Vuosikertomus
2019

”Hakaniemeä odottaa
muutosten aalto”, otsikoi
Helsingin Sanomat artikkelinsa
tammikuussa 2020.

Toimitusjohtajan katsaus
Kuluvan vuosikymmenen puolivälissä itäisen
kantakaupungin sydän Siltasaari sykkii uusin
voimin. Hämeentie on joukkoliikennekatu ja
pikaraitiotie itään kulkee uutta Kruununsiltaa pitkin. Hakaniemen halli on avattu, tori kunnostettu
ja sitä ympäröivien kiinteistöjen väki vaihtunut
laajalti. Hakaniemenrantaan on muuttanut uusia
asukkaita ja uudet hotellit sekä HYY:n tutkimuksen ja tieteen talo Lyyra vetävät väkeä Hakaniemeen kaikkialta.
Helsingin Työväenyhdistyksen ja Paasitornin
strategiassa muutokseen on varauduttu. Kiinteistön tilat ja henkilöstö ovat valmiita vastaanottamaan vaativimmankin tapahtuman ja talon
kaikille avoimia yleisötapahtumia lisätään hallitusti. Eli toteutetaan tai edesautetaan, kun idea on
tarpeeksi hyvä.
Vuosi 2019 oli tämän tahdonsuunnan pilottivuosi.
Taiteilija Shoji Katon taideinstallaatiossa koettiin
talon graniittia kiipeilijöiden voimin, Siltasaarisali
muuttui elokuvateatteri Punalyhdyksi, dekkarifestivaalit koukuttivat jännityksen ystäviä, juhlasaliin rakennetussa nyrkkeilykehässä oteltiin Helsinki-Tallinna turnaus, Mauno Koiviston perintö
kantaa tapahtuma pidettiin jo kolmatta kertaa
ja vuosi huipentui juhlakauden tapahtumakavalkadiin: Helsingin joulut valokuvanäyttelyyn,
kuorokonserttiin sekä koko talon täyttäneeseen
Rockabilly Xmas Juttis & Bygga -konserttiin.

Tapahtumia Helsingin työväenyhdistys on toki
järjestänyt ennenkin. Tarkalleen ottaen 135 vuotta. Syksyllä ilmestyneen Sakari Siltalan kirjoittaman yhdistyksen historiikin, Talo ja torni, keskeinen teema olikin, että talon elävyyden lisäksi
on pidettävä huolta yhdistyksen taloudesta,
kiinteistön kunnosta ja palveluiden ajanmukaisuudesta.
Tässäkin suhteessa mennyt vuosi oli menestyksellinen. Meripaviljongille rakennettiin upea
avoterassi, kehitysinvestointeihin otettua velkaa
on maksettu pois hyvää vauhtia, oma pääoma
taseesta oli vuoden lopussa 51,5% ja kokous- ja
tapahtumatoiminnan liikevaihto kasvoi 4,4%.
Myös asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluluku oli jälleen kova. (NPS 74)
Lämpimät kiitokset hyville asiakkaillemme,
kumppaneillemme, jäsenyhdistyksille ja luottamushallinnolle sekä uudet avaukset ammattilaisen asenteella ottavalle loistohenkilöstöllemme.
Tervetuloa, Uusi Hakaniemi. Täällä ollaan.

Osku Pajamäki
toimitusjohtaja

Helsingin Työväenyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2019
Vuoden 2019 keskeiset asiat

Hallinto

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kokous- ja tapahtumatoimintaa sekä vuokraa
ravintola- ja hotellitiloja aputoiminimellä Helsinki
Congress Paasitorni.

Jäsenosastot
Helsingin Työväenyhdistys ry:llä oli vuoden 2019
lopussa 34 jäsenosastoa.

