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1 Tarkastajat ja asiantuntijat 

JHTT -yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy on suorittanut marraskuussa 
2010 – tammikuussa 2011 Helsingin kaupungin tilivuoden 2010 lakisääteiseen 
tilintarkastukseen kuuluvaa tilikauden aikaista tarkastusta tarkastus-
lautakunnalle 19.5.2010 esitellyn vuoden 2010 työohjelman pohjalta. 
Tarkastusaluevastuullisina tilintarkastajina ovat olleet vastuullisen JHTT -
tilintarkastajan, KHT Tiina Lindin lisäksi JHTT, KHT Jarmo Lohi ja JHTT, KHT 
Mikko Rytilahti. Tarkastusryhmässä vastuullisten tilintarkastajien apuna ovat 
toimineet tilintarkastajat Reetta Ahonen, Katinka Diesen, Anne Halme, Jani 
Hautala, Tiina Jylhä, Martin Kaldenbach, Teemu Karake, Antti Karhunen, Kati 
Keski-Karhu, JHTT, KHT Eeva Koivula, Sirpa Korkea-aho, JHTT, KHT Ari 
Lehto, Johanna Mertaila, Pauliina Mikkola, Markus Nummila, KHT Pasi 
Pekkarinen, Juha Saukoniemi, Antti Siirtola, Linda Slotte, Kaisa Tulenheimo, 
Liisa Urrio, Mirja Vanhala ja JHTT, KHT Benita Öling. Tietohallinnon 
tarkastuksesta ovat vastanneet Mikko Hoikkanen, Sini Lähteenmäki, Janne 
Miettinen, Timo Valonen ja Teemu Virtanen ja riskienhallinnan tarkastuksesta 
Mikko Reinilä. Arvonlisäverotuksen asiantuntijana on toiminut Kirsti Auranen.   

Tilintarkastusta on suoritettu käyttäen apuna kaupungin tarkastusviraston 
tekemää työtä sovitun suunnitelman mukaisesti. Lisäksi olemme perehtyneet 
kaupungin sisäisen tarkastuksen raportteihin.  

Tilivuoden 2010 tilintarkastuksesta on annettu väliraportit 4.11.2010 ja 
10.2.2011.  

Seuraavassa on selostettu tammi - huhtikuussa 2011 suoritettuja tarkastus-
toimenpiteitä ja niihin liittyviä tarkastushavaintoja. Tarkastusviraston tarkastajat 
ovat raportoineet virastoille ja liikelaitoksille erikseen omista 
tarkastushavainnoistaan, joista tilintarkastuksen kannalta oleelliset havainnot 
on sisällytetty tähän raporttiin. Tarkastuksessa esille tulleista havainnoista on 
raportoitu myös asianomaisten virastojen ja liikelaitosten vastuuhenkilöille.  

 
2 Hallinnon tarkastus 

Olemme perehtyneet Helsingin kaupungin johto- ja ohjesääntöjen 
muutoksiin sekä tutustuneet muiden alemmalla tasolla annettujen ohjeiden ja 
määräysten sisältöön sekä seuranneet niiden noudattamista. Olemme 
käyneet läpi kaupunginvaltuuston, 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. Niissä esille tulleet havainnot on annettu tarkastettaville 
tiedoksi toimenpiteitä varten. 
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Olemme lisäksi käyneet läpi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä 
tilinpäätöksen kannalta keskeisten virastojen ja laitosten lautakuntien 
pöytäkirjoja alkuvuoden 2011 osalta sen varmistamiseksi, että tilivuoden 
jälkeiset olennaiset tilinpäätökseen 2010 mahdollisesti vaikuttavat asiat on 
huomioitu tilinpäätöksessä. 

Hallinnon laillisuuden tarkastuksen olennaiset havainnot on raportoitu 
väliraporteissamme. 

3 Talousarvio 

3.1 Talouden tasapainoisuus 
Virastojen yhteenlaskettu vuosikate ei ole riittänyt vuosina 2007 – 2010 
suunnitelmanmukaisten poistojen kattamiseen (taulukko 1) ja erityisesti 
vuosina 2009 ja 2010 vaje on muodostunut huomattavaksi. Lisäksi virastoilla 
on ollut, ja tulee taloussuunnittelukaudella olemaan, huomattavat vuosittaiset 
investointimenot, joista vain noin puolet on voitu rahoittaa varsinaisen 
toiminnan tulovirralla.   

