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Konsernijohtajan katsaus

Tampereen vetovoima jatkuu, mutta 
taloudessa vain vähän positiivisia näkymiä 

Nettomenot

5,0 %
(TP Enn 18 / TP 17)

Kuluvan vuoden tulosennuste on 

notkahtamassa 57,8 milj. euron 

alijäämään, mikä on peräti lähes 

40 milj. euroa valtuuston hyväk-

symää muutettua talousarviota heikompi. 

Tämä siitäkin huolimatta, että verotuloja 

on kertymässä 15 milj. euroa talousarviota 

enemmän. Kaupungin nettomenojen kasvu 

on kiihtymässä 5,0 prosenttiin ja samaan 

aikaan verorahoituksen kasvu on jäämässä 

vain 2,1 prosenttiin. Tämän vuoksi talousar-

vion tulostavoitteesta ollaan jäämässä erit-

täin kauas ja kaupungin talous on heikenty-

mässä kestämättömälle tasolle.

Vaikein tilanne on sosiaali- ja terveyslau-

takunnassa, jonka toimintakate on ylitty-

mässä 52 milj. eurolla. Lautakunnan toimin-

taa ei ole kyetty sopeuttamaan käytettävissä 

oleviin rahoihin. Ylitysten keskeisimpinä 

syinä ovat asiakasmäärien kasvu kaikilla 

palvelulinjoilla, kunta-alan palkkaratkaisu, 

lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelu-

jen palvelutarpeen kasvu sekä Pirkanmaan 

TIlikauden tulos

-57,8milj. €
(TP Enn 2018)

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 2018 TP Enn 18 / 
TP 17

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintakate, milj. € -395,4 -1 137,7 -1 134,7 -1 138,0 -1 194,9 -57,2 -56,9

Nettomenojen kasvu, % 6,2 -0,6 -0,3 0,0 5,0 5,6 5,0

Vuosikate, milj. € 15,2 85,1 95,3 92,0 53,4 -31,7 -38,6

Vuosikate / poistot, % 44,1 81,9 85,9 83,2 47,0 -34,9 -36,2

Tulos, milj. € -16,9 -10,7 -15,7 -18,6 -57,8 -47,1 -39,2

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €) -513,3 -502,5 -563,3 -599,6 -631,3 -128,8 -31,7

Investoinnit (netto), milj. € -45,5 -186,8 -218,0 -251,1 -246,5 -59,7 4,6

Investointien tulorahoitus, % 33,0 46,0 46,9 36,6 21,7 -24,3 -15,0

Lainat, milj. € 593,1 527,7 709,8 709,8 664,2 136,4 -45,6

Lainat, € / asukas 2 552 2 276 3 040 3 040 2 844 568 -195

Verorahoituksen kasvu, % 4,2 -0,8 0,8 0,8 2,1 2,9 1,3

Asukasmäärä 232 407 231 853 233 500 233 500 233 500 1 647 0

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Verorahoitus

2,1 %
 (TP Enn 18 / TP 17)

sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon 

palvelutilauksen ylitys. Palvelualueella on 

ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen yli-

tysten pienentämiseksi, mutta käytettävillä 

toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pie-

nentämään ennustettuja ylityksiä.

Investoinnit ovat edelleen korkeat ja ku-

luvan vuoden nettoinvestoinnit ovat nouse-

massa 246 milj. euroon. 

Heikon tulorahoituksen ja korkean inves-

tointitason vuoksi investointien tulorahoi-

tusprosentti on jäämässä ennätyksellisen 

heikkoon 22 prosenttiin. Asukaskohtainen 

lainamäärä on ylittämässä vuoden lopussa 

3 000 euron rajan.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi 

on käynnistetty talouden tasapainottamis-

ohjelma, josta ei kuitenkaan vielä kuluvalle 

vuodelle ole odotettavissa merkittävää hel-

potusta taloustilanteeseen. Talousohjelman 

valmistelussa esitettyjä toimenpiteitä tulee-

kin tehostaa vuosien 2019 ja 2020 talous-

arvioiden valmistelussa. Vuoden 2019 talo-
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arvion valmistelutilanne on erityisen vaikea 

kuluvan vuoden toteuman ja palvelutarpeen 

kasvun sekä valitettavan hitaan verorahoi-

tuksen kasvun yhdistelmänä.

Talouden tasapainottaminen edellyttää 

pitkäjänteistä menojen kasvun tehokkaam-

paa rajoittamista, mikä tarkoittaa vääjää-

mättä myös puuttumista tavalla tai toisella 

palveluihin. Tulojen kasvua on myös vauhdi-

tettava, sillä tulorahoituksen nykyinen taso 

ei kata palveluiden aiheuttamia kustannuk-

sia.  Tulorahoituksen taso suhteessa kasva-

van kaupungin tarvitsemiin investointeihin 

on myös liian matala, minkä vuoksi kaupun-

gin lainamäärä kasvaa nopeasti.

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

2 844 €
(TP Enn 2018)

VUOSIKATE

 53,4 milj. €
(TP Enn 2018)

NETTOINVESTOINNIT

-246,5 milj. €
(TP Enn 2018)

VÄKILUKU

 232 407
(30. huhtikuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2018

 + 554
(tammi–huhtikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

 11,8 %
(huhtikuu)

Valtiovarainministeriön arvion mukaan 

uudistukseen sisältyy useita kuntataloutta 

vakauttavia tekijöitä, jotka osaltaan hel-

pottavat kuntien talouden tasapainotusta 

ja muutosten ennakointia. Kuntien tulo-

veroprosentteja alennetaan, mutta valtio-

varainministeriön arvion mukaan kuntien 

veroprosentin tuotto jopa vahvistuu uudis-

tuksen myötä. Uudistuksen jälkeen kuntien 

mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan 

ovat nykyistä kapeammat, mikä korostaa 

uudistusta edeltävän kunnan talouden tasa-

painotilan merkitystä.

Erittäin vaikeiden talouslukujen vuoksi 

kaupungin toimintayksiköiden on koetet-

tava kaikin keinoin pienentää talousarviota 

uhkaavia ylityksiä. 

Kuntatalouden kehitys
Kuntatalouden lainakannan kasvu on hi-

dastunut viime vuosina kuntien tiukan ta-

loudenpidon seurauksena. Kuntatalouden 

velkataakka on aiheutunut pääosin inves-

toinneista, joita on rahoitettu osittain lainal-

la. Investointitarpeet, korjausvelka ja kas-

vukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin 

laajentaminen pysyvät jatkossakin mittavi-

na. Kuntien tulevien investointien rahoitta-

minen edellyttää, että kuntien tulokehitys 

pysyy vahvana, kuntien menojen kasvun on 

pysyttävä maltillisena eikä valtio saa lisätä 

kuntien velvoitteita ja tehtäviä.

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa 

vuodesta 2020 lähtien julkisen talouden ra-

kenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja 

yksittäisten kuntien taloutta. Uudistukseen 

liittyvä kustannusten ja verorahoituksen 

siirto kunnilta maakunnille on koko maan 

tasolla kustannusneutraali. Yksittäisessä 

kunnassa ero siirtyvien tulojen ja siirtyvien 

kustannusten välillä on useissa tapauksis-

sa kuitenkin erittäin suuri. Kuntakohtaisia 

muutoksia lievennetään valtionosuusjärjes-

telmään sisällytettävillä tasaus- ja siirtymä-

järjestelmillä, mutta uudistuksesta aiheutuu 

osalle kuntia verotulomenetystä enimmil-

lään lähes yhden tuloveroprosenttiyksikön 

tuoton verran.

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain

Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta

Tavoitta ei voida vielä arvioida

Kaupunkitasoiset sekä lautakunnille ja 
kehitysohjelmille asetetut tavoiteet

27

2

8

10

Liikelaitoksille ja pelastuslaitokselle 
asetetut tavoiteet

13

1

1

7
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Tampereen vetovoima jatkuu
Tampereen strategia 2030 hyväksyttiin mar-

raskuussa 2017. Strategia sisältää pitkän 

tähtäimen painopistevalintoja ja valtuusto-

kaudelle asetettuja tavoitteita, joiden toteu-

tumista seurataan laajalla mittaristolla. Kes-

keisistä mittareista on vuoden 2018 alussa 

koottu lähtötasot, joihin strategian toteutu-

mista voidaan myöhemmin peilata. 

Tampereen ennakkoväkiluku oli uusim-

man Tilastokeskuksen tiedon perusteella 

huhtikuun lopussa 232 407 asukasta. Al-

kuvuoden aikana väestö on kasvanut 554 

asukkaalla, mikä on 163 asukasta vähem-

män kuin edellisvuonna vastaavana ajan-

jaksona. Syntyneiden enemmyys oli alku-

vuoden osalta negatiivinen ja väestön lisäys 

perustuu yhä enenevässä määrin kuntien 

väliseen muuttovoittoon. 

Tampereen työllisyystilanne on kehittynyt 

suotuisasta vuoden alkupuolella. Kaupungin 

työttömyysaste laski huhtikuussa vuoden ta-

kaisesta 14,2 prosentista 11,8 prosenttiin. 

Työttömien määrä vähentyi 2 640 henkilöllä 

vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöt-

tömien ja alle 25-vuotiaiden nuorten työttömi-

en määrät vähentyivät yhteensä 1 955 henki-

löllä. Työmarkkinoiden positiivisesta vireestä 

kertoo myös se, että uusien avoimien työpaik-

kojen määrä on kasvanut 30,2 prosenttia loka-

kuuhun 2017 verrattuna.

Yritysten liikevaihto on kehittynyt kau-

punkiseudulla viime aikoina positiivisesti ja 

uusien yritysten määrä on hienoisesti kasva-

nut. Haasteena on, että yritysten tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiopanostukset ovat 

laskusuunnassa. 

Asuntotuotanto oli viime vuonna huip-

pulukemissa. Koko asuntotuotannosta 

pienten asuntojen osuus kasvaa. Kohtuu-

hintaisen vuokra-asuntotuotannon osalta ei 

ylletä MAL3-sopimuksen mukaiseen tavoit-

teeseen. Lisäksi ARA-vuokra-asuntokanta 

vähenee merkittävästi eikä poistumaa pys-

tytä korvaamaan uudistuotannolla. 

Tampereen tavoitteena on kasvaa kes-

tävällä tavalla. Asemakaavoitusohjelman 

perusteella vuosina 2018 - 2021 lähes 80 

prosenttia asemakaavoitettavasti asunto-

tuotantopotentiaalista sijoittuu keskustoi-

hin ja joukkoliikennevyöhykkeelle, jolloin 

kaupungin yhdyskuntarakenne tiivistyy 

kestävän tavoitteen mukaisesti. Kestävien 

liikkumismuotojen kulkutapaosuus ei sen 

sijaan ole juurikaan kasvanut. Valtuustokau-

den loppuun asetettu tavoite 58 prosentin 

kestävien liikkumismuotojen osuudesta 

näyttää tällä hetkellä olevan haasteellinen 

saavuttaa.  

Palvelujen rakennemuutos kohti ennal-

taehkäiseviä ja kotiin vietäviä palveluja on 

edennyt viime vuosina myönteisesti. Muun 

muassa ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoi-

don määrä on laskenut ja kotona asuvien yli 

75-vuotiaiden osuus on lisääntynyt. Uuden 

strategian lähtötilanteessa myös Tampereen 

kaupungin aktiivisuus terveyden edistämi-

sessä on maan keskiarvoa suurempaa. Kou-

Lähde: Tilastokeskus

lulaisten liikkuminen on lisääntynyt, mutta 

aikuisten vapaa-ajan liikuntaharrastamisen 

määrä on laskusuunnassa ja kokonaan liik-

kumattomien määrä on lisääntynyt. Myös 

aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien 

osuus on hienoisessa laskussa. Tamperelais-

ten turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat 

tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta kehityk-

sen suunta on heikkenevä muun muassa ka-

tuturvallisuusindeksillä mitattuna. 

Tampere sijoittui keväällä 2018 toista-

miseen ensimmäiseksi Taloustutkimuksen 

Suositelluin opiskelijakaupunki -tutkimuk-

sessa. Myös matkailijoiden määrät ovat kas-

vusuunnassa. Vetovoimaisella kaupungilla 

on vaikeassa taloustilanteessakin hyvät läh-

tökohdat uuden strategian toteuttamiselle.

