2020
VUOSIKERTOMUS

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

”

Spontaanit kohtaamiset paikan päällä tapahtuvassa tilaisuudessa
on se homman suola tietenkin. Se mitä ohjelmassa lukee,
aikataulussa ja näin poispäin se on yks asia mutta tauoilla ja
muualla, siellä tapahtuu paljon sellasta vuorovaikutusta, mikä tällä
hetkellä jää pois monesti.”
Näin kiteytti eräs asiakkaamme tapahtuma-alan ytimen loppuvuonna 2020.*
Itsestään selvää vielä jokin aika sitten.
Ei enää.
Maaliskuun 12. päivä 2020 vuosittaiset
Psykiatriapäivät keskeytettiin kesken ohjelman. Juhlasaliin katettu illallinen odotti
turhaan vieraitaan. Vasta-avatut viinipullot
saivat ilmaantua rauhassa. ”Uusi normaali”
esittäytyi ja asettui taloksi.
Maahan julistettiin globaalin covid-19epidemian aiheuttama poikkeustila ja
otettiin käyttöön valmiuslaki, jonka nojalla
ravintolat suljettiin, matkustamista rajoitettiin voimakkaasti ja Uusimaa eristettiin
muusta Suomesta.
Kokous- ja tapahtumatoiminnalle asetettiin tiukat rajoitukset. Muutamassa viikossa

lähes koko Paasitornin kevät ja kesä oli tapahtumien osalta sulanut. Kansainvälinen
kauppa romahti ja kotimaiset asiakkaat
eivät pysyneet valtiovallan asettamien
rajoitusten perässä ja peruivat tapahtumansa, vaikka alan ammattitoimijat loivat
MaRan johdolla tarkat omavalvontaohjeet
takaamaan asiakkaiden turvallisuutta. Yli
200 varattua tapahtumaa peruttiin. Paasitornin ovi ei käynyt.
Näin on kaiketi käynyt vain kaksi kertaa
aiemmin. Tuhoisa sisällissota pysäytti
toiminnan 1918 ja sisäasiainministeri sulki
ovet kyseenalaisena varotoimenpiteenä
lapualaisliikehdinnän aikana kesällä 1930.
Tätä kirjoittaessa tilanne on jo selkeästi
valoisampi. Sekä hotelli- että ravintolaoperaattorin kanssa on löydetty malli,
jolla poikkeusajasta selvitään toimintakykyisinä. Lisäksi erinomaisena suorituksena

voi pitää sitä, että Paasiravintolan laaja
remontti sekä uusi toiminnanohjaus- ja
asiakkuudenhallintajärjestelmä valmistui
budjetissa ja aikataulussa.
Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi ja epidemian pysyviä vaikutuksia voi vain arvailla.
Paasitornin tapahtumakokonaisuus elää
kohtaamisista ja kontakteista. Koronan
jälkeen kaikki pitää aloittaa alusta. On vakuutettava ihmiset, että kohtaaminen on
turvallista ja todistettava fyysisen kontaktin arvo.
Nyt suuri osa asiakkaistamme istuu kotikeittiön pöydän ääressä, katsoo tietokoneensa kameraa alaviistoon ja koettaa
parhaan kykynsä mukaan hoitaa työtehtäviään: kouluttaa, kouluttautua, neuvotella, myydä, ideoida, verkottua ja jopa juhlia.
Etätapaamiset ja hybridikokoukset ovat
varmasti hyvä lisä toimivaan yhteydenpitoon mutta kasvokkain kohtaamista ne
eivät koskaan korvaa. Itse uskon, että
Paasitornin ovi käy pian entiseen malliin.
”Mut se on ihan varma juttu, että et se ihmisten tarve päästä verkottumaan, tavata
ihmisiä ja käydä epämuodollisia käytäväkeskusteluja niin se tuo sen kyllä, että
kyl ne lähitapahtumat tulevat takaisin. Se,
että miten jyrkällä kurvilla ja missä aikaikkunassa se tapahtuu, niin se riippuu ihan
siitä kuinka tää epidemia saadaan hallintaan” *
Kiitän asiakkaita, sidosryhmiämme ja henkilöstöä kärsivällisyydestä.
*sitaatit: asiakashaastattelut, Bea Hasun opinnäytetyö Tulevaisuuden tilaisuuksien järjestäminen
Paasitornissa, Haaga-Helia 2020
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VUODELTA 2020