(Milj. euroa)

Talous-
suunnitelma

2013

Talous-
suunnitelma

2012
Talousarvio

2011
Toteutunut

2010
Toteutunut

2009
Toteutunut

2008
Toteutunut

2007
Vuosikate 78,8 -3,3 12,0 67,2 -14,2 175,6 167,2

Poistot -241,1 -239,0 -233,7 -231,6 -211,1 -196,5 -197,8

Kate
poistojen 
jälkeen

-162,3 -242,3 -221,7 -164,4 -225,3 -20,9 -30,6

Investointi-
menot - 476,9 -447,0 -453,0 -731,8 -428,0 -382,1 -349,6

Taulukko 1. Virastojen yhteenlasketun tuloslaskelman vuosikate, suunnitelmanmukaiset poistot ja 
investointimenot 

Virastojen, liikelaitosten ja rahastojen yhdistetyn (koko kaupunki) vuoden 
2010 tuloslaskelman vuosikate 388,0 miljoonaa euroa kattaa niiden 
yhteenlasketut suunnitelmanmukaiset poistot 338,7 miljoonaa euroa 
(taulukko 2). 

(Milj. euroa)

Talous-
suunnitelma

2013

Talous-
suunnitelma

2012
Talousarvio

2011
Toteutunut

2010
Toteutunut

2009
Toteutunut

2008
Toteutunut

2007
Vuosikate 333,9 246,7 290,6 388,0 315,3 539,8 544,8

Poistot -367,5 -357,6 -345,8 -338,7 -333,5 -297,7 -298,7

Kate
poistojen 
jälkeen

-33,6 -110,9 -55,2 49,3 -18,2 242,1 246,1

Investointi-
menot -751,9 -715,4 -684,0 -879,0 -632,3 -700,8 -648,6

Taulukko 2.  Koko kaupungin tuloslaskelman vuosikate, suunnitelmanmukaiset poistot ja 
investointimenot 

Taloussuunnitelman (2011–2013) mukainen koko kaupungin vuosikate ei 
riitä kattamaan suunnitelmanmukaisia poistoja ja vuosikate riittää 
rahoittamaan vain noin 40 %:a taloussuunnittelukauden investointimenoista 
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(taulukko 2). Kaupunki on taloussuunnitelmassa varautunut ottamaan 
vuosina 2011 – 2013 noin 1,1 miljardia euroa lainaa. Kiinnitämme huomiota 
ennakolta ajoitettuihin virastojen talouden tasapainottamistoimien 
merkitykseen etenkin, kun kaupungin liikelaitosympäristössä on 
tapahtumassa merkittäviä muutoksia.  

3.2 Tilikauden tulos 
Talousarvion mukainen vuoden 2010 tilikauden ylijäämä on 472,0 miljoonaa 
euroa. Virastojen yhteenlaskettu tilikauden tulos olisi ollut ilman Helsingin 
Veden liiketoiminnan luovutuksesta syntynyttä kirjanpidollista myyntivoittoa 
alijäämäinen noin 77 miljoonaa euroa. Koko kaupungin vuoden 2010 
ylijäämä on 694,6 miljoonaa euroa. Liikelaitosten ja rahastojen yhdistäminen 
virastojen yhteenlaskettuun tuloslaskelmaan parantaa vuosikatetta 320,8 
miljoonaa euroa, tilikauden tulosta 211,4 miljoonaa euroa ja tilikauden 
ylijäämää 222,6 miljoonaa euroa. 

3.3 Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

Vuoden 2010 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 MetropoliLab -liikelaitosta ja HKL -
liikelaitosta. MetropoliLab yhtiöitettiin 1.6.2010, mistä johtuen sen sitovat 
tavoitteet eivät toteutuneet. HKL-liikelaitoksen infran korkotulon palautusta 
kaupungille koskeva tavoite ei toteutunut. Kaupunginhallituksen 
maaliskuussa 2011 tekemän päätöksen mukaan nämä toteutumattomat 
sitovat tavoitteet viedään vuoden 2010 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 
kaupunginvaltuuston päätettäviksi.  

4 Valtionosuudet 

Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuus on 
tarkastettu.  

