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1 Tarkastajat ja asiantuntijat 
 
JHTT -yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy on suorittanut toukokuussa 
2009 – huhtikuussa 2010 Helsingin kaupungin tilivuoden 2009 lakisääteisen 
tilintarkastuksen tarkastuslautakunnalle 10.6.2009 esitellyn vuosien 2009 - 
2012 tilintarkastussuunnitelman ja vuoden 2009 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 Reetta Ahonen, Katinka Diesen, Jani Hautala, Tania Hietanen, Tiina 
Jylhä, Martin Kaldenbach, Teemu Karake, Antti Karhunen, Kati Keski-Karhu, 
JHTT, KHT Eeva Koivula, Sirpa Korkea-aho, JHTT, KHT Ari Lehto, Markus 
Nummila, KHT Pasi Pekkarinen, Juha Saukoniemi, Antti Siirtola, Linda Slotte, 
KHT Marko Tiilikainen, Liisa Urrio ja JHTT, KHT Benita Öling. Tietohallinnon 
tarkastuksesta ovat vastanneet Sauli Aalto-Setälä, CISA Juha Sainio, Timo 
Valonen ja CISA Teemu Virtanen ja riskienhallinnan Mikko Reinilä ja Sari 
Ryytty. 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 2009 tilintarkastuksesta on annettu väliraportit 5.11.2009 ja 
27.1.2010.  
 
Seuraavassa on selostettu tammi - huhtikuussa 2010 suoritettuja tarkastus-
toimenpiteitä ja niihin liittyviä tarkastushavaintoja. Tarkastusviraston tarkastajat 
ovat raportoineet virastoille ja liikelaitoksille erikseen omista tarkastus-
havainnoistaan, 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 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 
pöytäkirjoja alkuvuoden 2010 osalta sen varmistamiseksi, että tilivuoden 
jälkeiset olennaiset tilinpäätökseen 2009 mahdollisesti vaikuttavat asiat on 
huomioitu tilinpäätöksessä. 
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Hallinnon laillisuuden tarkastuksen olennaiset havainnot on raportoitu 
väliraporteissamme. 
 

3 Talousarvio 
Vuoden 2009 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 sitovaa 
toiminnallista tavoitetta. Valtuuston päättämien sitovien tavoitteiden 
poikkeamat tulee hyväksyttää asianmukaisesti valtuustolla. 
 
Tasekirjassa on esitetty kaupunkisuunnitteluviraston yhden sitovan 
toiminnallisen tavoitteen toteumaennuste, koska varsinaiset tulokset selviävät 
vasta kevään 2010 kuluessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulisi 
olla todennettavissa tilinpäätöstä laadittaessa. 
 
Tarkastusvirasto on tarkastanut myös tilivuoden 2009 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 
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. 
 

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. 
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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, yhteisyhteisöjen ja kuntayhtymien (yhteensä 191 kappaletta) 
tilintarkastajia antamaan lausunnot konsernitilinpäätöslomakkeiden 
tarkastamisesta helmikuun 9. päivään mennessä ja osakkuusyhtiöiden 
tilintarkastajia helmikuun 25. päivään mennessä eli samanaikaisesti, kun 
konserniyhteisöt raportoivat tietonsa konsernitilinpäätöksen laatijoille. Näin 
varmistetaan konsernitilinpäätöksessä käytettävien tietojen oikeellisuus. 
Helmikuun loppuun mennessä olemme saaneet lausunnot 104 tytäryhteisöstä 
(92 % tilintarkastajista toimittaneet tiedot), 3 kuntayhtymästä (60 %), 1 
yhteisyhteisöstä (33 %) ja kaikista säätiöistä. Konsernitilinpäätökseen 
yhdistellyistä 57 osakkuusyhtiöstä on saatu tilintarkastajan lausunnot vain 26 
yhtiöstä (46 %). Kirjanpitolain mukaan konserniyhteisöjen tulee antaa 
konsernitilinpäätöksen laatijalle tilinpäätöstietojen yhdistelyä varten tarpeelliset 
tiedot. Kehotamme varmistamaan sen, että konserniyhteisöjen johto on 
tietoinen siitä, että heidän tulee toimittaa tilintarkastetut tilinpäätöstiedot 
Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen ja siitä, että konserniyhteisöjen 
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 2009 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 
keskeisimpiä 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.  
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Helsingin kaupungin kehittämispalvelut –liikelaitos (Oiva Akatemia) kohdalla 
talousarvion toteutumisvertailussa on ilmoitettu sijoitetun pääoman 
tuottoprosentiksi -1,1 %. Eriytettyjen tilinpäätösten tunnuslukuosassa on 
käytetty lukua -12,64 %, joka on oikea. Lisäksi tunnuslukuna esitetty 
liikeylijäämä prosentti liikevaihdosta -1,01 % on virheellinen, sen tulisi olla -
0,58 %.   
 