Vuoden 2020 keskeiset asiat
Helsingin työväenyhdistyksen toiminta
on ollut vakiintunutta ainakin viimeiset
10 vuotta. Yhdistys on itse huolehtinut
Paasitornin kokous- ja kongressitoiminnan
tilojen vuokraamisesta. Kokoustoiminnan
tulovirta ja tulot pitkäaikaisista vuokrasopimuksista kumppaneittemme kanssa
ovat pitäneet taloudellisen tilanteen varsin vakaana vuoteen 2020 asti.
Vuoden 2020 jälkeen yhdistyksemme voi
vain haikeudella muistella aikoja, jolloin
toimintakertomukset voitiin vuosi vuoden
jälkeen lähes kopioida edelliseltä vuodelta, ja pääosa siitä mitä oli suunniteltu,
myös toteutettiin.

Viime vuoden alku tai kuten sanotaan,
ensimmäinen kvartaali kulkikin tutun
hyvän kaavan mukaan. Helsinki Congress
Paasitorni teki ennätystuloksen tammi-helmikuussa. Paasiravintolan ja sen
kabinettien remontti onnistuivat erinomaisesti ja hyvin palvelleen, mutta
ikivanhan tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän modernisointi
käynnistettiin.
Maaliskuussa 2020 kaikki muuttui kertaheitolla. Maahan julistettiin globaalin covid-19-epidemian aiheuttama poikkeustila ja otetiin käyttöön valmiuslaki, jonka
nojalla ravintolat suljettiin, matkustamista
rajoitettiin voimakkaasti ja Uusimaa eristettiin muusta Suomesta.

Kokous- ja tapahtumatoiminnalle asetettiin tiukat rajoitukset. Muutamassa viikossa
lähes koko Paasitornin kevät ja kesä olivat
tapahtumien osalta sulaneet. Kansainvälinen kauppa romahti. Kotimaiset asiakkaat
eivät pysyneet valtiovallan asettamien
rajoitusten perässä ja peruivat tapahtumansa, vaikka alan ammattitoimijat loivat
MaRan (Matkailu- ja ravintolapalvelut ry)
johdolla tarkat omavalvontaohjeet takaamaan asiakkaiden turvallisuutta. Yli 200
varattua tapahtumaa peruttiin.
Paasitornin henkilöstö lomautettiin huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun
asti, hotelli suljettiin ja ravintolat pysyivät
kiinni kesäkuun alkupuolelle asti.
Suunnitelluista kehittämishankkeista, investoinneista ja vuosikorjauksista luovuttiin ja pankilta haettiin lainojen lyhennysten siirtämistä. Ravintoloiden ja hotellin
vuokrat oli neuvoteltava uudelleen.
Heinä-elokuussa tilanne näytti hieman
valoisammalta. Henkilöstö koetti saada
menetettyä kauppaa takaisin ja järjestää
tuotantoa vastaamaan teknisesti uutta
hybridikysyntää sekä laajoja turvamääräyksiä. Uuden tuotannonohjausjärjestelmän työpajat etenivät hyvin. Oltiin
aikataulussa, vaikka koko maailma ja
Paasitornin henkilöstö opetteli tekemään
kaiken mahdollisen etätyönä.
Koronatilanne synkkeni jälleen syksyllä.
Koronan toinen aalto rantautui Suomeen
koulujen alettua.
Keväältä syksylle siirretyt tapahtumat
siirtyivät jälleen eteenpäin ja suuri osa
näistäkin peruttiin kokonaan tai muutettiin
eri variaatioiksi hybridi- ja virtuaalitapahtumista.
Henkilöstölle ei riittänyt enää tarpeeksi
työtä ja syyskuun alusta vuodenvaihteeseen mentiin 50% lomautuksin. Vuokrien
kohtuullistamisneuvottelut operaattoreiden kanssa käynnistettiin jälleen. Mitään
pysyvää ei voitu sopia, sillä selvää tilannekuvaa ei ollut kenelläkään.
Vuoden 2020 lopussa tilanne oli hyvin
synkkä. Paasitornin ja sen operaattorei-