5 EU- ja muut tuet 

Tukien tarkastuksessa on pyritty varmistumaan siitä, että kaupungin EU- ja 
muiden hankkeiden osalta on noudatettu hakemusmenettelystä annettuja 
ohjeita, hankekohtaisia päätöksiä sekä EU -hankkeiden osalta 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. 
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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. Sisäisen valvonnan 
tehtävänä on 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 raporteissamme. 

 
6.2 Konserniyhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien tietojen tarkastus 

 
Konsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä 
huolehtii tarkastuslautakunta tarkastusviraston avustuksella. Konserni-
yhteisöjen tilintarkastajien tehtäviin kuuluu emokaupungin tilintarkastajien 
ohjeiden mukaisesti tarkastaa konserniyhteisön konsernitilinpäätökseen 
annettavat tiedot ja raportoida tehdystä tarkastuksesta emokaupungin 
tilintarkastajalle sovitussa aikataulussa.  

Emokaupungin tilintarkastajana olemme pyytäneet konsernin tytäryhteisöjen, 
säätiöiden ja kuntayhtymien tilintarkastajia antamaan lausunnot 
konsernitilinpäätöslomakkeiden tarkastamisesta helmikuun 8. päivään 
mennessä ja yhteisyhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden tilintarkastajia helmikuun 
22. päivään mennessä eli samanaikaisesti, kun konserniyhteisöt raportoivat 
tietonsa konsernitilinpäätöksen laatijoille. Näin varmistetaan 
konsernitilinpäätöksessä käytettävien tietojen oikeellisuus. Helmikuun 
loppuun mennessä olemme saaneet lausunnot 118 tytäryhteisöstä ja 
tytäryhteisön tytäryhteisöstä (93 % tilintarkastajista toimittaneet tiedot), 6 
kuntayhtymästä (100 %), 3 yhteisyhteisöstä (100 %) ja kaikista säätiöistä. 
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä 55 osakkuusyhtiöstä on saatu 
tilintarkastajan lausunnot vain 32 yhtiöstä (58,2 %). Tytäryhtiöiden, joiden 
osalta lausuntoja ei ole tullut, tilintarkastajilta saamamme tiedon mukaan 
pääosassa näistä yhtiöistä tilinpäätöstiedot eivät ole olleet valmiit. 
Kirjanpitolain mukaan konserniyhteisöjen tulee antaa konsernitilinpäätöksen 
laatijalle tilinpäätöstietojen yhdistelyä varten tarpeelliset tiedot. Kehotamme 
varmistamaan sen, että konserniyhteisöjen johto on tietoinen 
velvollisuudestaan huolehtia siitä, että tilinpäätöstiedot valmistuvat ja ne 
voidaan tilintarkastaa Helsingin kaupungin päättämässä aikataulussa.  

 
7 Johtopäätös sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä 

Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty olennaisilta 
osin asianmukaisesti. 
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8 Tilinpäätös 

Helsingin kaupungin tilivuoden 2010 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 ja 
liitetietojen erittelyt. 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty eräitä tilinpäätökseen liittyviä 
keskeisimpiä eriä ja havaintoja. 

8.1 Toimintakertomus 
 

Toimintakertomus sisältää sitä koskevien säännösten edellyttämät 
selvitykset ja tiedot. 

 
8.2 Talousarvion toteutumisvertailu 

 
Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty sitä koskevien säännösten 
edellyttämät tiedot.  

Tasekirjan käyttötalousosan talousarviokohdassa 2 09 04 HKR-
rakennuttajan tilikauden tulosrivi on esitetty kahteen kertaan niin, että 
alemman rivin luvut ovat virheelliset. Rahoitusosan kohdassa 9 01 02 Tulot 
yhteensä on varjostettu, vaikka kyseessä ei ole sitova tavoite. Kohdassa 9 
01 Pitkävaikutteinen rahoitus on toteutuneet tulot 561 670 tuhatta euroa, kun 
toteutuneet tulot tulisi olla 389 720 tuhatta euroa ja esitetyn poikkeaman 
pitäisi olla – 6 871 tuhatta euroa. Samoin edellisestä johtuen myös nettorivin 
tiedot näiltä osin ovat virheelliset.   

8.3 Tuloslaskelma 
 

Tuloslaskelma antaa oikean kuvan tilivuoden tuloksen muodostumisesta. 