Talousarviossa on selitetty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on 
esitetty varjostettuna. Suosittelemme, että tilinpäätökseen lisätään vastaava 
selitys.  
 

7.3 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma antaa oikean kuvan tilivuoden tuloksen muodostumisesta. 
 
Ostolaskut 
Kaupungin kirjanpitoon on kirjattu joulukuulle 33 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.  
 
Tuloslaskelman palkkatilien täsmäyttäminen 
Usean Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) 
hoitaman viraston palkkakirjanpidon ja tuloslaskelman palkkatilien välisten 
erojen syitä ei ole selvitetty. Esimies ei ole hyväksynyt dokumentoidusti tehtyjä 
täsmäytyksiä. Erot tulee selvittää ja korjata kuukausittain. Erojen syyt ja 
euromäärät tulee eritellä selkeästi täsmäytyslomakkeella. Esimiehen tulee 
hyväksyä tehdyt täsmäytykset. 
 
Vapaaehtoisten varausten muutos 
Vapaaehtoisten varausten nettovähennys 18 miljoonaa euroa muodostuu: 
• Vuosaaren sataman Satamahankkeen viimeistelyä varten edellisellä 

tilikaudella tehty investointivaraus 14,6 miljoonaa euroa on kokonaan 
käytetty tilikauden aikana.  

• Helsingin liikennelaitos on käyttänyt aiempina vuosina tekemiään 
investointivarauksia yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Investointivarausten 
käyttö liittyi muun muassa metrovaunujen peruskorjaukseen ja 
raitiolinjojen rakentamiseen.   

• Helsingin Veden investointivarauksen nettolisäys oli 1,4 miljoonaa euroa. 
Investointivarausta käytettiin 5,1 miljoonaa euroa Suutarila-Pukinmäki 
viemärilinjan sekä Pitäjänmäen verkostojen rakentamiseen. Lisäksi 
varausta on käytetty 1,7 miljoonaa euroa Konalan verkostojen 
rakentamiseen. Investointivarausta on kirjattu lisää Jätkäsaaren ja 
Kalasataman uusien asuinalueiden alueverkostojen rakentamiseen 4,0 
miljoonaa euroa, sekä Lauttasaaren viemäriverkoston saneerausurakkaan 
4,2 miljoonaa euroa. 

 
Korkotuotot 
Kiinteistövirasto on sisällyttänyt tonttien myyntivoittoon erillisenä eränä 
sopimuksen mukaisesti perittävät korkotuotot. Sopimuksessa yksilöidyt 
korkotuotot tulee kirjata luonteensa mukaisesti tuloslaskelmassa 
korkotuottoihin. 
 
Satunnaiset tuotot 
Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 1,8 miljoonaa euroa kaavoituskorvausta, joka 
on saatu maa-alueena. Samaan sopimukseen liittyen on kirjattu 
käyttötuottoihin 4,2 miljoonaa euroa rahana saatua kaavoituskorvausta. 
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Kaavoituskorvaukset tulee kirjata yhtenäisesti tuloslaskelmaan riippumatta 
siitä saadaanko ne rahana vai alueena. 
 