Paasitornin strategiassa korostetaan talouden
ennustettavuuden ja reagointikyvyn parantamista sekä korollisen velan vähentämistä. Korollinen velka laski alle 18 miljoonan euron ja oma
pääoma taseessa oli toimintavuoden lopussa
51,5%. Kokoustoiminnan liikevaihto ylitti tavoitellun kahden miljoonan euron rajapyykin. Meripaviljongin avoterassi suihkulähteineen valmistui
alkukesästä.
Yleisötapahtumia Paasitornissa lisättiin strategian mukaan hallitusti.
Kiinteistössä järjestettiin muun muassa japanilaisen taiteilijan Shoji Katon graniitti-installaatio, elokuvateatteri ”Punalyhdyn” näytös,
Paasitorni Boxing-gaala II, valokuvanäyttely
Helsingin jouluperinteistä, HTY:n naiskuoro
Elegian kuorokonsertti, sekä rakennettiin mittava
juhlakauden dekoraatio ja jättimäinen piparkakkukortteli. Kulttuurivuosi päätettiin pilotoimalla
”Juttutupa ja sen Bygga” konserttitapahtuma,
jonka pääesiintyjänä oli Matchbox (UK).
Toimintavuonna 2019 yhdistys täytti 135 vuotta.
Tätä juhlistettiin julkaisemalla yhdistyksen historia, joka painottuu yhdistyksen toiminnassa viime
vuosikymmenten tapahtumiin.
HTY:n yhteistyö Helsingin kaupungin ja lähialueen toimijoiden kanssa tiivistyi, kun Hakaniemen kehitystä seuraava Uusi Hakaniemi työryhmä aloitti työnsä.

Edustajisto
Edustajisto kokoontui toimintavuonna
sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.
Valtuusto
Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi
kertaa. Valtuuston puheenjohtajana toimi Heli
Puura ja varapuheenjohtajana Tomi Sevander.
Hallitus
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Kalervo Haverinen ja varapuheenjohtajana Kirsti
Salminen. Kirsti Salminen päätti pitkän hallituskautensa vuoteen 2019.

Kokous- ja
kongressikeskus Paasitorni
Paasitorni on kansainvälisen tason kokous- ja
kongressikeskus. Paasitornin vahvuuksia ovat
asiantunteva ja palvelualtis henkilökunta,
keskeinen sijainti, monipuoliset eri aikakausina
valmistuneet tilat ja nykyaikainen tekniikka.
Paasitornilla on 30 kokoustilaa 800 hengen
Juhlasalista kahdeksan hengen Kirjasto-kabinettiin. Elokuussa 2012 käyttöönotetut uudet majoitus-, ravintola- ja kokoustilat sekä uudet kulkuyhteydet kiinteistön sisällä ovat luoneet entistäkin
paremmat edellytykset erinomaiselle asiakaspalvelulle. Myös Meripaviljonki uusine terasseineen
tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia Paasitornin kokous- ja kongressivieraille.

Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön palveludesigniin perustuvat yksityiskohtaiset palvelumallit Paasitornin viidelle eri tapahtumaprofiilille.
Vuonna 2019 integroitiin laatujohtaminen
myös Paasitornin ja ravintolaoperaattorin
yhteistyöhön.
Laaja asiakaskuntamme käyttää Paasitornin
tiloja koulutuksiin, seminaareihin, juhliin sekä
verkottumis- ja kuluttajatapahtumiin.
Palveluliiketoiminnan kehitystä tuettiin
yhteistyöllä Haaga-Helian kanssa.

Kiinteistöt
Paasivuorenkatu 5
Helsingin Työväenyhdistys omistaa Paasivuorenkatu 5:n kiinteistön.
Vuonna 2019 laadittiin insinööritoimisto Vahasen
johdolla kiinteistön kuntoarvio ja kymmenen
vuoden korjaussuunnitelma, joka lisää kulujen
hallinnan ennakointia. Lisäksi perustettiin HTY:n
hallitukselle raportoiva kiinteistötyöryhmä sekä
operatiivinen tilankäyttötyöryhmä.

Kiinteistötyöryhmä valmistelee tulevia perus- ja
vuosikorjauksia ja tilankäyttötyöryhmä koordinoi kehitystyötä sekä Paasitornin vuokrattavien
tilojen, että julkisten tilojen osalta.
Kiinteistössä sijaitsevien toimisto- ja liiketilojen
vuokrausaste toimintavuonna oli varsin hyvä.

Kiinteistöihin tehdyt investoinnit
Vuosi
(1000 euroa)
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Yht: 41125

Laatu ja vastuullisuus
Paasitorni on yksi Helsingin kaupungin listatuista
vastuullisista tapahtumatiloista, joiden tavoitteena
on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
MyHelsinki.fi sivuston Valitse vastuullisemmin
-palvelu auttaa asiakkaita löytämään kestävämpiä
helsinkiläisiä palveluntuottajia.