den maksuvalmius oli heikko ja näkymä
sumea, vaikka rokotteen uskottiin helpottavan tilannetta kesään 2021 mennessä.
Tätä kirjoittaessa tilanne on jo selkeästi valoisampi. Vuodesta 2020 selvittiin
lainojen lyhennysten lykkäysten avulla.
Hotelli-, että ravintolaoperaattorin kanssa on löydetty malli, jolla poikkeusajasta
selvitään toimintakykyisinä. Lisäksi erinomaisena suorituksena voi pitää sitä, että
Paasiravintolan laaja remontti sekä uusi
toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä pysyivät budjetissa ja aikataulussa.
Vuoteen 2021 lähdetään siis toiveikkaina
mutta puolustavalla strategialla, maksuvalmiudesta tarkasti huolehtien.

Hallinto
Jäsenosastot
Helsingin Työväenyhdistys ry:llä oli vuoden 2020 lopussa 36 jäsenosastoa. Uusia
jäsenyhdistyksiä hyväksyttiin kaksi: Pitäjänmäen Työväenyhdistys ry sekä Pääkaupungin Wanhat Toverit ry
Edustajisto
Edustajisto kokoontui toimintavuonna
sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.
Valtuusto
Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Valtuuston puheenjohtajana toimi Tomi Sevander ja varapuheenjohtajana Irma Marttila.
Hallitus
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana
yhdeksän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kalervo Haverinen ja varapuheenjohtajana Heli Puura. Heli Puura
päätti pitkän hallitus- ja valtuustokautensa
vuoteen 2020.

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.

Toimintavuonna 2020 otettiin käyttöön
uusi tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä. Tämä digitalisointihanke
oli jatkoa aiemmalle palvelumuotoiluhankkeelle.

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.

Paasitornin kokoustilojen käyttäjäkunta
koostuu koulutusyhteisöistä, valtion ja Helsingin kaupungin organisaatioista, yleishyödyllisistä yhteisöistä, ammattiyhdistysliikkeestä ja yksityisestä elinkeinoelämästä.

Vuonna 2020 integroitiin laatujohtaminen
myös Paasitornin ja ravintolaoperaattorin
yhteistyöhön.

Palveluliiketoiminnan kehitystä tuettiin
yhteistyöllä Haaga-Helian kanssa.

Kiinteistöt
Paasivuorenkatu 5

arvioi sekä aikataulutti poikkeusvuoden
välttämättömiä korjauksia. Tilankäyttötyöryhmän työ jouduttiin jäädyttämään
vuonna 2020 resurssipulan ja lomautusten vuoksi.

Helsingin Työväenyhdistys omistaa
Paasivuorenkatu 5:n kiinteistön.
Toimintavuonna jatkettiin insinööritoimisto Vahasen johdolla laaditun kiinteistön korjaussuunnitelman toteutusta.
HTY:n hallitukselle raportoiva kiinteistötyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja

Kiinteistössä sijaitsevien toimisto- ja
liiketilojen vuokrausaste toimintavuonna
oli hyvä.

Kiinteistöihin tehdyt investoinnit
Vuosi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1    000 €

9181

13795

6671

704

3102

1407

353

222

520

1125

120

Yhteensä 37200

Laatu ja vastuullisuus
Paasitorni on yksi Helsingin kaupungin listaamista vastuullisista tapahtumatiloista,
joiden tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. MyHelsinki.fisivuston 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 mukana myös Visit Finlandin
Sustainable Travel Finland -ohjelmassa.

Yhdistystoiminta
Yhdistys toteuttaa sääntöjen mukaista
tarkoitustaan antamalla jäsenyhdistyksilleen oikeuden veloituksetta käyttää
Paasitornin tiloja kuukausikokouksiinsa.
Myös muutoin on edistetty yhdistyksen
tavoitteiden mukaista yhteiskunnallista ja
kulttuurillista toimintaa. Toimintavuonna
jäsenyhdistysten tapahtumia tai omia
kulttuurituotantoja ei valitettavasti voitu
koronan takia toteuttaa suunnitellusti.
Sen sijaan Paasitorni tarjosi tilojaan mahdollisuuksien mukaan pro bono -hengessä
kulttuuritoimijoille, joiden toimintaedellytykset olivat koronasulun johdosta
vaikeutuneet.