7.4 Tase 
Tase antaa oikean kuvan kaupungin taloudellisesta asemasta 31.12.2009. 
 
Atk-lisenssien vuosimaksut 
Osa virastoista ja laitoksista on aktivoinut Microsoftin sopimukseen liittyvät 
vuosilisenssimaksut taseen aineettomiin oikeuksiin. Vuosimaksu ei ole 
aktivointikelpoinen, vaan se tulee kirjata kuluksi.  
 

 Rakennukset 
KIJ -käyttöomaisuuskirjanpito sisältää rakennuksia yhteensä noin 5,7 
miljoonaa euroa enemmän kuin pääkirjanpito. Kehotamme kiinteistövirastoa 
selvittämään erot, tekemään tarvittavat korjaukset ja huolehtimaan jatkossa 
säännöllisistä ja dokumentoiduista täsmäytyksistä.  
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 
Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin on aktivoitu sosiaalivirastossa 
lähiörahastosta rahoitettuja hankintoja, jotka ovat luonteeltaan 
käyttötalousmenoja kuten palkkoja ja elintarvikkeita. Suosittelemme jo 
budjetointivaiheessa huomioimaan, tullaanko lähiörahaston avustuksia 
käyttämään investointeihin vai käyttötalousmenoihin.  
 
Osakkeet ja osuudet 
UMO Säätiön säädepääoma 0,5 miljoonaa euroa oli edellisellä tilikaudella 
kirjattu virheellisesti taseeseen tytäryhtiöosakkeisiin. Korjaus on tehty 
tuloslaskelmaan arvonalentumisena.   
 
Pitkäaikaiset valtionosuussaamiset 
Kiinteistövirasto on kirjannut pitkäaikaisiin saamisiin 1,6 miljoonaa euroa lukion 
peruskorjaukseen liittyvää valtionosuussaamista. Etelä-Suomen 
lääninhallituksen myöntämä tuki on 25 % kustannuksista, joten avustusta on 
kirjattu liikaa 1,2 miljoonaa euroa keskeneräisen käyttöomaisuuden oikaisuna 
ja saamisena. Ylisuuri jaksotus tulee purkaa.  
 

 
Pakolliset varaukset 
 
Eläkevastuuvaraus 265 miljoonaa euroa muodostuu lakkautetun leski- ja 
orpoeläkekassan sekä kaupungin oman eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien 
eläkeläisten sekä viran- ja toimenhaltijoiden eläkevastuusta ja odotetusta 
eläkemenon kehityksestä. Se perustuu Poraston vuonna 2007 laatimaan 
ennusteeseen vuosille 2006 – 2026. Varausta on käytetty 18 miljoonaa euroa 
eläkemenojen kattamiseen. Lisäksi oman eläkejärjestelmän mukaisia menoja 
ja eläkemenoja, joita ei voida kohdistaa millekään hallintokunnalle on kirjattu 
kuluksi 8 miljoonaa euroa. Suositellaan, että eläkevastuuvarauksen pohjana 
olevat ennustelaskelmat päivitetään vakuutusmatemaattisesti vähintään 3 
vuoden välein.  
 
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 8,5 miljoonaa 
euroa.  
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Vakuutusrahastosta korvattavan metrotunnelin vesivahingon 
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 5 miljoonaa euroa. Siitä 1,5 miljoonaa 
euroa on syntyneitä kustannuksia ja loput 3,5 miljoonaa euroa on kirjattu 
pakollisena varauksena.  
 
Myllypuron Alakiventien alueella todettiin vuonna 1998 maaperän saastuminen 
alueella aikaisemmin sijainneen kaatopaikan johdosta. Pakollisen varauksen 
kokonaismäärä on 2,2 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus käyttää saastuneen 
alueen kunnostamistyöhön.  
 