Paasitornissa vastuullisuus ymmärretään myös arkkitehtonisesti ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan rakennuksen kunnioittamisena toiminnassa ja muutostöissä. Rakennuksen ajallista kerrostuneisuutta ja kunkin aikakauden henkeä
vaalitaan ja tuodaan ylpeänä esille.

Paasitorni on myös mukana Visit Finlandin
Sustainable Travel Finland- ohjelmassa.

Yhdistystoiminta

Talous

Yhdistys toteuttaa sääntöjen mukaista tarkoitustaan antamalla jäsenyhdistyksilleen oikeuden
veloituksetta käyttää Paasitornin tiloja kuukausikokouksiinsa.

Yhdistyksen liikevaihto oli 6 072 000 euroa.
Liikevaihto laski hieman (-1,81%), sillä Sturenkadun vuokratuottoja ei kiinteistön myynnin jälkeen
enää saatu.

Myös muutoin on edistetty yhdistyksen tavoitteiden mukaista yhteiskunnallista ja kulttuurillista
toimintaa. Toimintavuonna oli mm. YPSY:n Mauno Koiviston Perintö kantaa -tapahtuma sekä
Helsingin Tarmon kanssa järjestetty Paasitorni
Boxing-gaala.
Siltasaaressa sijaitseva Paasitorni on suojeltu
ja UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
esitetty rakennus, jonka ylläpitämiseen ei
saada yhteiskunnan tukea. Yhdistys ylläpitää ja
kehittää Siltasaaressa sijaitsevan rakennuksen
kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista arvoa
sekä kehittää talon käyttöä.

Työväentalojen yhteistyö
Yhteistyö muiden työväentalojen kanssa on
toteutunut Työväentalojen liitto ry:n kautta. Toimintavuonna 2019 järjestettiin Tampereella laaja
pohjoismainen työväentaloseminaari, aiheena
kestävä kehitys.

Kokous- ja tapahtumatoiminnan liikevaihto
kasvoi 4,4 % ja ravintoloiden vuokratuotto 5,9%.
Hotellin vuokratuoton pudotessa hieman ennätysvuodesta 2018 (-1.78%).
Rahoituskulut olivat yhteensä 280 782 euroa.
Poistoja tehtiin suunnitelman mukaisesti, kaikkiaan 1 727 519 euroa. Poistoeron muutos oli 83
680€.
Tilikauden investointien kokonaissumma oli 1 124
857 euroa, josta 835 130 euroa kohdistui Meripaviljongin avoterassin rakentamiseen ja 289 727
euroa Siltasaaren kiinteistön av-tekniikkaan sekä
Paasiravintolan remontin suunnittelukustannuksiin.
Yhdistyksen liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja
oli 1 176 160 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 004
032 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään lainojen lyhennyksiin.
HTY:n vierasta pääomaa lyhennettiin tilikaudella
2 629 000 eurolla.
HTY:n taloudellisen tuloksen vuodelta 2020
arvioidaan olevan selvästi voitollinen ja vuoden
2019 tulosta parempi. Lyhytaikaiset velat tullaan
alkuvuonna 2020 järjestämään uudelleen. Vuoden 2020 toiminnan kassavirran ennen lainojen
lyhennystä ja investointeja arvioidaan olevan
noin 2,7 miljoonaa euroa positiivinen.

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

Liikevaihto

6 072 000,33

6 183 705,74

Henkilöstökulut

945 243,94

931 257,75

Suunnitelman
mukaiset poistot

1 727 519,09

1 674 525,12

Kiinteistön
hoitokulut

1 288 762,85

1 232 718,33

Liiketoiminnan
muut kulut
Liikevoitto
Jäsenmaksutuotot
Sijoitus-ja
rahoitustoiminta
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
Poistoeron
vähennys
Verot tilikaudelta
Verot aikaisemmilta
tilikausilta
Tilikauden tulos