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
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Kaupungin tuloslaskelma

Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

VS 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 2018 TP Enn 18 / 
TP 17

Toimintatuotot

Myyntituotot 65,7 70,3 67,8 223,9 215,8 216,0 220,4 -3,5

Maksutuotot 33,5 30,9 32,8 102,8 90,4 90,4 100,6 -2,2

Tuet ja avustukset 7,3 8,5 7,9 23,2 22,0 25,4 25,2 2,1

Vuokratuotot 17,8 21,1 21,6 54,8 64,0 63,2 63,0 8,2

Muut toimintatuotot 16,6 10,6 8,5 25,6 32,3 31,7 23,6 -2,0

Toimintatuotot yhteensä 140,8 141,3 138,7 430,3 424,4 426,8 432,9 2,6

       

Valmistus omaan käyttöön 11,3 5,8 7,6 34,0 16,0 17,4 17,4 -16,7

       

Toimintakulut        

Henkilöstökulut -215,9 -201,2 -210,1 -668,3 -612,4 -617,3 -634,3 34,0

Palkat ja palkkiot -168,8 -158,1 -166,2 -524,9 -481,5 -485,4 -498,1 26,8

Henkilösivukulut -47,1 -43,2 -43,9 -143,4 -130,8 -132,0 -136,2 7,2

Eläkekulut -38,9 -36,1 -37,9 -118,9 -109,2 -110,3 -114,3 4,6

Muut henkilösivukulut -8,2 -7,1 -5,9 -24,5 -21,7 -21,7 -21,9 2,6

Palvelujen ostot -216,1 -240,1 -247,6 -654,4 -724,4 -727,4 -759,4 -105,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34,6 -22,8 -25,1 -104,9 -68,3 -67,7 -71,7 33,2

Avustukset -40,0 -36,9 -39,5 -117,9 -110,8 -110,6 -118,7 -0,8

Vuokrakulut -16,4 -17,6 -17,9 -51,2 -53,5 -53,1 -54,4 -3,2

Muut toimintakulut -1,4 -2,0 -1,5 -5,3 -5,7 -6,2 -6,7 -1,4

Toimintakulut yhteensä -524,5 -520,6 -541,6 -1 602,1 -1 575,1 -1 582,2 -1 645,2 -43,1

       

Toimintakate -372,4 -373,5 -395,4 -1 137,7 -1 134,7 -1 138,0 -1 194,9 -57,2

Verotulot 298,1 308,0 313,0 919,0 924,0 924,0 939,0 20,0

Valtionosuudet 95,1 96,6 96,6 285,1 289,7 289,7 289,8 4,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2 1,0 18,8 16,3 16,3 19,5 0,8

       

Vuosikate 20,6 30,9 15,2 85,1 95,3 92,0 53,4 -31,7

Suunnitelmapoistot -32,5 -36,8 -34,5 -103,9 -111,0 -110,6 -113,6 -9,7

Satunnaiset erät 27,1 0,0 2,4 8,0 0,0 0,0 2,4 -5,7

       

Tilikauden tulos 15,1 -5,9 -16,9 -10,7 -15,7 -18,6 -57,8 -47,1
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Tuloslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin tammi-huhtikuun ulkoinen tulos 

oli 16,9 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen 

vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 15,2 

milj. euroa positiivinen, mitä selittivät mer-

kittävimpänä tekijänä satunnaiset tuotot 

27,1 milj. euroa. Ilman satunnaisia eriä al-

kuvuoden tulos oli 7,3 milj. euroa vertailu-

jaksoa heikompi. 

Tilikauden tulosennuste on -57,8 milj. 

euroa, mikä on 39,2 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa heikompi. Kaupungin tasolla tilin-

päätösennustetta heikentävät kunta-alan 

palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset 

sekä palkkaratkaisuun sisältyvä tuloksel-

lisuuserä, joka maksetaan tammikuussa 

2019, mutta tulee suoriteperusteella kirjat-

tavaksi jo vuodelle 2018. Tuloksellisuuserän 

vaikutus kaupungin vuoden 2018 tulokseen 

on noin 4,5 milj. euroa ja palkkaratkaisun 

mukaisten palkankorotusten vaikutus noin 

5 milj. euroa.

Toimintakatteen eli nettomenojen ennus-

tetaan kasvavan 57,2 milj. eurolla (5,0 %), 

kun vuonna 2017 toimintakate pieneni 0,6 

prosenttia. Nettomenojen pienenemisen 

taustalla oli perustoimeentulotuen siirto 

Kelaan sekä kilpailukykysopimuksen vai-

kutukset henkilöstömenoihin. Ilman edellä 

mainittuja tekijöitä vertailukelpoinen netto-

menojen kasvu oli 2,0 prosenttia. Suurinta 

nettomenojen kasvu on vuonna 2018 sosi-

NETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

5,0 %

(TP Enn 18 / TP 17)

VERORAHOITUS

2,1 %
 
(TP Enn 18 / TP 17)

aali- ja terveyspalveluissa, missä ulkoisten 

nettomenojen ennustetaan kasvavan 37,5 

milj. euroa (5,8 %). Lautakunnan ulkoisten 

nettomenojen kasvu on suurempaa kuin ta-

lousarvion toteumavertailussa esitetty, sisäi-

set erät sisältävä kasvu 4,0 prosenttia. Lau-

takunnan kaupungin sisäiset tukipalvelujen 

kulut pienenevät edelliseen vuoteen nähden 

johtuen Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yh-

distymisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, 

mikä selittää talousarvion toteumavertailun 

pienempää nettomenojen kasvua sosiaali- ja 

terveyslautakunnan osalta.

Verorahoitus kasvaa ennusteen mukaan 

24,7 milj. eurolla (2,1 %). Verotuloja arvioi-

daan kertyvän yhteensä 939,0 milj. euroa, 

mikä on 20,0 milj. euroa (2,2 %) enemmän 

kuin vuonna 2017. Vuosisuunnitelmaan 

nähden verotulojen arvioidaan ylittyvän 

15,0 milj. eurolla. Valtionosuuksia arvioi-

daan saatavan 289,8 milj. euroa, mikä on 

4,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. En-

nuste on vuosisuunnitelman tasolla. 

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 19,5 

milj. euroa tuottoa, mikä on 0,8 milj. euroa 

edellisvuotista enemmän. Vuosisuunnitel-

maan nähden rahoituserien tuoton ennus-

tetaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Muiden 

rahoitustuottojen 26,6 milj. euron ennus-

teeseen sisältyy Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin ylijäämän palautus 5,7 milj. euroa. 

Ylijäämän palautuksen ennuste on 1,7 milj. 

euroa budjetoitua parempi. Konserniyhtei-

söiltä saatavien osinkotuottojen ennuste-

taan kasvavan edelliseen vuoteen verrat-

tuna 3,5 milj. eurolla. Ennuste on 1,6 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Vuosikatteen ennuste on 53,4 milj. euroa, 

joka kattaa ennustetut suunnitelmapoistot 

47-prosenttisesti. Poistojen ja arvonalentu-

misten ennuste on 113,6 milj. euroa, mikä 

on 9,7 milj. euroa (9,4 %) edellistä vuotta 

suurempi. Poistotason kasvua selittää kau-

pungin korkea investointitaso. Kaupunki-

ympäristön palvelualueen poistot kasvavat 

6,0 milj. eurolla (15 %). Vuosisuunnitelmaan 

nähden poistot ja arvonalentumiset ylittyvät 

3,0 milj. eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asunto-

”Vuosikatteen ennuste 
on 53,4 milj. euroa, 
joka kattaa ennustetut 
suunnitelmapoistot 47 
-prosenttisesti.” 

politiikka -palveluryhmän poistot tulevat 

ylittymään rakennushankkeiden valmistu-

misaikojen muuttumisesta sekä Tesoman 

koulun purkamisesta ja alaskirjauksesta 

johtuen.

Satunnaisiin eriin on kirjattu 2,4 milj. eu-

ron satunnainen tuotto Tampereen Tilakes-

kus liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä 

Tampereen Tilapalvelut Oy:lle.

Tuotot
Kaupungin toimintatuottojen toteuma oli 

138,7 milj. euroa ja koko vuoden ennuste 

432,9 milj. euroa. Ennuste on 6,2 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa parempi. Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimintatuottojen en-

nustetaan kasvavan 2,6 milj. eurolla. Hatan-

pään sairaalan yhdistyminen Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiriin pienentää kaupungin ul-

koisia toimintatuottoja noin 23 milj. eurolla. 

Organisaatiomuutos pienentää vastaavasti 

kaupungin toimintakuluja, mutta muutok-

sella ei ole vaikutusta toimintakatteen ver-

tailukelpoisuuteen. 

Myyntituottojen tilinpäätösennuste 

220,4 milj. euroa on 4,4 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempi. Avo- ja asumispal-

velujen myyntituotot ylittävät vuosisuunni-

telman ennusteen mukaan 2,1 milj. eurolla 

johtuen muun muassa Oriveden yhteistoi-

minta-alueen tuotoista, tulkkikeskuksen 

myyntituotoista ja kotikuntakorvauksista. 

Ammatillisen koulutuksen myyntituotto-

jen ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. eurolla. 

Merkittävin tekijä ylityksen taustalla on 

strategiarahoituksen ylittyminen. Edelliseen 

vuoteen verrattuna kaupungin myyntituot-

tojen ennustetaan pienenevän 3,5 milj. 

eurolla. Hatanpään sairaalan yhdistyminen 

sairaanhoitopiiriin pienentää kaupungin 

myyntituottoja 12,9 milj. eurolla, kun taas 
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Tampereen Veden myyntituotot kasvavat 

ennusteen mukaan 4,9 milj. eurolla.

Maksutuottojen 100,6 milj. euron en-

nuste ylittää vuosisuunnitelman 10,2 milj. 

eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

-palveluryhmän maksutuottojen ennuste-

taan ylittyvän 9,3 milj. eurolla pääasiassa 

maankäyttösopimuksista saatavista korva-

uksista johtuen. Edelliseen vuoteen nähden 

kaupungin maksutuottojen ennustetaan 

pienenevän 2,2 milj. eurolla. Hulevesimak-

sun käyttöönotto kasvattaa Kaupunkiym-

päristön palvelualueen maksutuottoja 5,6 

milj. eurolla, kun taas Hatanpään sairaalan 

yhdistyminen sairaanhoitopiiriin pienentää 

kaupungin maksutuottoja 9,9 milj. eurolla.

Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen 

mukaan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden 

tukien ja avustusten ennustetaan kasvavan 

2,1 milj. eurolla. Työllisyyspalvelujen tuet 

ja avustukset kasvavat 2,6 milj. eurolla joh-

tuen työllisyydenhoitoon liittyvien tukien 

kasvusta.

Vuokratuottojen ennuste on vuosisuun-

nitelman tasolla. Vuoteen 2017 verrattuna 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 1-4 /  
2018

TP 2017 TP Enn 2018

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 26 27 27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % 44 82 47

Vuosikate, euroa / asukas 65 367 229

Asukasmäärä 232 407 231 853 233 500

kaupungin ulkoiset vuokratuotot kasvavat 

8,2 milj. eurolla, mikä johtuu pääasiassa ra-

kennusten vuokratuotoista. 

Muiden toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan 8,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempinä. Muista toimintatuotoista 

pysyvien vastaavien myyntivoittojen en-

nuste on 16,0 milj. euroa, mikä on 8,3 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman. Poikkeamaa 

selittää se, että useat vuosisuunnitelmassa 

huomioidut Asunto- ja kiinteistölautakun-

nan tonttikaupat eivät arvion mukaan tule 

toteutumaan vuonna 2018. 

Kulut
Toimintakulujen toteuma tammi-huhtikuus-

sa oli 541,6 milj. euroa ja koko vuoden en-

nuste 1 645,2 milj. euroa, mikä on 63,0 milj. 

euroa suunniteltua enemmän. 

Henkilöstömenojen ennuste on 634,3 

milj. euroa. Henkilöstömenojen tarkempi 

analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste on 

yhteensä 831,1 milj. euroa. Edelliseen vuo-

teen verrattuna materiaali- ja palveluosto-

jen kasvu on noin 71,7 milj. euroa (9,4 %). 

Yksittäisenä merkittävimpänä tekijänä pal-

velujen ostojen kasvua selittää Hatanpään 

sairaalan yhdistyminen Pirkanmaan sai-

raanhoitopiiriin. Muutoksen jälkeen kysei-

set palvelut näkyvät kaupungin palvelujen 

ostoissa, kun aiemmin omasta toiminnasta 

aiheutui mm. henkilöstömenoja sekä aine- 

ja tarvikeostoja. Palvelujen ostot ja Aineet, 

tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien analysointi 

löytyy kohdasta Hankinnat.

Avustuskulujen ennuste on 118,7 milj. 

euroa. Vuosisuunnitelmaan nähden avus-

tuskulujen ennustetaan ylittyvän 8,2 milj. 

eurolla. Avo- ja asumispalvelujen avustus-

kulujen ylitysennuste on 4,1 milj. euroa, 

mikä johtuu muun muassa ehkäisevästä 

toimeentulotuesta, henkilökohtaisen avun 

palvelusetelimenoista sekä omaishoidon tu-

en palkkioista.

Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan 

54,4 milj. eurona, mikä on 1,4 milj. eu-

roa budjetoitua enemmän. Ylitys aiheutuu 

Tampereen Raitiotie Oy:n hallintokulu- ja 

infravastikkeista, joiden määrä ei ollut vuo-

sisuunnitelmaa laadittaessa tiedossa. Edelli-

seen vuoteen nähden kaupungin vuokraku-

lujen ennustetaan kasvavan 3,2 milj. eurolla.

Muut toimintakulut ovat toteutumassa 

0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pina 6,7 milj. eurona. Vastaanottopalveluis-

sa ennustetaan syntyvän luottotappioita 

asiakasmaksuista 0,4 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa enemmän.

Myyntituotot
220,4 milj.euroa

13 % Maksutuotot
100,6 milj. euroa

6 %

Tuet ja 
avustukset

25,2 milj. euroa
1 %

Vuokratuotot
63,0 milj. euroa

4 %

Muut
toimintatuotot

23,6 milj. euroa
1 %

Verotulot
939,0 milj. euroa

55 %

Valtionosuudet 
289,8 milj. euroa

17%

Rahoitustuotot
32,4 milj. euroa

2 %

TUOTOT KULUT

Henkilöstökulut
634,3 milj. euroa

36 %

Palvelujen ostot
759,4 milj. euroa

43 %

Aineet,
tarvikkeet ja 

tavarat
71,7 milj. euroa

4 %

Avustukset
118,7 milj. euroa

7 %

Vuokrakulut
54,4 milj. euroa

3 %

Muut 
toimintakulut

6,7 milj. euroa
0 %

Rahoituskulut
12,8 milj. euroa

1 %

Poistot ja arvoalentumiset
113,6 milj. euroa

6 %
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Verotulot
Milj. euroa Tot 1-4 / 

2017
VS 1-4 / 

2018
Tot 1-4 / 

2018
TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  

2018
TP Enn 18 / 

TP 17
%

Kunnallisvero 254,7 260,3 265,3 776,8 781,0 781,0 796,0 19,2 2,5

Yhteisövero 18,7 22,7 22,7 66,5 68,0 68,0 68,0 1,5 2,3

Kiinteistövero 24,7 25,0 25,0 75,6 75,0 75,0 75,0 -0,6 -0,8

Koiravero 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -100,0

Yhteensä 298,1 308,0 313,0 919,0 924,0 924,0 939,0 20,0 2,2

Verotulojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Verorahoituksen arvioidaan kasvavan noin 

25 milj. euroa eli 2,1 % (verotulot +2,2 %, 

valtionosuudet +1,6 %) vuodesta 2017. 

Verotuloja arvioidaan kertyvän 939 milj. 

euroa, mikä on 20 milj. euroa enemmän 

kuin vuonna 2017. Tämän hetkinen ennuste 

ylittää talousarvion 15 milj. eurolla.

Kunnallisverotuloja ennustetaan kerty-

vän noin 19 milj. euroa (2,5 %) edellisvuotta 

enemmän. Ennuste ylittää talousarvion 15 

milj. eurolla. Talousarvion laadinnassa käy-

tetyt ennusteet tulokehityksestä olivat tuo-

reimpia tietoja pienemmät.

Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 

noin 1,5 milj. euroa (2,3 %) enemmän kuin 

vuonna 2017.

Kiinteistöverotulojen arvioidaan jäävän 

mahdollisesti hieman vuoden 2017 tasosta. 

Vuodelle 2017 kirjattiin aiemmilta verovuo-

silta kertyneitä tuloja poikkeuksellisen pal-

jon, mikä nosti kokonaissummaa.

Koiraveroa ei enää peritä vuonna 2018.

Huhtikuun loppuun mennessä verotuloja 

on tilitetty yhteensä 329,2 milj. euroa eli 

KUNNALLISVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

Milj. euroa 2016 2017 2018

Tammikuu 71,6 65,3 73,7

Helmikuu 80,3 84,9 83,8

Maaliskuu 66,6 66,8 69,0

Huhtikuu 69,2 71,6 72,8

Toukokuu 74,2 73,9

Kesäkuu 65,0 65,9

Heinäkuu 73,8 76,2

Elokuu 69,2 66,9

Syyskuu 63,2 63,0

Lokakuu 63,2 64,8

Marraskuu 4,9 1,9

Joulukuu 75,5 75,5

Koko vuosi 776,5 776,8

Kumulat. 1-4 287,6 288,6 299,3

Milj. euroa 2016 2017 2018

Tammikuu 5,9 5,4 6,4

Helmikuu 4,4 4,7 11,8

Maaliskuu 3,4 3,8 5,5

Huhtikuu 3,4 3,7 5,3

Toukokuu 14,6 18,5

Kesäkuu 0,8 3,3

Heinäkuu 3,8 3,5

Elokuu 4,3 5,2

Syyskuu 3,6 4,6

Lokakuu 4,1 3,1

Marraskuu 4,1 5,4

Joulukuu 1,9 5,3

Koko vuosi 54,3 66,5

Kumulat. 1-4 17,2 17,6 29,0

YHTEISÖVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

KIINTEISTÖVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

Milj. euroa 2016 2017 2018

Tammikuu 0,3 0,1 0,1

Helmikuu 0,1 0,0 0,1

Maaliskuu 0,3 1,3 0,1

Huhtikuu 0,3 0,9 0,5

Toukokuu 0,3 0,3

Kesäkuu 0,2 0,1

Heinäkuu 0,2 0,2

Elokuu 0,7 0,7

Syyskuu 30,6 35,3

Lokakuu 5,6 33,3

Marraskuu 26,1 2,6

Joulukuu 0,5 0,6

Koko vuosi 65,3 75,6

Kumulat. 1-4 1,0 2,3 0,9

20,7 milj. euroa (6,7 milj. euroa) edellisen 

vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. 

Kunnallisverotuloja on kertynyt 299,3 milj. 

euroa (2017 vrt. +10,7 milj. e, 3,7 %), yhtei-

söverotuloja 29,0 milj. euroa (+11,4 milj. e, 

64,9 %), kiinteistöverotuloja 0,9 milj. euroa 

(-1,4 milj. e, -60,9 %). Verotulot on jaksotet-

tu kirjanpitoon tasaisesti kuukausille tilin-

päätösennusteen mukaan ja tammi-huhti-

kuun osuus on noin 313 milj. euroa eli noin 

16,2 milj. euroa maksuperusteista toteumaa 

vähemmän. 
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Valtionosuudet

Milj. euroa Tot 1-4 /  
2017

VS 1-4 /  
2018

Tot 1-4 /  
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

%

Peruspalvelujen valtionosuus, 
ml. tasaukset

73,8 75,9 77,3 221,5 227,7 227,7 231,9 10,4 4,7

Opetus- ja kulttuuritoimen 
muut valtionosuudet

21,2 20,7 19,3 63,6 62,0 62,0 57,9 -5,7 -8,9

Yhteensä 95,1 96,6 96,6 285,1 289,7 289,7 289,8 4,7 1,6

Valtionosuuksien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia ennustetaan saatavan 289,8 

milj. euroa eli 4,7 milj. euroa enemmän kuin 

vuonna 2017. Valtionosuudet yhteensä ovat lä-

hes talousarvion mukaiset, mutta peruspalvelu-

jen valtionosuutta arvioidaan saatavan noin 4,2 

milj. euroa talousarviota enemmän ja opetus- ja 

kulttuuritoimen valtionosuuksia noin 4,1 milj. 

euroa talousarviota vähemmän. Peruspalvelu-

jen valtionosuudet kasvavat noin 10 milj. euroa 

(+4,7 %) edellisvuodesta, kun taas opetus- ja 

kulttuuritoimen muut valtionosuudet jäävät 5,7 

milj. euroa (-8,9 %) vuoden 2017 toteumasta. 

Merkittävimmät valtionosuusleikkaukset kos-

kevat ammatillista koulutusta.

686
727 744 756 777 777 781 796

0

100

200

300

400

500

600

700

800

TP
2012

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

TA
2018

TP
ENN
2018

M
ilj.

e

KUNNALLISVERON KEHITYS

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

717 758 765 782 831 870 887 896 919 924 939218 211 223 240
302 301 298 317 285 290 290

934 969 989 1 022
1 134 1 171 1 185 1 213 1 204 1 214 1 229

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TA
2018

TP
ENN
2018

M
ilj.

e

Verotulot Valtionosuudet



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018 11

Kaupungin toiminta ja talous

Henkilöstö

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopus-

sa 210,1  milj. euroa. Taloudellisiin syihin 

perustuvien palkattomien vapaiden (3  900 

henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vä-

hentävä vaikutus oli tammi–huhtikuussa 

0,4 milj. euroa. Palkattomia vapaita pidettiin 

320 päivää vähemmän kuin viime vuoden 

vastaavana ajankohtana, mikä vähensi vai-

kutusta palkka- ja sivukuluihin 0,035  milj. 

euroa.

Vuoden 2018 henkilöstömenojen tilin-

päätösennuste on 634,3  milj. euroa. Vuo-

teen 2017 nähden henkilöstömenojen 

ennustetaan vähenevän 34,0  milj. euroa 

(-5,1 %). Kun otetaan huomioon Tilakeskuk-

sen yhtiöittäminen 1.1.2018, Hatanpään 

sairaalan yksiköiden siirtyminen Pirkan-

maan sairaanhoitopiirille 1.1.2018 sekä 

sivukuluprosenttien lasku 1,22 prosenttiyk-

siköllä, vertailukelpoisten henkilöstömeno-

jen ennustetaan kasvavan 19,6  milj. euroa 

(3,2  %). Ennusteessa on huomioitu vuoden 

2018 kunta-alan palkkaratkaisun sopi-

muskorotusten kustannusvaikutus vuonna 

2018, mikä lisää henkilöstömenoja sivuku-

luineen noin 5,0  milj. euroa. Palkkaratkai-

suun sisältyy myös tammikuussa 2019 mak-

settava mutta vuoden 2018 tilinpäätökseen 

jaksotettava tuloksellisuuteen perustuva 

kertaerä, jonka osuus henkilöstömenojen 

kasvusta on sivukuluineen noin 4,5  milj. 

euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun kustan-

nusvaikutus sivukuluineen vuonna 2018 on 

yhteensä 1,97 prosenttia. Vertailukelpoisten 

palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan 

kasvavan 304  henkilötyövuotta, mikä lisää 

henkilöstömenoja noin 12  milj. euroa. Pal-

kattomia vapaita ennustetaan pidettävän 

noin 16  000 henkilötyöpäivää (44  henki-

lötyövuotta) vuonna 2018, mikä vähentää 

palkka- ja sivukuluja noin 1,7  milj. euroa 

(0,3  % henkilöstömenoista). Vuonna 2017 

palkattomia vapaita pidettiin 17 600 päivää, 

mikä vähensi vuoden 2017 palkka- ja sivu-

kuluja 1,9 milj. euroa.

Henkilöstömenojen ennustetaan ylittä-

vän vuosisuunnitelman 17,0  milj. eurolla, 

josta kunta-alan palkkaratkaisun osuus on 

9,5  milj. euroa. Palkkaratkaisun osalta tul-

laan esittämään talousarviomuutosta. 

Hyvinvoinnin palvelualueella avo- ja 

asumispalvelujen palveluryhmässä henki-

löstömenojen ennustetaan ylittävän vuosi-

suunnitelman 12,4 milj. eurolla. Ylityksestä 

3,0 milj. euroa aiheutuu kunta-alan palkka-

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 1-4 / 
2017

VS 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

%

Palkat ja palkkiot -168,8 -158,1 -166,2 -524,9 -481,5 -485,4 -498,1 26,8 -5,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -38,9 -36,1 -37,9 -118,9 -109,2 -110,3 -114,3 4,6 -3,9

Muut henkilösivukulut -8,2 -7,1 -5,9 -24,5 -21,7 -21,7 -21,9 2,6 -10,7

Yhteensä -215,9 -201,2 -210,1 -668,3 -612,4 -617,3 -634,3 34,0 -5,1

Työvoimakustannukset (milj. euroa) TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue -434,8 -382,8 -397,5 -14,7

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -188,3 -189,4 -192,0 -2,6

Sosiaali- ja terveyslautakunta -246,5 -193,4 -205,5 -12,1

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue -85,4 -90,8 -92,1 -1,3

Elinvoima- ja osaamislautakunta -83,2 -87,4 -88,7 -1,3

Asunto- ja kiinteistölautakunta -2,2 -3,3 -3,4 -0,0

Kaupunkiympäristön palvelualue -16,4 -16,8 -17,1 -0,3

Yhdyskuntalautakunta -15,5 -15,9 -16,2 -0,3

Joukkoliikennelautakunta -0,9 -0,9 -0,9 -0,0

Konsernihallinto -15,7 -21,1 -20,9 0,2

Konsernipalveluyksikkö Koppari -13,0 -13,2 -13,2 -0,0

Liikelaitokset -75,1 -62,8 -64,5 -1,7

Tampereen Infra -18,8 -18,3 -18,8 -0,6

Tampereen Kaupunkiliikenne -16,5 -17,1 -17,3 -0,2

Tampereen Tilakeskus -11,5 0,0 0,0 0,0

Tampereen Vesi -7,3 -7,4 -7,8 -0,4

Tampereen Voimia -21,0 -20,0 -20,6 -0,6

Pirkanmaan pelastuslaitos -33,7 -33,7 -33,7 0,0

Yhteensä -674,0 -621,2 -639,0 -17,9
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ratkaisusta. Merkittävin ylitys 6,7 milj. euroa 

syntyy Ikäihmisten palvelulinjan henkilöstö-

menoissa kuntoutusosastoissa ja kotihoidos-

sa. Kuntoutusosastojen ennustettu ylitys ai-

heutuu Sairaala- ja kuntoutuspalveluista liian 

pienenä siirretystä talousarviosta ja siitä, et-

tei sairaalapalvelujen suunnitellun rakenne-

muutoksen toteuttaminen ole mahdollista. 