Siirtovelat 
Rakentamispalvelulla on kolme pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja 
käsittelykenttää, jotka sijaitsevat Viikissä, Kyläsaaressa ja Vuosaaressa. 
Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee loppusijoituskenttä. Rakentamispalvelu perii 
vastaanottomaksua kenttien kunnossapito-, ylläpito- ja ennallistamiskulujen 
kattamiseksi. Kenttien tuleviin korjaus- ja ennallistamismenoihin on varattuna 
tilinpäätöksessä 31.12.2009 noin 3,2 miljoona euroa. Rakennusviraston arvion 
mukaan kenttien ennallistamismenot tulevat olemaan noin 4,7 miljoonaa 
euroa. Siirtovelan määrä tulee tarkentaa kustannusarvion mukaiseksi.  
 
Sosiaaliviraston siirtyvät palkat ovat 1,2 miljoonaa euroa liian pienet. 
Suosittelemme varmistamaan siirtyviä palkkoja jaksotettaessa, että kaikki 
palkkalajit otetaan mukaan laskelmaan. 
 
Taseen palkkatilien täsmäyttäminen 
Talpan hoitamien yksiköiden osalta taseen palkkatilien täsmäytyslomake oli 
laadittu 15 vastuualueesta ainoastaan joulukuulta ja 23 vastuualueen 
täsmäytys oli puutteellisesti allekirjoitettu tai päivätty. Täsmäytyksistä puuttui 
niitä varmentavia liitteitä eikä esimies ollut hyväksynyt dokumentoidusti 
täsmäytyksiä. Suosittelemme, että täsmäytykset tehdään kuukausittain, tekijä 
päivää ja allekirjoittaa sekä esimies hyväksyy ne. 
 
 

7.5 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma on laadittu yleisohjeen mukaisesti. Laskelma osoittaa 
kuluneelta tilikaudelta 3,2 miljoonaa euroa kassavarojen lisäystä, kun 
edellisenä vuonna vähennys oli 96,1 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on 
turvattu pitkäaikaisten lainojen nostoilla 290 miljoonaa euroa. 
 
 

7.6 Konsernitilinpäätöksen laatiminen 
 
Talpa laatii konsernitietojen ilmoituslomakkeet, ohjeistaa konserniyhteisöjen 
talousvastaavat tietojen toimittamisesta ja konsernin laskentasäännöistä sekä 
tekee konsernitilinpäätösyhdistelyt.  
 

7.7 Konsernitilinpäätös 
Helsingin kaupunki on laatinut vuodelta 2009 konsernitilinpäätöksen, joka 
sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  
 
Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 113 tytäryhteisöä, 
10 säätiötä, 5 kuntayhtymää, 3 yhteisyhteisöä ja 57 osakkuusyhteisöä.  
 
Emokaupungin pitkäaikainen vieras pääoma on 841 miljoonaa euroa (618 
miljoonaa euroa) ja konsernin 3.212 miljoonaa euroa (2.772 miljoonaa euroa).  
Konserniyhdistelyt ovat lisänneet vierasta pääomaa 2.371 miljoonaa euroa 
(2.154 miljoonaa euroa). Konsernitaseen mukainen omavaraisuusaste on 60,9 
% (62,6%), kun se emokaupungilla on 75,5 %(77,5 %). 
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Taseen sijoitusten osakkeina ja osuuksina on esitetty 2,5 miljoonaa euroa 
Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymän (HSL) peruspääoman maksua. 
HSL:ää ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, mutta sillä ei ole olennaista 
vaikutusta.   
 
Helsingin Energian osakkuusyhtiötä Suomen Merituuli Oy, joka on yhdistelty 
Helsingin Energian konsernitilinpäätökseen, ei ole yhdistelty Helsingin 
kaupungin konsernitilinpäätökseen. 
 