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.

Talous
Yhdistyksen liikevaihto oli 4 340 000 euroa. Liikevaihto laski voimakkaasti koronaepidemian vuoksi. Tulospudotus ei ollut
yhtä dramaattinen.
Kokous- ja tapahtumatoiminnan liikevaihto laski 60,3  %. Vuokratuotoissa pudotus
oli maltillisempi. Ravintoloiden vuokratuotto putosi 9,6% ja hotellin 7,2%. Yritysten
kustannustukea HTY sai 188 000 euroa.

Yhdistyksen tulos ennen tilinpäätössiirtoja
oli 301 000 euroa, ja tilikauden ylijäämä
326 000 euroa. Ylijäämäisen tuloksen
mahdollisti voimakas kulujen karsinta. Ylijäämä käytetään lainojen lyhentämiseen.
Rahoituskulut olivat yhteensä 262 000
euroa. Poistoja tehtiin suunnitelman
mukaisesti, kaikkiaan 1 649 000 euroa.
Poistoeron muutos oli 114 000 euroa.

Tilikauden investointien kokonaissumma
oli 120 000 euroa. Investoinnit kohdistuivat Paasiravintolan ja sen kabinettien
remonttiin sekä kokoustekniikkaan.
HTY:n vierasta pääomaa lyhennettiin tilikaudella 186 000 eurolla. Pääosin lainanlyhennykset sovittiin siirrettäväksi seuraaville tilikausille.
Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa negatiivisesti koronaepidemian jatkuminen. Kokoustoiminta on voimakkaasti rajoitettua
ja operaattoreiden vuokrista neuvotellaan

vuodelle 2021. Vuoden 2021 kustannustuki
ei kata menetettyjä kokous- ja vuokratuottoja.
HTY:n taloudellisen tuloksen vuodelta 2021 arvioidaan olevan vain lievästi
positiivinen. Tämäkin edellyttää rokotteen laajaa jakelua ja rajoitusten purkua
viimeistään kesällä 2021. Lainojen lyhennykset arvioidaan kuitenkin maksettavan
lyhennysohjelman mukaisesti.
Lyhytaikaiset velat järjestellään uudelleen
alkuvuoden 2021 aikana.

TULOSLASKELMA
Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2020

Liikevaihto

1.1.–31.12.2019

4,151,544.53

Liiketoiminnan
muut tuotot

6,072,000.33

188,544.02
4,340,088.55

Henkilöstökulut

705,126.90

945,243.94

Suunnitelman
mukaiset poistot

1,648,524.12

1,727,519.09

Kiinteistön hoitokulut

976,169.95

1,288,762.85

Liiketoiminnan
muut kulut

449,576.87

Liikevoitto
Jäsenmaksutuotot
Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja

Poistoeron vähennys
Verot tilikaudelta
Verot aikaisemmilta
tilikausilta

Tilikauden ylijäämä

-3,779,397.84

655,630.77

-4,617,156.65

560,690.71

1,454,843.68

1,974.00

2,098.50

-261,713.83

-280,782.39

300,950.88

1,176,159.79

113,924.12

83,679.96

-85,412.24

-251,968.00

-3,575.80

-3,838.96

325,886.96

1,004,032.79

TASE 31.12.2020
Vastaavaa

31.12.2020

31.12.2019

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja
rakennelmat
Koneet ja kalusto

8,403,161.93

8,403,161.93

29,222,156.92

30,505,424.63

709,142.65

38,334,461.50

954,126.58

39,862,713.14

Muut osakkeet ja
pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet
ja osuudet
Muut saamiset
Yhteensä

185.01

185.01

133,379.82

133,379.82

38,468,026.33

39,996,277.97

Saamiset
Myyntisaamiset

Lainat henkilökunta
Siirtosaamiset

Rahat ja
pankkisaamiset

Rahoitusomaisuus
yhteensä

1,356,513.28

430,887.75

2,375.00

0.00

126,721.50

1,485,609.78

239,822.76

670,710.51

245,071.07

67,230.28

1,730,680.85

737,940.79

40,198,707.18

40,734,218.76

Vastaava
Oma pääoma
Toimintapääoma
Arvonkorotusrahasto
Käyttörahasto
Ed.tilikausien ylijäämä
Tilikauden voitto/tappio