Sairaalaosastoja ei ole mahdollista vähentää 

vuonna 2018. Kotihoidon henkilöstökulujen 

ylitykseen vaikuttaa palvelutuntien määrän 

kasvu. Psykososiaalisen tuen palvelulinjalla 

henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 

2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi-

na erityisesti Sairaala- ja kuntoutuspalveluis-

ta siirtyneissä psykogeriatrian palveluissa, 

jossa talousarviokehykseen pääsemiseksi 

on jouduttu karsimaan henkilöstömenobud-

jettia. Erikoissairaanhoidon osalta henkilös-

tömenojen ylitysennuste on 1,2 milj. euroa, 

koska Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirille siirtyneiden 

yksiköiden varhaiseläke- ja eläkemenope-

rusteiset maksut kirjataan kaupungin kuluk-

si, mutta menoa ei ollut huomioitu vuoden 

2018 talousarviossa. 

Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset saadaan laskemalla 

yhteen kaupungin oman henkilöstön henki-

löstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä 

aiheutuneet kustannukset. Työvoimakus-

tannusten vuosisuunnitelma vuodelle 2018 

on 621,2  milj. euroa. Henkilöstömenojen 

osuus vuosisuunnitelmasta on 617,3  milj. 

euroa ja työvoiman vuokrausmenojen osuus 

3,9 milj. euroa. Vuoden 2018 työvoimakus-

tannusten tilinpäätösennuste on 639,0 milj. 

euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman 

17,9  milj. eurolla. Työvoiman vuokrausme-

nojen ennustetaan olevan 4,7  milj. euroa, 

mikä ylittää vuosisuunnitelman 0,9  milj. 

eurolla. Tampereen Voimiassa ennustetaan 

ylitystä 1,2 milj. euroa, kun taas Avo- ja asu-

mispalveluissa ennustetaan 0,3  milj. euron 

alitusta.

Palkalliset henkilötyövuodet 
Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä 

panosta, josta kaupungille aiheutuu henki-

löstömenoja. Tammi–huhtikuussa 2018 pal-

kallisten henkilötyövuosien määrä oli 4 356 

henkilötyövuotta. Määrä on 315 henkilötyö-

vuotta pienempi kuin edellisen vuoden vas-

taavana ajankohtana. 

Vakinaisen henkilöstön palkalliset hen-

kilötyövuodet vähenivät 340  henkilötyö-

vuodella (9,3  %) vuoden 2017 vastaavaan 

ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön 

henkilötyövuodet kasvoivat 18  henkilötyö-

vuodella (3,3  %) ja muun määräaikaisen 

henkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 

13 henkilötyövuodella (3,5 %). Palkkatuetun 

henkilöstön henkilötyövuosien määrä vähe-

ni 6 henkilötyövuotta (-8,3 %).

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste 

vuodelle 2018 on 13  357 henkilötyövuot-

ta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on 

314  henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien 

ennustetaan vähenevän 910:llä (6,4 %) vuo-

teen 2017 nähden. Henkilötyövuosien ver-

tailukelpoinen kasvu on ennusteen mukaan 

ilman palkkatuettuja 184  henkilötyövuotta 

(1,4 %) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 

304 henkilötyövuotta (2,3 %).

Ennuste ylittää vuosisuunnitelman 

109 henkilötyövuodella. Avo- ja asumispal-

veluissa vuosisuunnitelman ylitysennuste 

on 119 henkilövuotta. Merkittävin ylitys on 

ikäihmisten palvelulinjan henkilötyövuosis-

sa 81 henkilötyövuotta. Ylitys aiheutuu ko-

tihoidon palvelutuotantomäärän kasvusta, 

koska vuoden 2018 vuosisuunnitelmaa ei 

ole mukautettu vuonna 2017 kasvaneisiin 

asiakasmääriin. Lisäksi alkavan vuosiloma-

kauden ennustetaan lisäävän henkilötyö-

vuosia lakisääteisen toiminnan turvaami-

seksi eri palvelulinjoilla, mikä on huomioitu 

ennusteessa. Kasvatus- ja opetuspalveluissa 

ennustetaan vuosisuunnitelman ylittyvän 

21 henkilötyövuodella. Tampereen Voimias-

sa ennustetaan vuosisuunnitelman alitusta 

25 henkilötyövuotta.

Palkalliset henkilötyövuodet TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue 9 619 8 608 8 754 146

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 550 1 714 1 712 -2

Kaupunkiympäristön palvelualue 300 319 318 -1

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari 484 505 496 -9

Liikelaitokset 1 682 1 472 1 448 -25

Pirkanmaan pelastuslaitos 632 630 630 0

Yhteensä 14 267 13 248 13 357 109
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Hankinnat

Hankintojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Palvelujen ja materiaalien ostot toteutui-

vat tammi-huhtikuussa 272,7 milj. eurona. 

Koko vuoden ennuste on 831,1 milj. eu-

roa, mikä on 36,0 milj. euroa suunniteltua 

enemmän. Palvelujen ostot ovat ennusteen 

mukaan ylittymässä 32,0 milj. eurolla ja ai-

neet, tarvikkeet ja tavarat 4,0 milj. eurolla. 

Hankinnoista noin 16,6 milj. euroa on inves-

tointihankkeisiin liittyviä, Valmistus omaan 

käyttöön -erän kautta taseeseen aktivoitavia 

hankintoja. 

Palvelujen ja materiaalien ostojen ennus-

tetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrat-

tuna 71,7 milj. eurolla (9,4 %). Yksittäisenä 

merkittävimpänä tekijänä palvelujen osto-

jen 105 milj. euron kasvua selittää Hatan-

pään sairaalan yhdistyminen Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiriin. Muutoksen jälkeen ky-

seiset palvelut näkyvät kaupungin tuloslas-

kelmassa palvelujen ostoissa, kun aiemmin 

omasta toiminnasta aiheutui mm. henkilös-

tömenoja sekä aine- ja tarvikeostoja. Vas-

taavasti kaupungin organisaatiomuutokset, 

Hatanpään sairaalan yhdistyminen sairaan-

hoitopiiriin ja Tilakeskus liikelaitoksen liike-

toiminnan siirtyminen Tampereen Tilapalve-

lut Oy:lle, vaikuttavat aine- ja tarvikeostojen 

32 prosentin pienenemiseen.

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on 

asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan 

ylittävän vuosisuunnitelman tason 31,6 milj. 

eurolla. Ennusteen mukaan kaupungin asia-

kaspalvelujen ostot tulevat toteutumaan 

509,8 milj. eurona, josta Avo- ja asumispal-

velujen ostot muodostavat valtaosan, noin 

94 prosenttia. Avo- ja asumispalvelujen 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Palvelujen ostot -216,1 -247,6 -654,4 -724,4 -727,4 -759,4 -32,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34,6 -25,1 -104,9 -68,3 -67,7 -71,7 -4,0

Yhteensä -250,7 -272,7 -759,3 -792,8 -795,1 -831,1 -36,0

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa) VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

1. Asiakaspalvelujen ostot -478,2 -509,8 -31,6

2. Matkustus- ja kuljetuspalvelut -44,5 -44,2 0,3

3. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -43,8 -43,8 -0,0

4. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -38,5 -38,1 0,4

5. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja  
kunnossapitopalvelut

-23,3 -24,3 -1,0

6. ICT-palvelut -22,5 -22,5 -0,0

7. Sosiaali- ja terveyspalvelut -13,3 -14,1 -0,8

8. Muut palvelut -8,1 -8,5 -0,4

9. Laboratoriopalvelut -5,5 -6,4 -0,9

10. Koulutus- ja kulttuuripalvelut -9,3 -5,9 3,4

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot organisaa-
tioittain (milj. euroa)

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä -478,2 -509,8 -31,6

Avo- ja asumispalvelut -447,9 -481,6 -33,7

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -22,1 -30,0 -7,9

Vastaanottopalvelut -17,3 -17,7 -0,4

Psykososiaalisen tuen palvelut -59,4 -62,5 -3,1

Ikäihmisten palvelut -61,7 -62,3 -0,6

Erikoissairaanhoidon palvelut -287,3 -309,0 -21,7

Kasvatus- ja opetuspalvelut -16,6 -16,9 -0,3

Varhaiskasvatus ja esiopetus -3,4 -3,5 -0,1

Perusopetus -13,2 -13,4 -0,2

Työllisyydenhoidon palvelut -11,0 -8,6 2,4
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Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa) VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

1. Muun materiaalin ostot -11,4 -12,1 -0,7

2. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot -9,0 -12,0 -3,0

3. Elintarvikkeiden ostot -11,2 -11,3 -0,1

4. Kaluston ostot -7,1 -7,2 -0,1

5. Poltto- ja voiteluaineiden ostot -6,0 -6,0 -0,0

6. Rakennusmateriaalin ostot -5,7 -5,6 0,1

7. Sähkön ostot -4,3 -4,3 -0,1

8. Kirjallisuuden ostot -3,8 -3,8 0,1

9. ICT-kaluston ostot -2,5 -2,4 0,1

10. Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot -2,3 -2,3 -0,0

palvelulinjoista merkittävimmät asiakaspal-

velujen ostot on erikoissairaanhoidon palve-

luissa (309,0 milj. euroa). Erikoissairaanhoi-

don asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen 

mukaan ylittymässä 21,7 milj. eurolla, mikä 

aiheutuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

palvelutilauksen ylitysennusteesta. Lasten, 

nuorten ja perheiden palveluissa asiakas-

palvelujen ennustetaan ylittyvän 7,9 milj. 

eurolla johtuen erityisesti lastensuojelun 

sijaishuollon ja avohuollon ostopalvelujen 

kasvusta.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ennus-

tetuista 44,2 milj. euron ostoista 31,4 milj. 

euroa on joukkoliikenteen palveluryhmän 

hankintoja kaupungin ulkopuolisilta liiken-

nöitsijöiltä. Puhtaanapito- ja pesulapalvelu-

jen ostot 43,8 milj. euroa ovat toteutumassa 

vuosisuunnitelman mukaisesti. Edelliseen 

vuoteen nähden kuluerässä on kasvua 29,4 

milj. euroa, mikä aiheutuu pääasiassa Tila-

keskus liikelaitoksen liiketoiminnan myyn-

nistä. Aiemmin oman toiminnan kuluina 

näkyneet kulut näkyvät nyt puhtaanapito- ja 

pesulapalvelujen ostoissa. Koulutus- ja kult-

tuuripalvelujen ostojen ennustetaan alitta-

van vuosisuunnitelman tason 3,4 milj. eurol-

la, mikä aiheutuu ensisijaisesti ammatillisen 

koulutuksen metsäkoneenkuljettajakoulu-

tuksen yhteistyösopimuksen päättymisestä 

ja oppisopimuskoulutuksen supistumisesta. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 

tiliryhmässä merkittävin erä on muun 

materiaalin ostot. Tilille kirjataan erilaisia 

muihin kuluryhmiin sopimattomia materiaali- 

ja tarvikehankintoja. Merkittävimmät muun 

materiaalin ostot ovat Tampereen Veden 

2,2 milj. euron ostot, jotka käsittävät muun 

muassa jäteveden puhdistuskemikaaleja. 

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot 

ovat ylittämässä vuosisuunnitelman 

3,0 milj. eurolla. Vastaanottopalvelujen 

palvelulinjalla ostojen ennustetaan ylittyvän 

2,7 milj. eurolla johtuen pääasiassa 

ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksesta 

ja diabeetikoiden määrän kasvusta, jotka 

nostavat kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden 

tarvetta.