Ostolaskut 
Kaupungin kirjanpitoon on kirjattu joulukuulle 3,9 miljoonaa euroa ja tammi- 
helmikuulle 2,7 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 vähennyskelpoinen. 

Tuloslaskelman mukaisia tilikauden palkkakuluja ei ole täsmäytetty 
verottajalle annettuun vuosi-ilmoitukseen. Suosittelemme, että tilikauden 
palkkakulut täsmäytetään verottajalle annettavaan vuosi-ilmoitukseen 
tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi. 

Vapaaehtoisten varausten muutos 
Vapaaehtoisten varausten nettovähennys 24,3 miljoonaa euroa muodostuu: 
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• HKL-liikelaitos on lisännyt investointivarausta yhteensä 5,6 miljoonaa 
euroa. HKL-liikelaitos on käyttänyt aikaisempia 
investointivarauksiaan 0,3 miljoonalla eurolla. 

• Helsingin Energia lisäsi investointivaraustaan 0,2 miljoonalla eurolla 

• Helsingin Veden investointivarausta on purettu 29,7 miljoonaa euroa.  

 
8.4 Tase 

 
Tase antaa oikean kuvan kaupungin taloudellisesta asemasta 31.12.2010. 

Rakennukset 
KIJ -käyttöomaisuuskirjanpito sisältää rakennuksia yhteensä noin 4,6 
miljoonaa euroa enemmän kuin pääkirjanpito. Tilikauden aikana ero on 
pienentynyt 1,2 miljoonaa euroa. Kehotamme kiinteistövirastoa selvittämään 
erot, tekemään tarvittavat korjaukset ja huolehtimaan jatkossa säännöllisistä 
ja dokumentoiduista täsmäytyksistä.  

Keskeneräinen käyttöomaisuus 
Keskeneräiseen käyttöomaisuuteen sisältyy noin miljoona euroa 
kaupunkisuunnitteluviraston jo valmistuneita kohteita, jotka olisi tullut siirtää 
valmiiseen käyttöomaisuuteen. Valmiit kohteet tulee siirtää oikea-aikaisesti 
keskeneräisestä käyttöomaisuudesta poistojen alaiseen omaisuuteen. 

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 
Taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin on aktivoitu 
sosiaalivirastossa lähiörahastosta rahoitettuja hankintoja, jotka ovat 
luonteeltaan käyttötalousmenoja kuten palkkoja ja elintarvikkeita. 
Kehotamme, että sosiaalivirasto huolehtii siitä, että taseeseen ei aktivoida 
kirjanpitolain mukaan tilikauden kuluna käsiteltäviä eriä, kuten palkkoja.  

Pakolliset varaukset 
Eläkevastuuvaraus 250 miljoonaa euroa muodostuu kaupungin oman 
eläkejärjestelmän ja lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan piiriin kuuluvien 
eläkeläisten sekä viran- ja toimenhaltijoiden eläkevastuista ja odotetusta 
eläkemenon kehityksestä. Poraston laatiman ennusteen perusteella 
eläkevastuu 31.12.2010 on 234 miljoonaa euroa. Eläkevaraukseksi on 
varovaisuuden periaatteen mukaan kirjattu 250 miljoonaa euroa. 
Suosittelemme kirjaamaan eläkevastuuvarauksen Poraston raportin 
mukaisesti.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 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. Arvio hankkeen 
kokonaiskustannuksista on tarkentunut ja pakollinen varaus on 8,4 miljoonaa 
euroa.  
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Siirtovelat 
Rakentamispalvelulla (Stara) on kolme pilaantuneiden maiden 
välivarastointi- ja käsittelykenttää, jotka sijaitsevat Viikissä, Kyläsaaressa ja 
Vuosaaressa. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee loppusijoituskenttä. Stara perii 
vastaanottomaksua kenttien kunnossapito-, ylläpito- ja ennallistamiskulujen 
kattamiseksi. Kenttien tuleviin korjaus- ja ennallistamismenoihin on varattuna 
tilinpäätöksessä 31.12.2010 noin 2,8 miljoona euroa. Staran arvion mukaan 
kenttien ennallistamismenot tulevat olemaan noin 4,5 miljoonaa euroa. 
Siirtovelan määrä tulee tarkentaa kustannusarvion mukaiseksi.  