655 630,77

-4 617 156,65

824 104,86

-4 662 606,06

1 454 843,68

1 521 099,68

2 098,50

2 162,50

-280 782,39

-544 291,33

1 176 159,79

978 970,85

83 679,96

47 896,04

-251 968,00

-213 805,88

-3 838,96

-35 714,43

1 004 032,79

777 346,58

Tase 31.12.2019
Vastaavaa

31.12.2019

31.12.2018

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

8 400 000,00

8 400 000,00

Rakennukset ja
rakennelmat

30 508 586,56

30 657 133,36

954 126,58

1 044 294,25

Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut

0,00

39 862 713,14

363 947,93

40 465 375,54

Muut osakkeet ja pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet
ja osuudet
Muut saamiset
Yhteensä

185,01

185,01

133 379,82

141 379,82

39 996 277,97

40 606 940,37

Rahoitusomaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset

430 887,75

Siirtosaamiset

239 822,76

Rahat ja
pankkisaamiset
Rahoitusomaisuus
yhteensä

314 639,46
670 710,51

320 269,83

634 909,29

67 230,28

1 241 463,05

737 940,79

1 876 372,34

40 734 218,76

42 483 312,71

Vastattavaa

31.12.2019

31.12.2018

344 611,75

344 611,75

Arvonkorotusrahasto

8 400 000,00

8 400 000,00

Käyttörahasto

3 217 461,97

3 217 461,97

Ed.tilikausien
ylijäämä

7 894 217,20

7 116 870,62

Tilikauden
voitto/tappio

1 004 032,79

777 346,58

20 860 323,71

19 856 290,92

545 606,40

629 286,36

Oma pääoma
Toimintapääoma

Tilinpäätössiirtojen
kertymä
Kertynyt poistoero
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat
rahoituslaitoksilta

10 350 239,37

Muut
pitkäaikaiset velat

309 332,00

7 418 685,15
10 659 571,37

318 087,00

7 736 772,15

Lyhytaikainen
Lainat
rahoituslaitoksilta

7 629 158,46

13 129 158,46

Ostovelat

536 014,42

679 495,46

Siirtovelat

503 544,4

Vieras pääoma
yhteensä

8 668 717,28

452 309,36

14 260 963,28

19 328 288,65

21 997 735,43

40 734 218,76

42 483 312,71

Liitetiedot 31.12.2019
Tilinpäätöksen laatimista
koskevat liitetiedot
Yleistä
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu
pienyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä
tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Arvostus ja jaksotusperiaatteet
Pysyvät vastaavat ja poistot
Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään
hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on
poistettu suunnitelman mukaan.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

2019

2018

Vuoden 2017 sijoitustoiminnan muihin tuottoihin on tuloutettu kiinteistöosakekaupan
ennakkomaksu ja vuoden 2018 kuluihin merkitty kiinteistöosakkeiden luovutustappio.
Korko- ja rahoitustuotot
Muut sijoitustoiminnan tuotot

-178 716,89

Korko-ja muut rahoituskulut

-280 762,54

-365 574,44

-280 762,54

-544 291,33

Poistot
Pysyvien vastaavien hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan

Muut pitkävaikutteiset menot

5 v. tasapoisto

Rakennukset

4 % menojäännöksestä

Koneet ja kalusto

25 % menojäännöksestä

Uudisrakennuksen talotekniikka

10 v. tasapoisto

Meripaviljonki

20 v.tasapoisto

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden hankintamenojen sekä
muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset
Aineelliset hyödykkeet

2019

2018

8 400 000,00

8 649 759,07

Maa-alueet
Kirjanpitoarvo 1.1.19
Tilikauden vähennys
Kirjanpitoarvo 31.12.19

-249 759,07
8 400 000,00

8 400 000,00

30 657 133,36

31 996 376,87

Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1.19
Mepa avoterassi ennakkomaksut
1.1.19
Tilikauden lisäys
ennakkomaksuihin
Tilikauden lisäys rakennukset

363 947,93
835 129,96
48 124,40

15 234,63

Menojäännös

31 904 335,65

32 011 611,50

Poisto

-1 395 749,09

-1 354 478,14

30 508 586,56

30 657 133,36

0,00

363 947,93

1 044 294,25

1 214 906,38

241 602,33

142 569,80

1 285 896,58

1 357 476,18

-331 770,00

-313 181,93

954 126,58

1 044 294,25

Kirjanpitoarvo 31.12.19
Ennakkomaksut, rakennukset
Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1.19
Tilikaudenlisäys
Menojäännös
Poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.19
Muut aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.19