Hankintojen kehittäminen
Kaupungin strateginen hankinta rakensi 

vuoden 2017 aikana hankintojen tehok-

kuusmittariston, jonka avulla on tarkoitus 

seurata kaupungin hankintatoimen tulok-

sellisuuden kehittymistä, ja johon voidaan 

kytkeä hankintatoiminnan kehittämisen 

tavoitteita. Vuoden 2017 tulokseksi saatiin 

44 pistettä. Tämä tulos toimii vertailulukuna 

seuraavien vuosien kehitykselle. Mittaristo 

muodostaa pohjan vuosittaiselle konserni-

hallinnon johtoryhmään vietävälle hankin-

tojen katsaukselle ja se myös julkaistaan 

osaksi strategian toteumaa tarkastelevaa 

Tampereen Pulssia. Konsernihallinnon joh-

toryhmä linjasi 22.5., että kaupungin han-

kintatoimen kehittämisen tavoitteena on 

saavuttaa mittariston tulokseksi 80 pistettä 

vuonna 2020. 

Asetetun tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää merkittävää panostusta hankin-

tatoiminnan uudistamiseen. Yksittäisten 

hankintojen suunnitteluvaiheen kehittä-

miseen ja hankinnan aikataulunhallintaan 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tähän 

liittyen kaupungin strateginen hankinta on 

valmistellut hankintojen suunnittelun käyn-

nistämiseen tukimateriaalia, joka antaa 

konkreettisia ohjeita hankinnan suunnitte-

luvaiheen toteuttamiseen kuten tavoitteen 

asetantaan ja toteutusmuodon valintaan. 

Tukimateriaali on tarkoitus ottaa käyttöön 

alkusyksystä.     

Strateginen hankinta on myös jatkanut 

ja kehittänyt yhteistyötä kaupungille kil-

pailutuksen tukipalveluita ja yhteishankin-

tapalveluita tuottavan Tuomi Logistiikka 

Oy:n kanssa. Yhteistyön tueksi on luotu 

vuosikello, jonka avulla aikataulutetaan ke-

hittämisteemoja ja seurattavia asioita. Kuu-

kausittaisten kokousten pysyvinä aiheina on 

muun muassa kaupunginhallituksen konser-

nijaoston asettamien tavoitteiden seuranta. 

Yhtenä Tuomen tavoitteena on yhteishan-

kintojen johtamisen kehittäminen. Tähän 

liittyen kaupungin yhteishankittavat tuot-

teet on alustavasti luokiteltu ostoportfolio-

analyysin mukaisesti strategisiin, volyymi-, 

rutiini- ja pullonkaulatuotteisiin. Luokittelua 

tarkennetaan strategisen hankinnan, kau-

pungin hankintojen sparrausryhmän ja Tuo-

men yhteistyönä, jotta tuoteryhmäkohtaiset 

strategiat tukevat kaupungin ja asiakasyksi-

köiden toiminnan tavoitteita.  

Toinen merkittävä Tuomen toiminnalli-

nen tavoite on hankintapalvelujen laadun 

parantaminen. Jotta tavoitteen toteutumis-

ta voitaisiin mitata, Tuomi Logistiikka teetti 

helmikuussa hankintapalveluja koskevan 
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  Hankintojen keskeiset tunnusluvut 
  tammi-huhtikuu 2018

  Kansallisen kynnysarvon ylittävistä 
  hankinnoista

- käynnistettyjä hankintamenettelyitä 24 kpl

- kilpailutusten perusteella tehtyjä

  hankintapäätöksiä 26 kpl

- kilpailutuksissa vastaanotettuja

  tarjouksia 127 kpl

- kilpailutusten perusteella tehtyjä

  hankintasopimuksia 47 kpl

asiakastyytyväisyysmittauksen. Hankinto-

jen sparrausryhmä ohjasi mittauksen to-

teuttamista. Mittauksen tuloksista Tuomi 

Logistiikka sai eväitä hankintapalveluidensa 

parantamiseen. 

Innovatiivisten hankintojen kannalta mer-

kittävää on sote-palvelujen hankintoihin ke-

hitetty uusi hankintamenettely. Perinteiseen 

puitejärjestelyyn verrattuna menettely on 

kestonsa ajan avoin, jolloin tarjouspyynnön 

vaatimukset täyttävät palveluntuottajat voi-

daan hyväksyä mukaan myös myöhemmin 

sopimuskaudella. Näin pk-yritysten, järjestö-

jen ja pienten toimijoiden pääsy markkinoille 

on aiempaa joustavampaa. Menettelyn muita 

hyötyjä ovat palvelujen saatavuuden turvaa-

minen erilaisiin asiakastarpeisiin, asiakkaan 

valinnanvapauden lisääntyminen, markki-

noiden monipuolistuminen sekä sopimusten 

taloudellisen toteutumisen seurannan ja kus-

tannusten hallinnan paraneminen. Myös by-

rokratia vähenee, kun hankinnassa hyödyn-

netään käytössä olevaa PSOP-järjestelmää. 

Menettely osaltaan valmistaa sekä tilaajaa et-

tä tuottajia mahdolliseen sote- ja maakunta-

uudistukseen. Menettely otetaan ensimmäi-

seksi käyttöön lastensuojelun sijaishuollon 

hankinnassa, josta palveluntuottajien kanssa 

on käyty kevään aikana markkinavuoropuhe-

lua niin hankinnan vaikuttavuuteen, mittaa-

miseen kuin uuteen menettelyynkin liittyen. 

Lisäksi alkuvuodesta kaupungissa valmistel-

tiin myös kahta innovaatiokumppanuusme-

nettelyllä tai sitä mukailevalla kansallisella 

menettelyllä toteutettavaa hankintaa. 

Strateginen hankinta kommentoi val-

takunnallisen kestävien ja innovatiivisten 

hankintojen verkostomaisen osaamiskes-

kuksen (KEINO) toteutussuunnitelmaa ja sai 

kutsun verkoston ohjausryhmään. KEINO-

verkostosta on odotettavissa tukea kaupun-

gin hankintojen kehittämistyöhön vuosien 

2018 - 2021 aikana. 

Tuomi Logistiikan kanssa on sovit-

tu yhteishankinnoista, joissa sovelletaan 

perustasoa kunnianhimoisempia ympä-

ristökriteerejä, ja joiden toteutumista seu-

rataan säännöllisesti kokousten vuosikel-

lon mukaan. Lisäksi Tuomi Logistiikka on 

sitoutunut kehittämään ympäristö- ja so-

siaalisten näkökohtien systemaattisempaa 

huomioimista yhteishankinnoissa ja nimen-

nyt tehtävään asiantuntijan. Myös kestävä 

yhdyskunta -yksikkö on tarjonnut tukea 

ympäristövaikutuksiltaan merkittävien han-

kintojen suunnitteluun ja tarjouspyyntöjen 

ympäristövaatimusten määrittelemiseen. 

Konsernihallinnon johtoryhmä linjasi 22.5., 

että kaupungin hankintatoimen kehittämi-

sen tavoitteena on sisällyttää kestävyyskri-

teerejä 75 prosenttiin kaikista hankinnoista 

vuonna 2020.

Hankintaverkosto kokoontui maaliskuus-

sa hankintojen kehittämisen teemalla. Ver-

koston tapaamisessa kuultiin muun muassa 

Hyvinvoinnin palvelualueen hankintatiimin, 

Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampe-

reen Voimia Liikelaitoksen esimerkkejä 

hankintatoiminnan kehittämisestä. Lisäksi 

verohallinnon ja kilpailu- ja kuluttajaviras-

ton kanssa järjestettiin hankintaverkostolle 

suunnattu koulutustilaisuus ”Julkiset han-

kinnat harmaan talouden torjunnassa”.  
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Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin rahavarojen muutos tammi-huh-

tikuussa oli 14,8 milj. euroa positiivinen. 

Toiminnan rahavirran toteuma oli 11,1 milj. 

euroa positiivinen. Pysyvien vastaavien luo-

vutusvoittoja syntyi 8,1 milj. euroa, Luovu-

tusvoittojen vaikutus toiminnan rahavirtaan 

oikaistaan tulorahoituksen korjauserissä. 

Satunnaisiin eriin on kirjattu 2,4 milj. euron 

satunnainen tuotto Tampereen Tilakeskus 

liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä 

Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Investointi-

en rahavirran toteuma oli -36,6 milj. euroa. 

Alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista 

lainarahoitusta nostettiin 50 milj. euroa. Ly-

hytaikaiset lainat kasvoivat 15,3 milj. eurol-

la konsernitilivelan kasvusta johtuen. Muut 

maksuvalmiuden muutokset toteutuivat 

negatiivisina johtuen korottomien velkojen 

RAHAVAROJEN MUUTOS 

-60,4 milj. €
(TP Enn 2018)

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15,2 85,1 95,3 92,0 53,4 -38,6

Satunnaiset erät 2,4 8,0 0,0 0,0 2,4 2,4

Tulorahoituksen korjauserät -6,4 -29,6 -24,2 -24,3 -16,0 8,3

Investointien rahavirta

Investointimenot -45,5 -189,2 -224,0 -272,0 -247,9 24,2

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 5,7 20,8 21,0 1,4 -19,6

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8,9 65,0 27,5 42,5 34,1 -8,4

Toiminnan ja investointien rahavirta -25,4 -54,9 -104,5 -140,9 -172,6 -31,7

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -0,0 -1,6 -24,6 -24,6 -24,6 0,0

Antolainasaamisten vähennykset 0,1 5,0 0,3 0,3 0,3 0,0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 80,0 147,0 147,0 147,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 -43,4 -3,4 -3,4 -3,4 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 15,3 2,8 -7,2 -7,2 -7,2 0,0

Muut maksuvalmiuden muutokset -25,2 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta 40,3 84,5 112,2 112,2 112,2 0,0

Rahavarojen muutos 14,8 29,6 7,6 -28,7 -60,4 -31,7

Rahavarat tilikauden lopussa 153,3 138,4 - - 78,0 -

Rahavarat tilikauden alussa 138,4 108,9 - - 138,4 -
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pienentymisestä ja saamisten kasvusta. Ko-

rottomat velat ovat pienentyneet erityisesti 

ostovelkojen pienentymisestä johtuen. 

Toiminnan ja investointien rahavirran 

ennuste -172,6 milj. euroa on 31,7 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toi-

minnan rahavirran ennustetaan toteutuvan 

27,9 milj. euroa suunniteltua heikompana 

johtuen lähinnä vuosikatteen ennusteesta. 

Vuosikatetta on analysoitu tuloslaskelman 

analysoinnin yhteydessä. Tulorahoituksen 

korjauserien ennuste on 8,3 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa pienempi johtuen pysyvien 

vastaavien hyödykkeiden myyntivoittoen-

nusteen 8,3 milj. euron alituksesta. Kaikkien 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvi-

oon sisältyvien asuntotonttimyyntien ei en-

nusteta toteutuvan kuluvana vuonna. 

Investointien rahavirran ennuste on 

-212,4 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa 

suunniteltua suurempi. Investointimenojen 

ennustetaan alittuvan 24,2 milj. eurolla joh-

tuen pääasiassa talonrakennusinvestointien 

aikataulutusten muuttumisesta. Investoin-

timenoihin saatavien rahoitusosuuksien 

ennuste 1,4 milj. euroa on 19,6 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä johtuu 

raitiotien rakentamiseksi saatavien rahoitus-

osuuksien uudesta kirjaustavasta. Pysyvien 

vastaavien luovutustulojen ennustetaan 

alittuvan 8,4 milj. eurolla johtuen Asunto- ja 

kiinteistölautakunnan asuntotonttimyyn-

tien ennusteesta. Investointien ja pysyvien 

vastaavien luovutustulojen ennustetta on 

käsitelty tarkemmin kohdassa Investoinnit.

Rahoituksen rahavirran ennuste on vuosi-

suunnitelman mukainen 112,2 milj. euroa. 

Antolainojen määrän ennustetaan kasvavan 

talousarvion mukaisesti 24,3 milj. eurolla. 

Talousarvion antolainojen muutokseen si-

sältyy Tampereen Monitoimiareena Oy:lle 

myönnettävä 22,0 milj. euron laina sekä 

Tamk Oy:lle myönnettävä 2,5 milj. euron 

laina. Uutta pitkäaikaista lainarahoitusta 

ennustetaan nostettavan talousarvion mu-

kaisesti 147,0 milj. euroa ja olemassa ole-

via lainoja lyhennetään maksuohjelmien 

mukaisesti 3,4 milj. eurolla. Lyhytaikaisten 

lainojen budjetoitu muutos -7,2 milj. euroa 

muodostuu henkilöstökassan saldon pie-

nenemisestä. Kaupunginvaltuusto on tehnyt 

päätöksen henkilöstökassan lopettamisesta, 

ja kassan toiminta loppuu 31.10.2018.

Maksuvalmiutta mittaavan investointien 

tulorahoitusprosentin ennuste on 21,7 pro-

senttia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoi-

tuksen tason olevan riittämätön suhteessa 

investointitasoon. Talousarviossa asetettu 

tavoite investointien tulorahoitusprosentik-

si on 47 prosenttia, mitä ei ennusteen mu-

kaan tulla saavuttamaan. 