 

7.8 Liitetiedot 
Liitetiedoissa on esitetty olennaisilta osin säännösten edellyttämät tiedot. 
 

7.8.1 Tuloslaskelman liitetiedot  

Suunnitelman mukaiset poistot 
Liitetietojen kohdassa 9 on ilmoitettu edelleen 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.  
 
 

7.8.2 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevia liitetietoja emokaupungilta ja 
konserniyhteisöiltä ei ole kaikilta osin 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. 
 
Helsingin Satama on oman tilinpäätöksensä liitetietovastuissa esittänyt 
alusmaksujen mahdollisen palautusvelvoitteen. Satama on veloittanut vuosina 
2006 – 2009 eräältä varustamolta alusmaksuja perustuen virheellisiin 
nettovetoisuustietoihin. Varustamo vaatii alusmaksujen palauttamista 
liikasuorituksista enimmillään 2 - 3 miljoonaa euroa. Asian käsittely on kesken. 
Vastaava tieto puuttuu Helsingin kaupungin tilinpäätöksen liitetiedoista. 
 
Helsingin Energia ei ole esittänyt liitetietovastuina tietoja päästöoikeuksien, 
toteutuneiden päästöjen ja käydyn päästökaupan kokonais- ja hintatilanteesta 
sekä niiden vaikutuksesta tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Edellä 
mainitut tiedot tulee esittää liitetiedoissa. 
 
Helsingin Energia ei ole esittänyt liitetietovastuissa hiilijohdannaisten 
sopimusten nimellisarvoa. Suosittelemme esittämään nimellisarvot 
hiilijohdannaisista liitetiedoissa.  
 
Edellä esitetyt Helsingin Energian liitetiedot puuttuvat myös Helsingin 
kaupungin tilinpäätöksen liitetiedoista. 
 

7.9 Tase-erittelyt 
Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varmentamaan on laadittava tase-erittelyt 
ja liitetietojen erittelyt. Osa tase-erittelyistä on laadittu siten, että niistä käy ilmi 
ainoastaan tilin saldo, kuten kaupunginmuseon varasto, antolainojen 
pankkitulojen selvittelytili, rakennusvalvontaviraston kiinteistöinsinöörin taksan 
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mukaisten maksujen selvittelytili, muut siirtovelat kunnille ja ulkopuolisille 
kuntayhtymille, siirtyvät palkat ja siirtyvät tulospalkkiot. Myös pakollisista 
varauksista puuttuu tase-erittelyistä perusteet, joiden mukaisesti varaus on 
tehty. Tase-erittelyihin tulee sisällyttää tarvittavat liitteet, joiden perusteella 
jaksotusten oikeellisuudesta voidaan varmistua. 

 
7.10 Liikelaitosten ja rahastojen tilinpäätökset 

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

7.11 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 29. huhtikuuta 2010 
 
Ernst & Young Julkispalvelut Oy 
JHTT -yhteisö 
 
 
 
 
Tiina Lind  
JHTT, KHT  
 

 
Jakelu Tarkastuslautakunta 

Kaupunginjohtaja 
Apulaiskaupunginjohtajat 
Rahoitusjohtaja 
Kaupunginkamreeri 

Helsingin Energia 201.951 
Helsingin Vesi 1.779 
Helsingin Satama 14.778 
Helsingin kaupungin kehittämispalvelut -liikelaitos -317 
Helsingin kaupungin Palmia –liikelaitos 2.510 
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos -30 
HKL –liikelaitos 1.518 
MetropoliLab –liikelaitos 388 
Talousarvion toteumalaskelman mukainen alijäämä -200.448 
Tilikauden ylijäämä 22.129 
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Talousarviopäällikkö 
Tietotekniikkapäällikkö 
Virastopäälliköt 
Toimitusjohtajat 
Talousjohtajat 
Talouspäälliköt 
Hallintojohtajat 
Hallintopäälliköt 

 
Tiedoksi Tarkastusvirasto 

Sisäinen tarkastus 
Oikeuspalvelut 