8.5 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma on laadittu yleisohjeen mukaisesti. Laskelma osoittaa 
kuluneelta tilikaudelta 36,2 miljoonaa euroa kassavarojen lisäystä, kun 
edellisenä vuonna lisäys oli 3,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on turvattu 
pitkäaikaisten lainojen nostoilla 351,1 miljoonaa euroa.  

8.6 Konsernitilinpäätöksen laatiminen 
 

Taloushallintopalvelu -liikelaitos laatii konsernitietojen ilmoituslomakkeet, 
ohjeistaa konserniyhteisöjen talousvastaavat tietojen toimittamisesta ja 
konsernin laskentasäännöistä sekä tekee konsernitilinpäätösyhdistelyt.  

8.7 Konsernitilinpäätös 
 

Helsingin kaupunki on laatinut vuodelta 2010 konsernitilinpäätöksen, joka 
sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 118 tytäryhteisöä, 
11 säätiötä, 6 kuntayhtymää, 3 omistusyhteysyhteisöä ja 55 
osakkuusyhteisöä.  

Konsernirakenteen kannalta olennaisimmat muutokset olivat Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän toiminnan käynnistyminen vuoden 2010 alussa. 
Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaan Helsinki on myynyt 
Helsingin Vedestä 43,4 % osuuden kaupunkikonsernin ulkopuolelle, mistä 
johtuen Helsingin Veden myyntivoiton positiivinen vaikutus konsernin 
tulokseen on 233 miljoonan euroa. 

Konsernitase 14,8 miljardia euroa on kasvanut 1,1 miljardia euroa pääosin 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän muodostamisen 
seurauksena.  

Emokaupungin pitkäaikainen vieras pääoma on 1,1 miljardia euroa (0,8 
miljardia euroa) ja konsernin 3,8 miljardia euroa (3,2 miljardia euroa). 
Konserniyhdistelyt ovat lisänneet vierasta pääomaa 2,8 miljardia euroa (2,4 
miljardia euroa). Konsernitaseen mukainen omavaraisuusaste on 58,8 % 
(60,9 %), kun se emokaupungilla on 75,1 % (75,5 %). 

8.8 Liitetiedot 
 

Liitetiedoissa on esitetty olennaisilta osin säännösten edellyttämät tiedot. 
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8.9 Tase- erittelyt ja liitetietojen erittelyt 
 

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varmentamaan on laadittava tase-erittelyt 
ja liitetietojen erittelyt. Osa erittelyistä on laadittu puutteellisesti. Tase- ja 
liitetietoerittelyt tulee laatia riittävän yksityiskohtaisesti, jotta ne varmentavat 
tilinpäätöksessä esitettävät erät asianmukaisesti. 

8.10 Liikelaitosten ja rahastojen tilinpäätökset 
 

Tilinpäätöstietoina on esitetty Helsingin Energian, Helsingin Sataman, HKL -
liikelaitoksen, Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen, Helsingin 
kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, MetropoliLab -liikelaitoksen ja 
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen 
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.   

8.11 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 28. huhtikuuta 2011 
 
Ernst & Young Julkispalvelut Oy 
JHTT -yhteisö 
 
 
 
 
Tiina Lind  
JHTT, KHT  
 

Helsingin Energia 199.963 
Helsingin Satama 16.995 
Helsingin kaupungin kehittämispalvelut -liikelaitos 27 
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos 3.741 
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos 441 
HKL–liikelaitos 1.688 
MetropoliLab–liikelaitos -261 
Talousarvion toteumalaskelman mukainen ylijäämä 472.048 
Tilikauden ylijäämä 694.642 
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Jakelu Tarkastuslautakunta 

Kaupunginjohtaja  
Apulaiskaupunginjohtajat 
Rahoitusjohtaja  
Kaupunginkamreeri 
Taloushallintopäällikkö 
Talousarviopäällikkö 
Tietotekniikkapäällikkö 

 Kaupunginsihteerit 
Virastopäälliköt 
Toimitusjohtajat 
Talousjohtajat 
Talouspäälliköt 
Hallintojohtajat 
Hallintopäälliköt 

 
Tiedoksi Tarkastusvirasto 

Sisäinen tarkastus 
Oikeuspalvelut 