Toiminnan ja investointien rahavirran vii-

den vuoden kertymä muodostuu ennusteen 

mukaan 631,3 milj. euroa negatiiviseksi. 

Tämä tarkoittaa, että toimintamenoja ja 

investointeja on viime vuosina rahoitettu 

tulorahoituksen lisäksi yhä enemmän laina-

rahoituksella ja rahavaroja vähentäen. Kau-

pungin lainamäärän ennuste vuoden lopus-

sa on 664,2 milj. euroa ja asukaskohtaisen 

lainamäärän ennuste 2 844 euroa. 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä  
5 vuodelta, milj. euroa

-513,3 -502,5 -631,3

Investointien tulorahoitus, % 33 46 22

Lainanhoitokate 4,9 1,8 4

Rahavarojen riittävyys, pv 96 28 15
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Lainakanta, milj. € 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 488,3 527,7 664,2
€/asukas 1 464 1 502 1 675 1 785 1 680 1 772 2 139 2 276 2 844
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Investoinnit

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma huhtikuun lo-

pussa oli 45,5 milj. euroa. Rahoitusosuuk-

sia ei ole vielä kirjattu. Pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt 

yhteensä 8,9 milj. euroa.

Investointien tilinpäätösennuste
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2018 

nettoinvestoinnit tulevat olemaan 246,5,0 

milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa alle vuo-

sisuunnitelman mukaisen tason. 

Tampereen Tilakeskuksen talonrakennus-

hankkeet on siirretty vuoden 2018 alussa 

kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka pal-

veluryhmälle elinvoiman ja kilpailukyvyn 

palvelualueelle.  Tällä hetkellä on yhteensä 

11 isoa yli 5 milj. euron investointihanket-

ta käynnissä ja lukuisa määrä pieniä inves-

tointihankkeita. Talonrakennushankkeiden 

ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 

10,7 milj. eurolla. Pääosin edetään suun-

nitellun mukaan, mutta Nekalan koulun si-

säilmaperusparannus ei toteudu (ennusteen 

muutos +4,3 milj. e), sillä Nekalan koulun 

tarve ja käyttötarkoitus tulevaisuudessa on 

ollut epäselvä. Pispalan koulun peruspa-

rannus siirtyy (+3,3 milj. e). Mustametsän 

(+0,5 milj. euroa) asemakaava vahvistettu 

12.3.2018, jonka jälkeen on voitu aloittaa 

toteutussuunnittelu. Muut vuosisuunnitel-

masta poikkeavat talonrakennushankkeet 

ovat Koukkuniemen Toukola (+1,3 milj. e), 

Haukiluoman päiväkoti (+0,5 milj. e) ja Kes-

kustan kulttuuritilat / Vanha Kirjastotalo 

(-0,15 milj. e).

Kaupunkiympäristön palvelualue alittaa 

0,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman, ja en-

nustaa vuosisuunnitelman mukaisia inves-

Milj. euroa  
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 0,0

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 0,0 -0,4 0,0 -2,6 -1,8 0,8

Muut pitkävaikutteiset menot 0,2 -9,1 -11,8 -10,6 -10,6 0,0

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet -1,6 -7,1 -18,4 -19,0 -19,0 0,0

Rakennukset ja rakennelmat -2,7 -51,6 -52,2 -77,2 -66,4 10,8

Kiinteät rakenteet ja laitteet -0,4 -34,3 -111,3 -116,0 -119,0 -3,0

Koneet ja kalusto -3,7 -12,6 -15,2 -16,5 -16,2 0,3

Muut aineelliset hyödykkeet -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0

Keskeneräiset hankinnat -30,0 -72,7 0,0 0,0 0,0 -0,0

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet -7,1 -4,6 -29,3 -29,3 -14,1 15,2

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -45,5 -192,6 -238,9 -272,0 -247,9 24,1

Rahoitusosuudet 0,0 5,7 -20,9 21,0 1,4 -19,6

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -45,5 -186,8 -218,0 -251,0 -246,5 4,5

Pysyvien vastaavien luovutustulot 8,9 65,1 42,4 42,5 34,1 -8,4

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-246,5 M€

(TP Enn 2018)

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 4,5 M€
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tointeja kehitysohjelmien osalta. Elinvoiman 

ja kilpailukyvyn palvelualue ennustaa talon-

rakennus pois lukien suunnitelman mukai-

sia investointeja, myös kehitysohjelmien 

osalta. Hyvinvoinnin palvelualue alittaa 

vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla.  Kehi-

tysohjelmat yhtenä kokonaisuutena ennus-

tavat suunnitelman mukaisia investointeja. 

Liikelaitosten investointien ennustetaan to-

teutuvan 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

suurempana, joka muodostuu yksin Tampe-

reen Veden investointien ylityksestä. 

Yhteisten erien nettoinvestointien en-

nuste on 4,306 milj. euroa huhtikuun lopun 

vuosisuunnitelmaa suurempi. Kaupungin-

valtuustolle esitettiin 21.5.2018, että kau-

punki tekee 2,706 milj. euron sijoituksen 

Pirkanmaan Voimia Oy:n sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon ja vastaava lisä-

ys tehdään talousarvion investointimenoi-

hin. Summa sisältyy ennusteeseen, mutta 

ei vuosisuunnitelmaan. Lisäksi esitettiin 

0,6 milj. euron lisäystä Monetra Pirkanmaa 

Oy:n osakkeiden hankintaan. Ennuste si-

sältää 1 milj. euron esityksen sijoituksesta 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n sijoitetun va-

paan oman pääoman rahastoon. Esitys tuo-

taneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 

18.6.2018

Konsernihallinnon Yhteisiin eriin bud-

jetoidut laskennallinen 19,6 milj. euron 

valtion rahoitusosuus (rahoitusosuus inves-

tointimenoon) raitiotien rakentamiseen ja 

vastaavan suuruinen varaus pääomasijoi-

tukseen (investointimeno) Tampereen Rai-

tiotie Oy:öön eivät tule toteutumaan, koska 

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 
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tilintarkastajien kanssa yhteistyössä alku-

vuonna 2018 päädyttiin muuttamaan suun-

niteltua kirjaustapaa siten, rahoitusosuudet 

ja niiden siirto Tampereen Raitiotie Oy:lle 

eivät näy kaupungin talousarvion investoin-

tiosassa.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

kirjattu tammi-huhtikuussa 6,4 milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennus-

tetaan toteutuvan 8,4 milj. euroa suunnitel-

tua pienempinä. Talousarvioon sisältyvistä 

asuntotonttien myynneistä vuoden 2018 

aikana eivät toteudu Lapinniemi, Kaleva ja 

Härmälänranta.

Tarkemmat tiedot investointien etenemi-

sestä löytyvät Talousarvion toteumavertailu 

-osioissa.
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Tase
Milj. euroa 30.4.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 811,9 1 803,7

Aineettomat hyödykkeet 118,6 121,0

Aineettomat oikeudet 0,8 1,0

Muut pitkävaikutteiset 
menot

117,8 120,0

Aineelliset hyödykkeet 1 322,4 1 318,7

Maa- ja vesialueet 194,4 192,8

Rakennukset 538,8 548,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet 407,1 422,8

Koneet ja kalusto 36,5 39,2

Muut aineelliset hyödykkeet 4,3 4,3

Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat

141,3 111,3

Sijoitukset 371,0 364,0

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,7 1,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT 255,6 236,0

Vaihto-omaisuus 1,9 1,9

Saamiset 100,5 95,7

Pitkäaikaiset saamiset 8,9 9,1

Lyhytaikaiset saamiset 91,6 86,6

Rahoitusarvopaperit 20,5 20,6

Rahat ja pankkisaamiset 132,7 117,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 069,2 2 041,4

Milj. euroa 30.4.2018 31.12.2017

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 167,0 1 183,3

Peruspääoma 636,7 636,7

Muut omat rahastot 29,0 29,0

Edellisten tilikausien ylijäämä 517,7 524,4

Tilikauden alijäämä -16,3 -6,8

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
VARAUKSET

24,8 25,4

PAKOLLISET VARAUKSET 4,0 4,1

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14,1 14,0

VIERAS PÄÄOMA 859,4 814,6

Pitkäaikainen 392,1 372,4

Lyhytaikainen 467,3 442,2

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 069,2 2 041,4

Taseen toteuma
Kaupungin taseen loppusumma oli huhti-

kuun lopussa 2 069,2 milj. euroa, mikä oli 

27,8 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin vuo-

den alussa. 

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet tammi-

huhtikuussa 8,2 milj. eurolla (0,5 %). Aineel-

listen hyödykkeiden tase-erä on kasvanut 

3,7 milj. eurolla (0,3 %). Ennakkomaksut ja 

keskeneräiset hankinnat ovat kasvaneet 

vuoden vaihteen tilanteesta 30,1 milj. eurol-

la (27 %) kaupungin investointien johdosta. 

Investointeja on analysoitu tarkemmin kat-

sauksen kohdassa Investoinnit. Kiinteiden 

rakenteiden ja laitteiden sekä rakennusten 

tase-erät ovat pienentyneet yhteensä 25,2 

milj. eurolla (2,6 %), koska alkuvuonna pois-

totaso on ylittänyt valmistuneet investointi-

hankkeet. 

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 

7,0 milj. euroa. Osakkeiden ja osuuksien 

tasearvo on kasvanut tehtyjen sijoitusten 

johdosta. Alkuvuoden sijoitettiin 3,7 milj. 

euroa Tampereen Seudun Keskuspuhdis-

tamo Oy:öön, 3,2 milj. euroa Kiinteistö Oy 

Tampereen Monitoimiareenaan ja 0,2 milj. 

euroa Tavase Oy:öön.

Vaihtuvat vastaavat ovat kasvaneet 19,6 

milj. eurolla (8,3 %). Saamiset ovat kasva-

neet edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 4,8 

milj. eurolla (5,0 %). Saamisissa lyhytaikai-

set myyntisaamiset ovat pienentyneet 21,6 

milj. eurolla (49,7 %) ja siirtosaamiset ovat 

kasvaneet 19,7 milj. eurolla (97,6 milj. eu-

roa). Myyntisaamisten pienenemistä selittää 

jaksotettujen saamisten pieneneminen vuo-

den vaihteen tilanteeseen nähden.
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Rahoitusarvopaperien tasearvo 20,5 milj. 

euroa oli olennaisesti edellisen tilinpäätök-

sen tasolla. Rahat ja pankkisaamiset olivat 

huhtikuun lopussa 132,7 milj. euroa, mikä 

oli 14,9 milj. euroa tilinpäätöksen tilannetta 

enemmän. Rahavarojen muutosta on käsi-

telty tarkemmin rahoituslaskelman analyy-

sin yhteydessä.

Kaupungin oma pääoma pieneni tammi-

huhtikuussa 16,3 milj. eurolla negatiivisesta 

tuloksesta johtuen. 

Vieras pääoma kasvoi alkuvuoden aika-

na 44,8 milj. eurolla (5,5 %). Uutta pitkäai-

kaista lainaa nostettiin 50,0 milj. eurolla. 

Kaupungin lainakanta huhtikuun lopussa 

oli 593,1 milj. euroa, mistä 377,1 milj. eu-

roa oli lainoja rahoituslaitoksilta ja 216,0 

milj. euroa lainoja muilta luotonantajilta. 

Muilta luotonantajilta olevista lyhytaikai-

sista lainoista 5,3 milj. euroa muodostui 

henkilöstökassan varoista ja loput kaupun-

gin konsernitilillä olevista tytäryhteisöjen 

varoista, joiden määrä on kasvanut tilinpää-

töshetkeen nähden 16,6 milj. eurolla (8,6 

%). Henkilöstökassa on päätetty valtuuston 

päätöksellä lakkauttaa ja kassan toiminta 

loppuu 31.10.2018, joten vuoden lopussa 

kaupungilla ei tule enää olemaan velkaa 

henkilöstökassalle. Kaupungin lainamäärän 

ennustetaan olevan vuoden lopussa 664,2 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Taseen tunnusluvut 30.4.2018 31.12.2017

Omavaraisuusaste, % 58 59

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 156 152

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa 501 352 517 653

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 157 2 233

Lainakanta, 1 000 euroa 593 093 527 735

Lainat, euroa/asukas 2 552 2 276

Lainasaamiset, 1 000 euroa 95 922 96 067

Asukasmäärä 232 407 231 853

milj. euroa, mikä on 136,4 milj. euroa edel-

listä tilinpäätöstä enemmän. Lainamäärän 

ennustetaan muodostuvan 45,6 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienemmäksi, koska ti-

linpäätöksen mukainen lainamäärä oli vas-

taavasti pienempi kuin talousarvion laina-

määrän muutoksen laskennassa käytetyn 

tilinpäätösennusteen mukainen lainamäärä. 