6 865,05

Poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.19

-6 865,05
0,00

0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua yht. 7 350 000,00

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
2019

2018

17 979 397,83

20 547 843,61

40 312 949,96

40 312 949,96

4 140 000,00

4 140 000,00

Kiinnitykset yhteensä

44 452 949,96

44 452 949,96

Pantatut vakuudet yhteensä

44 452 949,96

44 452 949,96

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja
Omasta velasta annetut
kiinnitykset
Maa-alueisiin ja rakennuksiin
Vuokraoikeuteen

Leasingsopimusten jäljellä olevat erät

28 040,05

Johdannaissopimukset
Johdannaissopimuksia on tehty korkoriskien suojaamiseksi.
Korkojohdannaisten käypä arvo
Negatiivinen

-110 292,00

-109 410,00

Koronvaihtosopimukset

8 770 208,00

8 770 208,00

Korkokattosopimukset

3 000 000,00

3 000 000,00

11 770 208,00

11 770 208,00

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Muut vastuut
Vuosina 2011-2019 on tehty kiinteistöinvestointeja, joihin liittyy alv-palautusvastuu.
Vastuun enimmäismäärä on 1 846 412 € ja viimeinen tarkistusvuosi 2028.
Vesialueen vuokravakuus Helsingin kaupungille on 10 000 €.

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
2019

2018

16,0

14,7

Palkat

772 710,22

756 353,28

Eläkekulut

160 377,10

158 790,09

12 156,62

16 114,38

945 243,94

931 257,75

Henkilötyövuodet
Henkilöstökulut

Muut henkilöstökulut
Henkilöstökulut yhteensä

Ilmarisen vahvistama lisäeläkevastuu 309 332,00 € on kirjattu kokonaisuudessaan taseeseen muihin
pitkäaikaisiin velkoihin.

Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville sekä heidän
puolestaan annetut sitoumukset
Toimitusjohtajalle ja hallintoelimeen kuuluville ei ole annettu lainoja tai annettu heidän puolestaan
sitoumuksia.

Liiketoimet intressitahojen kanssa
Yhdistys toteuttaa sääntöjen mukaista tarkoitustaan antamalla jäsenyhdistyksilleen oikeuden
veloituksetta käyttää Paasitornin tiloja kuukausikokouksiinsa. Näillä toimilla ei ole olennaista
taloudellista vaikutusta, koska tilaisuudet järjestetään aikana, jolloin tiloja ei käytetä Paasitornin
liiketoiminnassa.

Helsingissä, 21 päivänä tammikuuta 2020

Kalervo Haverinen

Arto Kuusiola

Jaana Aaltonen

Heli Puura

Perttu Puro

Esa Suominen

Osku Pajamäki
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 27. tammikuuta 2020
AuditPlan Oy, Tilintarkastusyhteisö

Pauli Aaltonen
HT

Tilintarkastuskertomus
Helsingin Tyovaenyhdistys ry:n vuosikokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Helsingin Työväenyhdistys ry:n (y-tunnus 0201307-5) kirjanpidon
ja hallinnon sekä tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka
osoittaa 1.004.032,79 euron ylijäämää, antaa
oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia
yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel
tuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat
hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen
arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat,

jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso,
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•

tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme
ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on
suurempi kuin riski siitä, että virheestä
johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,
tietojen tahallista esittämättä jättämistä
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka
sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•

•

•

•

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa,
että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen toi
minnan jatkuvuudesta, ja teemme
hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä
yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa.
Jos johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa
lausuntomme. Johtopäätöksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilin
tarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muuta informaatiota koskeva lausunto
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu
informaatio käsittää toimintakertomukseen
sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme
arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätök
sen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että
toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän
asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 27. tammikuuta 2020
AuditPlan Oy, Tilintarkastusyhteisö

