät on esitetty, että kaupunki on varannut 
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taloussuunnitelmassa 2009 – 2013 entisten kaatopaikkojen kunnostamiseen 
yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Lisäksi talousarvioon on esimerkiksi vuodelle 
2009 varattu maaperän puhdistamiseen ja muihin alueiden käyttöönoton 
edellyttämiin toimenpiteisiin 7,4 miljoonaa euroa. Suosittelemme esittämään 
ehdollisena ympäristövelkana taloussuunnittelukaudelle kaatopaikkojen 
kunnostamiseen ja maaperän puhdistamisiin varattujen määrärahojen määrän, 
mikäli sitä käyttökelpoisempaa tietoa ei ole saatavissa.   
 

7.8.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 

Henkilöstökulut liitetiedossa ei ole esitetty henkilöstökuluja, jotka on aktivoitu 
taseeseen. Liitetietoja tulee jatkossa täydentää tältä osin. 
 

7.9 Liikelaitosten ja rahastojen tilinpäätökset 
 
Tilinpäätöstietoina on esitetty Helsingin Energian, Helsingin Veden, Helsingin 
Sataman, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin kaupungin 
palvelukeskuksen ja Helsingin Tekstiilipalvelun tuloslaskelmat, taseet ja 
rahoituslaskelmat sekä asuntolainarahaston, asuntotuotantorahaston, urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston, vakuutusrahaston ja innovaatiorahaston 
tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat, jotka perustuvat näiden 
liikelaitosten ja rahastojen erillistilinpäätöksiin.  
 
Lisäksi tilinpäätöstietoina on esitetty Helsingin Energian sähkömarkkinalain ja 
maakaasumarkkinalain edellyttämät tiedot.   
 

7.10 Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on kuntalain 
mukainen.  
 
Tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä muodostui liikelaitosten 
ylijäämistä ja talousarvion mukaisen tuloslaskelman jäämästä seuraavasti 
(1.000 euroa):  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Helsingissä 30. huhtikuuta 2009 
 
 
Ernst & Young Julkispalvelut Oy 
JHTT -yhteisö 
 

 
 
Jarmo Lohi  
JHTT, KHT  

Helsingin Energia 229 852 
Helsingin Vesi 324 
Helsingin Satama 11 105 
Helsingin kaupungin liikennelaitos 0 
Helsingin kaupungin palvelukeskus 3 225 
Helsingin Tekstiilipalvelu 179 
MetropoliLab 35 
Talousarvion toteumalaskelman mukainen ylijäämä 47 589 
Tilikauden ylijäämä 292 309 
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Jakelu Tarkastuslautakunta 

Kaupunginjohtaja 
Apulaiskaupunginjohtajat 
Rahoitusjohtaja 
Kaupunginkamreeri 
Taloushallintopäällikkö 
Talousarviopäällikkö 
Tietotekniikkapäällikkö 
Virastopäälliköt 
Toimitusjohtajat 
Talousjohtajat 
Talouspäälliköt 
Hallintojohtajat 
Hallintopäälliköt 

 
Tiedoksi Tarkastusvirasto 

Sisäinen tarkastus 
Oikeuspalvelut 