Lainamäärän kasvun ennuste 136,4 milj. 

euroa on talousarvion mukainen. Vuoden 

aikana arvioidaan tarkemmin tarvittavan 

lainarahoituksen tarvetta.

Kaupungin omavaraisuusaste, 58 prosent-

tia, on samalla tasolla kuin tilinpäätöshet-

kellä. Omavaraisuusasteen hyvä tavoitetaso 

kuntataloudessa on 70 %, mitä kaupunki 

ei ole viime vuosina saavuttanut. Tammi-

huhtikuun käyttötuloista olisi tarvittu 156 

prosenttia kaupungin kaikkien lainojen 

maksamiseksi, mitä suhteellinen velkaantu-

neisuus kuvaa. Tunnusluvun vertailutieto on 

laskettu edellisen vuoden tammi-huhtikuun 

käyttötulojen perusteella. Asukaskohtainen 

lainamäärä huhtikuun lopussa oli 2 552 eu-

roa, mikä on 276 euroa enemmän kuin tilin-

päätöshetken asukaskohtainen lainamäärä. 

KOROLLISET VELAT

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Pitkäaikaiset korolliset velat

Rahalaitoksille 377,1 327,2 506,2 506,2 470,8 143,6

Lyhennykset 0,0 -43,4 -3,4 -3,4 -3,4 40,0

Nostot 50,0 80,0 147,0 147,0 147,0 67,0

Lyhytaikaiset korolliset velat

Henkilöstökassalle 5,3 6,6 0,0 0,0 0,0 -6,6

Tytäryhtiöille 210,6 194,0 203,6 203,6 193,4 -0,6

Korolliset velat yhteensä 593,1 527,7 709,8 709,8 664,2 136,4
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Konsernikatsaus

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 112,7 125,9 269,9 283,2 13,3

Liikevoitto (-tappio) 26,1 31,8 49,0 48,3 -0,6

Nettotulos 17,8 22,2 30,7 30,4 -0,3

Tilikauden yli-/alijäämä 17,8 22,2 30,7 30,4 -0,3

Investoinnit 42,3 5,9 67,8 28,9 -38,9

Korollinen vieras pääoma 309,0 295,0 302,0 288,0 -14,0

Taseen loppusumma 555,6 550,7 542,5 541,2 -1,3

Sijoitetun pääoman tuotto-% 16,0 19,3 10,2 9,9 0,6

Liikevoitto-% 23,2 25,2 18,1 17,1 -1,0

Nettotulos-% 15,8 17,6 11,4 10,7 -0,7

Omavaraisuusaste-% 27,1 30,7 23,8 30,0 6,2

Henkilöstömäärä 385 364 381 365 -16

TUNNUSLUVUT

Konsernikatsaus-osiossa seurataan huh-

ti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin 

tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Huhti-

kuun katsauksessa seurattavat tytäryhtei-

söt ovat Tampereen Sähkölaitos -konserni, 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Finnpark -kon-

serni, Tampere-talo Osakeyhtiö, Tampereen 

Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Kotilin-

nasäätiö, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, 

TREDU-Kiinteistöt Oy, Tampereen Vuokra-

talosäätiö, Tampereen Messu- ja urheilukes-

kus Oy, Särkänniemi Oy, Tuomi Logistiikka 

Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Tampereen 

Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Tampereen 

Tilapalvelut Oy. Tampereen Raitiotie Oy:stä 

on erillinen, laajempi raportti toiminnan ja 

talouden katsauksen lopussa.

Tampereen Sähkölaitos 
-konserni 

Tampereen Sähkölaitos -konsernin vuosi 

2018 on alkanut liiketuloksellisesti edellis-

vuotta paremmin. Ensimmäisen tertiaalin 

sähkönmarkkinahinnat toteutuivat edellis-

vuotta korkeammalla tasolla helmi-maalis-

kuun kylmän sään ja pienien sademäärien 

johdosta. Kaukolämmön myyntivolyymit 

olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla ja 

syksyllä tehty sähkön siirtohintojen korotus 

nosti siirtotuloja.   Sähkön markkinahinnat 

ovat nousseet edellisestä vuodesta, mutta 

ne ovat silti viime vuosien mukaisesti mata-

lalla tasolla. Sähkölaitoksen Naistenlahden 1 

- voimalaitos toimii kansallisena sähkön te-

horeservilaitoksena, ja konsernin muu säh-

köntuotantokapasiteetti on pienellä käytöllä. 

Sähkölaitos kehittää jatkuvasti palvelu-

jaan ja toimintojaan. Sähkölaitos sai tam-

mikuussa kunniamaininnan toteuttamalleen 

kaksisuuntaiselle kaukolämmölle Pohjo-

lankatu 18-20:een Lähienergialiiton järjes-

tämässä Vuoden lähienergiaratkaisu -kil-

pailussa. Kevään aikana Sähkölaitos pilotoi 

uutta palvelua kaukolämpöasiakkaille, joka 

tarjoaa digitaalisen työvälineen kaukoläm-

mön kulutuksen ja kustannuksien hallintaan 

sekä edistää energiatehokasta lämmönkäyt-

töä. Sähkölaitos rakentaa organisaatiostaan 

joustavampaa, nopeammin markkinamuu-

toksiin sopeutuvaa organisaatiota laajan 

yrityskulttuuri- ja lean-ohjelman kautta. 

Sähkölaitos on myös uusimassa merkittävän 

osan tietojärjestelmistään yhteistyökump-

paniensa kanssa.

Loppuvuodelle Sähkölaitos ennustaa 

edellisvuotta heikompaa tuloskehitystä. 

Päästöoikeuksien markkinahinnat ovat 

nousseet nopeasti ensimmäisen tertiaalin 

aikana johtuen muun muassa EU:n päästö-

kauppajärjestelmän (ETS) uudistuksesta ja 

markkinavakausvarannon vahvistamisesta. 

Päästöoikeuksien hinnannousun ennuste-

taan tuovan konsernille lisää kulua lähes 

3,5 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrat-

tuna. Lisäksi polttoaineostoissa kaasuener-

gian hinta on noussut edellisestä vuodesta 

lähes 15 prosenttia. Näiden johdosta koko 

vuositasolla liiketulon ennustetaan jäävän 

hieman edellisen vuoden tasosta.



24

Konsernin toiminta ja talous

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustoiminta 

on edellisten vuosien kaltaista. Jätetaksojen 

tasot ja volyymit ovat edellisen vuoden ta-

solla. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on Kiinteis-

töliiton asiakashintatutkimuksen mukaan 

Suomen edullisin jätehuoltoyhtiö. 

Yhtiön liikevaihto on vertailukautta 

pienempi johtuen pääosin jätteenpolton 

kuonatuhkasta syntyvien metallin myynti-

tuottojen siirtymisestä vuoden viimeiselle 

kvartaalille. Yhtiön kulut ovat vertailukaut-

ta korkeammat johtuen vanhojen kaato-

paikkojen ylläpitokulujen kohdentumisesta 

voimakkaammin ensimmäiselle kvartaalille 

sekä poikkeuksellisen korkeista jätevesiku-

luista johtuen ongelmista Tampereen Veden 

viemäriverkon kapasiteetin kanssa.

Yhtiö valmistautuu vuosina 2018–2022 

toteutettavaan biolaitosinvestointiin, jonka 

seurauksena alueen biojätteet pystytään 

hyödyntämään energiana lämmityksen, 

sähkön ja bioliikennepolttoaineiden tuotan-

nosta. Laitosratkaisu investoinnin suhteen 

on vielä avoin, siten myös investoinnin lop-

pusumma. Investointiarvio liikkuu 17- 21 

milj. euron välissä, riippuen laitosratkaisus-

sa käytettävästä tekniikasta. Yhtiö on saanut 

investointiin työ- ja elinkeinoministeriön 

myöntämää tukea 4,5 milj. euroa, joka pie-

nentää investoinnin loppusummaa.

Yhtiön alkuvuoden toteuma 1-4 2018 ei 

ole analysointihetkellä vielä valmistunut, jo-

ten luvut eivät ole siltä osin tarkkoja.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 12,4 12,0 40,7 39,5 -0,8

Liikevoitto (-tappio) 1,8 0,8 3,7 2,7 -1,0

Nettotulos 1,7 0,7 2,9 2,4 -0,5

Tilikauden yli-/alijäämä 2,0 0,7 3,2 2,6 -0,6

Investoinnit 0,4 0,3 2,9 3,2 0,3

Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taseen loppusumma 62,4 64,4 64,1 66,0 1,9

Sijoitetun pääoman tuotto-% 15,1 6,3 10,2 6,9 -1,2

Liikevoitto-% 14,3 6,7 9,1 6,8 -2,3

Nettotulos-% 13,4 5,4 7,1 5,9 -1,2

Omavaraisuusaste-% 58,7 60,0 59,7 62,0 2,3

Henkilöstömäärä 72 80 78 80 2
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Finnpark -konserni

Finnpark-konsernin talous on kehittynyt 

pääosin ennustetusti ja strategian mukai-

sesti. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna yhtiön liikevaihto on kuluvan 

kauden aikana laskenut, mutta liikevoitto 

on pysynyt samalla tasolla. Vertailuvuonna 

vastaavalla ajanjaksolla tuloutui suuri pysä-

köintijärjestelmätoimitus, joten liikevaihto 

on vertailukautta alhaisempi. Tilanteen odo-

tetaan pääosin korjautuvan loppuvuoden 

aikana. 

Pysäköintiliiketoiminnan tulot ovat jatka-

neet tasaista kasvuaan edellisvuosiin ver-

rattuna ja budjetoitu tulos odotetaan saa-

vutettavan pysäköinnin osalta. P-Hämppi 

on jatkanut sekä sisäänajojen että myynnin 

osalta edelleen positiivisella kehityskäyrällä. 

Tariffimuutoksia ei ole tehty vuosina 2017 

eikä 2018, joten kasvu on syntynyt volyymin 

kautta. Katupysäköinnin tulovirrat jatkavat 

tasaista kehitystä. Maksutavoista korttimak-

samisen osuus jatkoi mobiilimaksamisen 

ohella tasaista kasvuaan ja käteisen käyttö 

jatkaa vähenemistään.

Kiinteistöliiketoiminnan tulovirrat ovat 

kasvussa ja tulosnäkymä noudattaa edellis-

vuotta korkeampaa trendiä, sillä aikaisem-

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 8,9 8,3 25,7 25,5 -0,2

Liikevoitto (-tappio) 2,0 1,9 5,8 6,0 0,2

Nettotulos 1,0 1,1 3,2 3,3 0,1

Tilikauden yli-/alijäämä 1,0 1,0 3,1 3,3 0,1

Investoinnit 2,0 2,1 5,4 16,3 10,9

Korollinen vieras pääoma 61,4 58,8 60,8 70,7 9,9

Taseen loppusumma 118,2 116,2 118,4 125,1 6,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,0 5,7 5,7 5,5 -0,2

Liikevoitto-% 22,5 22,5 22,5 23,6 1,1

Nettotulos-% 11,3 12,5 12,1 12,8 0,7

Omavaraisuusaste-% 37,7 39,8 38,3 36,4 -1,9

Henkilöstömäärä 47 49 53 55 2

TUNNUSLUVUT

milla tilikausilla tyhjilleen jääneitä tiloja on 

saatu vuokrattua.

Tärkeimpiä tapahtumia kuluvalla tilikau-

della ovat olleet mm. Kunkun Parkin kilpai-

lutuksen voittaminen ja Moovy-palvelun 

julkaisu. Kunkun Parkin myötä Finnpark 

on jatkossa merkittävässä roolissa Tampe-

reen pysäköintiratkaisuissa. Moovy-palvelu 

puolestaan on osa uudenlaista pysäköinti-

liiketoimintaa, joka perustuu digitaaliselle 

Platform-malliselle liiketoimintakonseptille. 

Moovyn kehittäminen on tulevaisuuden py-

säköintiliiketoiminnassa Finnparkin tärkein 

yksittäinen strateginen painopistealue.
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Tampere-talo Osakeyhtiö

Toteutunut neljä kuukautta on mennyt bud-

jettitavoitteen mukaisesti.  Kokoukset ja 

kongressit ovat toteutuneet lähes budjetin 

mukaisesti, samoin konsertit ja ravintola-

toiminta. Edelliseen vuoteen nähden tuotot 

yhteensä ovat lisääntyneet 0,89 milj. euroa, 

joista liikevaihdon nousun osuus on ollut 

15,29 prosenttia. Liikevaihdon nousuun on 

vaikuttanut ravintolamyynnin kasvu, joh-

tuen uusista tiloista ja museon tilavuokrat, 

jotka kohdentuvat koko vuodelle. Vuoden 

2018 tulostavoitteeksi on Tampere-talo 

Oy:lle asetettu 104 525 euroa, jonka saa-

vuttaminen on tällä hetkellä arveluttavaa.  