Tilinpäätössiirtojen
kertymä
Kertynyt poistoero

344,611.75

344,611.75

8,400,000.00

8,400,000.00

3,217,461.97

3,217,461.97

8,898,250.01

7,894,217.20

325,886.96

1,004,032.79

21,186,210.69

20,860,323.71

431,682.28

545,606.40

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

9,933,358.13

Muut pitkäaikaiset velat

294,704.00

10,350,239.37

10,228,062.13

309,332.00

10,659,571.37

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

7,859,927.70

7,629,158.46

Ostovelat

105,033.67

536,014.42

Siirtovelat

264,549.96

286,069.63

Muut velat

123,240.75

Vieras pääoma yhteensä

8,352,752.08

217,474.77

8,668,717.28

18,580,814.21

19,328,288.65

40,198,707.18

40,734,218.76

LIITETIEDOT
31.12.2020
Tilinpäätöksen laatimista
koskevat liitetiedot

Arvostus ja
jaksotusperiaatteet

Yleistä

Pysyvät vastaavat ja poistot

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu
pienyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä
tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Korko- ja rahoitustuotot

2020

2019

-261,713.83

-280,762.54

-261,713.83

-280,762.54

Muut sijoitustoiminnan
tuotot/kulut
Korko-ja muut rahoituskulut

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
Aineettomat hyödykkeet

2020

2019

Kirjanpitoarvo 1.1.2020

8,400,000.00

8,400,000.00

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

8,400,000.00

8,400,000.00

3,161.93

3,161.93

8,403,161.93

8,403,161.93

30,505,424.63

30,653,971.43

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet

Liittymismaksut
Maa-ja vesialueet yhteensä
Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1.2020
Mepa avoterassi ennakkomaksut 1.1.2020

363,947.93

Tilikauden lisäys ennakkomaksuihin

835,129.96

Tilikauden lisäys rakennukset

66,503.70

48,124.40

Menojäännös

30,571,928.33

31,901,173.72

Poisto

-1,349,771.42

-1,395,749.09

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

29,222,156.91

30,505,424.63

954,126.58

1,044,294.25

53,768.78

241,602.33

Menojäännös

1,007,895.36

1,285,896.58

Poisto

-298,752.70

-331,770.00

709,142.66

954,126.58

Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1.2020
Tilikauden lisäys

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin
kuin 5 vuoden kuluttua yht. 1,350,000.00

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia
koskevat liitetiedot

2020

2019

17,979,397.83

17,979,397.83

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

72,968.47

28,040.05

-84,144.00

-110,293.00

3,811,032.00

6,187,760.00

3,000,000.00

3,000,000.00

6,811,032.00

9,187,760.00

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä ja pantteja

Omasta velasta annetut kiinnitykset
Maa-alueisiin ja rakennuksiin
Vuokraoikeuteen

Leasingsopimusten jäljellä olevat erät

Johdannaissopimukset
Johdannaissopimuksia on tehty
korkoriskien suojaamiseksi.
Korkojohdannaisten käypä arvo
Negatiivinen
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Koronvaihtosopimukset
Korkokattosopimukset

Muut vastuut
Vuosina 2011–2019 on tehty kiinteistöinvestointeja, joihin liittyy alv-palautusvastuu.
Vastuun enimmäismäärä on 1 179 879 € ja viimeinen tarkistusvuosi 2028.
Vesialueen vuokravakuus Helsingin kaupungille on 10 000 €.