Pauli Aaltonen, HT

Valtuuston lausunto
tilinpäätökseen 2019
Valtuusto on tutustunut tilinpäätökseen ja tilintarkastajien siitä antamaan lausuntoon
sekä tarkastanut johtokunnan laatiman toimintakertomuksen. Valtuusto antaa yhdistyksen sääntöjen 14 §
1. kohdan mukaisesti vuosikertomuksen ynnä tilintarkastajien antaman lausunnon edustajiston kokouksen
käsiteltäväksi ehdottaen tilinpäätöksen vahvistamista.
Helsingissä 25.päivänä helmikuuta 2020

Tomi Sevander

Osku Pajamäki

Vuosikertomuksen liitetietoja
HTY:n valtuusto
Kausi 2017-2019
Seija Lumme
Päivi Seila
Ilpo Seppälä
Arto Helenius
Irma Marttila

Kausi 2018-2020
Markku Aalto
Kimmo Luja
Heli Puura
Tuomas Finne
Jaana Saares

Kausi 2019-2021
Marja-Liisa Haverinen
Tomi Sevander
Jani-Pekka Leino
Mika Taberman
Mika Lindblad

HTY:n johtokunta/hallitus
Kausi 2017-2019
Kalervo Haverinen
Kirsti Salminen
Toimitusjohtaja
Osku Pajamäki

Tilintarkastajat
Auditplan Oy, tilintarkastusyhteisö
päävastuullinen: Pauli Aaltonen HT

Kausi 2018-2020
Jaana Aaltonen
Perttu Puro

Kausi 2019-2021
Arto Kuusiola
Esa Suominen

HENKILÖSTÖ 1.1.2020
Osku Pajamäki

toimitusjohtaja

Eeva-Liisa Tiihonen

taloussihteeri

Mervi Tahkola

kongressipäällikkö

Kati Kosonen

markkinointipäällikkö

Susanne Massingberd-Roinila

asiakkuuspäällikkö

Anna Aminoff

asiakkuuspäällikkö

Toni Liikanen

myyntineuvottelija

Pirkko Komulainen

myyntineuvottelija

Pauliina Linnasalo

myyntineuvottelija

Taina Hallberg

myyntineuvottelija

Olli Hälvä

kokouspalvelupäällikkö

Jyrki Kotilainen

vuoropäällikkö

Mikko Kokki

kongressiteknikko

Tomi Martikainen

kokousisäntä

Laura Sailas-Santala

kokousemäntä

Heikki Ruoslahti

kokousisäntä

Helsingin Työväenyhdistys ry:n jäsenosastot 31.12.2019
Ay-väen Sosialidemokraatit ry

Urheiluväen Sos.-dem. Yhdistys ry

Eurooppademarit – Tähti ry

Vuosaaren Sosialidemokraatit ry

Haagan Työväenyhdistys ry

Yhteiskuntapoliittinen Sos.-dem. Yhdistys ry

Hakaniemen Sosialidemokraatit ry
Hallinnon, tietotyön ja tukipalveluiden ammattilaiset ry.
Helsingfors Svenska Arbetarförening rf
Helsingin Tekniset Sosialidemokraatit ry
Helsingin Kristillisten Sosialidemokraattien Yhdistys ry
Helsingin Sos.-dem. Keskusteluseura ry
Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistys ry
Helsingin Sos.-dem. Työväenyhdistys ry
Helsingin Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Tarmo ry
Helsingin Työväen Sekakuoro
Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan henkilökunta ry
Helsingin Kaakkoisen Alueen Sosialidemokraatit ry
HT:n Naiskuoro Elegia
Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry
Kaarelan Sosialidemokraatit ry
Kallion Sosialidemokraatit ry
Kanta-Helsingin Sosialidemokraatit
Kelkkalan Työväenyhdistys ry
Käpylän Sosialidemokraatit ry
Malmin Sosialidemokraatit ry
Opiskelijoiden Sos.dem. Yhdistys ry
Paloheinän Sos. -dem. Työväenyhdistys ry
Puistolan Sos.dem. Työväenyhdistys ry
Pukinmäen Sos.dem. Yhdistys ry
Sos.-dem. Lakimiehet ry
Suur-Helsingin Sosialistiseura ry
Vanhankaupungin Sosialidemokraatit ry
Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö ry

Helsingin Työväenyhdistys ry
Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki
Tel. +358 (0)9 7089 602
www.paasitorni.fi