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Henkilötyövuodet

2020

2019

15

16

582,030.62

772,710.22

105,813.94

160,377.10

17,282.34

12,156.62

705,126.90

945,243.94

Henkilöstökulut
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Henkilöstökulut yhteensä

Ilmarisen vahvistama lisäeläkevastuu 294 704 € 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, 2. päivänä helmikuuta 2021

Kalervo Haverinen

Arto Kuusiola

Jaana Aaltonen

Hanna Isbom

Perttu Puro

Esa Suominen

Osku Pajamäki
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2021

Pauli Aaltonen
Auditplan Oy

Tilintarkastuskertomus
Helsingin Työväenyhdistys
ry:n vuosikokoukselle
tilinpäätöksen tilintarkastus

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Helsingin Työväenyhdistys ry:n (y-tunnus 0201307-5)
kirjanpidon ja hallinnon sekä tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1–31.12.2020. Tilinpäätös
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 325.886,96 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
soveltuvaa 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.

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 tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan
toimintaansa.

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
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme

•

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 toimintaker-

tomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 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 4. helmikuuta 2021
AuditPlan Oy
Tilintarkastusyhteisö

Pauli Aaltonen, HT
AuditPlan Oy /Mariankatu 15 A 5, 00170 Helsinki

VALTUUSTON
LAUSUNTO
TILINPÄÄTÖKSEEN
2020

Valtuusto on tutustunut tilinpäätökseen ja tilintarkastajien siitä
antamaan lausuntoon sekä tarkastanut hallituksen laatiman
toimintakertomuksen. Valtuusto antaa yhdistyksen sääntöjen
14   §  1. kohdan mukaisesti vuosikertomuksen ynnä tilintarkastajien
antaman lausunnon edustajiston kokouksen käsiteltäväksi
ehdottaen tilinpäätöksen vahvistamista.
Helsingissä 23.  päivänä helmikuuta 2021

Tomi Sevander

Osku Pajamäki

HTY:n valtuusto
Kausi 2018–2020

Kausi 2019–2021

Kausi 2020–2022

Markku Aalto
Kimmo Luja
Heli Puura
Tuomas Finne
Jaana Saares

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

Seija Lumme
Matti Ropponen
llpo Seppälä
Arto Helenius
Irma Marttila

HTY:n johtokunta/hallitus
Kausi 2018–2020

Kausi 2019–2021

Kausi 2020–2022

Jaana Aaltonen
Perttu Puro

Arto Kuusiola
Esa Suominen

Kalervo Haverinen
Heli Puura

Toimitusjohtaja

Osku Pajamäki

Tilintarkastajat
Auditplan Oy, tilintarkastusyhteisö
päävastuullinen: Pauli Aaltonen, HT

Henkilöstö 1.1.2021
Osku Pajamäki
Anastasija Angeria
Mervi Tahkola
Kati Kosonen
Anna Aminoff
Toni Liikanen
Pirkko Komulainen
Pauliina Linnasalo
Taina Hallberg
Olli Hälvä
Jyrki Kotilainen
Mikko Kokki
Tomi Martikainen
Laura Sailas-Santala
Heikki Ruoslahti

toimitusjohtaja
talousassistentti
kongressipäällikkö
markkinointipäällikkö
asiakkuuspäällikkö
myyntineuvottelija
myyntineuvottelija
myyntineuvottelija
myyntineuvottelija
kokouspalvelupäällikkö
vuoropäällikkö
kongressiteknikko
kokousisäntä
kokousemäntä
kokousisäntä

HELSINGIN
TYÖVÄENYHDISTYS
RY:N JÄSENOSASTOT
31.12.2020
Ay-väen Sosialidemokraatit ry
Eurooppademarit – Tähti ry
Haagan Työväenyhdistys 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
HT:n Naiskuoro Elegia
Itä-Helsingin Sosialidemokraatit ry.
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
Pitäjämäen Työväenyhdistys ry.
Puistolan Sos.dem. Työväenyhdistys ry.
Pukinmäen Sos.dem. Yhdistys ry.
Pääkaupungin Wanhat Toverit ry
Sos.-dem. Lakimiehet ry
Suur-Helsingin Sosialistiseura ry
Vanhankaupungin Sosialidemokraatit ry
Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö ry
Urheiluväen Sos.-dem. Yhdistys ry
Vuosaaren Sosialidemokraatit ry
Yhteiskuntapoliittinen Sos.-dem. Yhdistys ry

2020
VUOSIKERTOMUS

Helsingin Työväenyhdistys ry
Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki
Tel. +358 (0)9 7089 606
www.paasitorni.fi