Vuoden 2018 kokous- ja yritysmyynnin ta-

pahtumat vuonna 2018 ovat pienempiä, 

kuin vuonna 2017 toteutui. Vuonna 2018 

kaupungin toiminta-avustus alenee 100 000 

euroa, ollen 1,165 milj. euroa.

Vuoden 2018 Veljeni Vartija - oopperan 

kantaesitystä (6 esitystä), kävi katsomassa 

8.935 henkilöä.  Oopperan rahoituksesta 

55 prosenttia tuli lipunmyynnistä ja loput 

avustuksista. Kantaesitys oli kallis produk-

tio toteuttaa, koska kantaesityskorvaukset 

ja tekijänoikeusmaksut nostivat kuluja, ja 

ooppera tuotti tappiota noin 100 000 euroa.

Vuoden 2018 aikana on investointeja to-

teutettu yhteensä 100 000 eurolla, joista 30 

prosenttia kohdistui IT-järjestelmien kehit-

tämiseen ja loput 70 prosenttia teknisten 

laitteiden hankintoihin.  Loppuvuonna tu-

lemme suunnitelman mukaisesti tekemään 

investointeja vielä 475 000 eurolla, joista 

merkittävimmät hankinnat ovat Tullinalu-

een katos, näyttämökoroke, langattomat 

mikrofonit ym. tekniset laitteet sekä it - jär-

jestelmien edelleen kehittäminen.

Huhtikuun loppuun mennessä kävijöitä 

vuonna 2018 on ollut 134 916 ja tilaisuuksia 

367 kappaletta. Edellisenä vuonna vastaavat 

luvut olivat 124 791 kävijää ja 235 tilaisuut-

ta. Tampere-talon kävijämäärä on 30.4.2018 

mennessä kasvanut 8,11 prosenttia ja tilai-

suuksien määrä lisääntynyt 56,17 prosenttia 

edellisen vuoden samaan ajankohtaan ver-

rattuna.  Tampere-talon tavoite uudistuksen 

myötä on kasvattaa kävijämäärää 420 000 

kävijään vuodessa.

Tampere-talon yhteyteen rakennettavan 

Marriott-hotellin rakennustyöt ovat alkaneet, 

ja vuoden aikana niillä tulee olemaan vaiku-

tus liiketoimintaan lähinnä toimintaa hanka-

loittavana melu-, liikenne- ja sotkuhaittana. 

Näitä haittoja pyritään kaikin tavoin mini-

moimaan ennakoinnilla sekä viestinnällä. 

Tampere-talo Oy:n hallitus uudistaa par-

haillaan yhtiön strategiaa omistajaohjauk-

sen mukaisesti, ja siitä tulee kasvun sekä 

kehittymisen strategia.  Koska kasvun mah-

dollisuudet Tampere-talon olemassa olevil-

la markkinoilla ja palveluilla ovat rajalliset, 

kannattavaa kasvua haetaan sekä uusilta 

markkinoilta että uusista asiakkuuksista. 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 5,9 6,8 17,7 18,5 0,8

Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Nettotulos 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Investoinnit 0,3 0,1 1,1 0,6 -0,5

Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taseen loppusumma 5,1 6,3 6,6 6,6 0,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,6 1,5 1,0 1,6 0,6

Liikevoitto-% 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2

Nettotulos-% 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2

Omavaraisuusaste-% 0,6 0,6 0,5 0,6 0,0

Henkilöstömäärä 66 70 69 69 0

TUNNUSLUVUT
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Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Palvelukiinteistöt investoi uusiin rakennus-

hankkeisiin merkittävässä määrin vuosien 

2017 ja 2018 aikana. Suurimmat inves-

tointikohteen ovat Kangasalan Paloasema, 

Särkijärven logistiikkakeskus ja Laukontorin 

Paviljonki. Näiden kolmen kohteen kokonai-

sinvestoinnit ovat 21,6 milj. euroa ja ne koh-

distuvat vuosille 2017 ja 2018. Yhtiön tulos 

on katsauskaudella kehittynyt edellisvuotta 

heikommin.  Tilikauden tulosta heikentää 

investointeihin liittyvät vieraan pääoman 

korkokulut, jotka vaikuttavat koko vuoden 

tulokseen etupainotteisesti. Vastaavasti in-

vestointikohteiden vuokratuotot kerryttävät 

yhtiölle liikevaihtoa takapainotteisesti noin 

6 kuukautta. Investointien myötä yhtiön ko-

rollinen vieraspääoma kasvaa merkittävästi, 

jonka seurauksena sekä sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti että omavaraisuusaste heik-

kenevät vuoteen 2017 verrattuna. 

Yhtiön kassavirta on hyvä ja jatkuu investoin-

tien ansiosta vahvana myös tulevaisuudessa.

Kangasalan koulutuspaloaseman raken-

taminen etenee suunnitellusti ja kohde 

valmistuu tavoitteellisesti elokuussa 2018. 

Tuomi Logistiikan käyttöön tarkoitetun Sär-

kijärven Logistiikkakeskuksen, Kiinteistö 

Oy Särkijärvenkatu 1 -nimisen yhtiön osak-

keiden kauppa toteutui kesäkuussa 2017. 

Särkijärvenkatu 1:een toteutetaan Tuomi 

Logistiikan toiminnan vaatimat toimisto-

osan muutostyöt sekä logistiikkavaraston 

uudisrakentaminen. Kohde valmistuu loka-

kuussa 2018. 

Laukontorin Paviljongin rakentamisen 

aloitus viivästyi rakennuslupaan liittyvän 

valituksen vuoksi noin vuoden alkuperäises-

tä aikataulusta. Alkuperäisestä rakentamis-

aikataulusta ollaan tällä hetkellä myöhässä 

noin 1 vuosi. Kohde valmistuu kesäkuussa 

2018. 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 1,5 1,6 4,5 5,0 0,6

Liikevoitto (-tappio) 0,6 0,4 1,4 1,0 -0,4

Nettotulos 0,5 0,3 0,8 0,6 -0,2

Tilikauden yli-/alijäämä 0,5 0,3 0,8 0,6 -0,2

Investoinnit 0,3 3,6 10,6 13,2 2,6

Korollinen vieras pääoma 14,6 26,4 26,4 32,4 5,9

Taseen loppusumma 26,1 39,4 39,0 45,3 6,3

Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,9 3,5 4,1 2,5 -1,6

Liikevoitto-% 40,5 28,3 30,8 20,2 -10,6

Nettotulos-% 35,8 20,3 18,3 11,8 -6,4

Omavaraisuusaste-% 41,6 28,2 27,7 24,7 -3,0

Henkilöstömäärä 2 2 2 2 0

TUNNUSLUVUT
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Tampereen Kotilinnasäätiö

Liikevaihto on kehittynyt ajanjaksolla 1-4 

2018 odotetulla tavalla, ollen lähes sama 

kuin viime vuonna. Kotilinnasäätiöllä ei 

korotettu vuokria, eikä muita maksuja lain-

kaan tälle vuodelle. Myöskään uusia kohtei-

ta Kotilinnasäätiölle ei ole valmistunut tänä 

aikana. Liikevaihdon odotetaan pysyvän lä-

hes samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Vuonna 2017 ajanjaksolla 1-4 liiketoi-

minnan muihin tuottoihin on kirjattu noin 1 

miljoonaa euroa, jota 1-4 2018 ajanjaksolla 

ei ole kirjattu, tämän vuoksi liikevoitto, net-

totulos ja tilikauden ylijäämä jäävät vuoden 

2017 tasoa pienemmiksi.

Kulut ovat kasvaneet joidenkin menoeri-

en osalta ajanjaksolla 1-4 2018, kun niitä 

vertaa edellisen vuoden samaan ajanjak-

soon. Pohjolan Kotilinnan korjaukset alkavat 

olla valmiina ja talon käyttöaste palautunut 

normaaliin tasoon, lähes 100 prosenttiin. Li-

säksi säätiössä on teetetty useampaan kiin-

teistöön lukitusmuutoksia (iLog), jotka ovat 

tulleet maksamaan noin 150 000 euroa.

Rahoitustuotot- ja kulut ovat kasvaneet 

ajanjaksolla 277 000 euroa, johtuen viime 

vuosien lisääntyneen lainakannan korkojen 

realisoitumisesta täysimääräisinä makset-

taviksi. Säätiö on tehnyt useisiin lainoihin 

korkosuojaussopimuksia, joiden odotetaan 

tuottavan pitkällä aikajanalla huomattavaa 

säästöä korkomenoihin.

Tilikauden 2018 tuloksen ennustetaan 

olevan tilinpäätöserien jälkeen lähellä nol-

laa, kuten vuonna 2017.

Investoinnit lisääntyvät reilusti tänä 

vuonna, viime vuonna niiden jäädessä mel-

ko alhaiselle tasolle alle miljoonan euron. 

Tänä vuonna investointien määrä tulee ylit-

tämään 4 miljoonaa euroa. Uutta lainaa on 

nostettu ajanjaksolla 1-4 2018 lisää 3,5 mil-

joonaa euroa Sulkavuoren perusparannus-

hankkeeseen. 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 4,4 4,6 13,4 13,4 0,0

Liikevoitto (-tappio) 1,3 0,9 2,8 2,6 -0,1

Nettotulos 1,1 0,4 1,6 1,0 -0,6

Tilikauden yli-/alijäämä 1,1 0,4 0,0 0,0 -0,0

Investoinnit 0,4 1,9 1,0 5,0 4,0

Korollinen vieras pääoma 84,9 87,7 83,2 86,0 2,8

Taseen loppusumma 104,2 105,3 102,5 105,5 3,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,0 2,9 3,0 3,0 0,0

Liikevoitto-% 30,0 20,6 21,0 19,7 -1,3

Nettotulos-% 25,2 9,5 12,1 7,0 -5,1

Omavaraisuusaste-% 14,6 15,3 15,3 15,0 -0,3

Henkilöstömäärä 12 15 15 15 0

TUNNUSLUVUT

Korollinen vieras pääoma tulee kasva-

maan noin 2,8 miljoonaa euroa. Omavarai-

suusasteen ennustetaan silti pysyttelevän 

15 prosentin tasolla, kuten vuonna 2017. 

Taseen loppusumman ennustetaan olevan 

105,5 miljoonaa euroa, joka on 2,9 miljoo-

naa enemmän kuin vuonna 2017.

Kotilinnasäätiö pitää hyvää huolta kiin-

teistöistään ja pyrkii pitämään ne ajan ta-

salla peruskorjaamalla niitä joko osittain 

tai kokonaan. Selvästi isoin korjaushanke 

on Sulkavuoren Kotilinnan syksyllä 2017 

alkanut peruskorjaus. Urakkasumma on 

noin 8,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä 

valmistuvaan DE-rakennukseen valmistuu 

35 uutuuttaan kiiltävää asuntoa ja asukkaat 

pääsevät muuttamaan uudistettuihin kotei-

hinsa syyskuussa 2018. Seuraavaksi alkaa 

kesäkuussa C-talon remontti. Viimeisenä 

aloitettavan AB-rakennuksen remontin on 

määrä valmistua lokakuussa 2019. 

Kirjavaisen Kotilinnassa on tehty hissien 

ja porrashuoneiden uusimistöitä marras-

kuusta 2017 alkaen. Toukokuussa on otettu 

käyttöön AB-rakennuksen uusi molempia 

porrashuoneita palveleva, automaattiovilla 

varustettu läpikuljettava hissi. Loput hissit 

otetaan käyttöön heti niiden valmistuttua 

noin kuukauden välein siten, että viimei-

nenkin, IJ-rakennuksen, hissi on käytössä 

viimeistään syyskuussa 2018. Urakkasum-

ma on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Näiden isompien perusparannusten ja 

korjausten lisäksi tehdään jatkuvasti pie-

nempiä huoneistojen muuttoremontteja ja 

muita muun muassa talotekniikan paranta-

miseen tähtääviä uudistuksia.
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Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Talouskehitys on edennyt lasketun talousar-

vion mukaisesti. 

Pappilan rakennushanke on käynnistynyt 

toukokuussa 2016 ja valmistunut vaiheit-

tain syksyllä 2017 ja keväällä 2018.  Viimei-

nen talo valmistuu kesällä 2018. Yhteensä 

hanke käsittää 103 uutta asuntoa. Hanketta 

varten on kilpailutettu 10 miljoonan euron 

laina, josta 5 miljoonaa euroa nostettiin 

vuonna 2017, helmikuussa 2018 nostettiin 

2,5 miljoonaa euroa ja 1.6.2018 nostetaan 

2,5 miljoonaa euroa.

Lentävänniemi, Männistönraitti uudis-

kohteen rakennushanke on käynnistynyt 

huhtikuussa 2018. Hanke valmistuu mar-

raskuussa 2019.  75 asunnon hanke on 

ARA-kohde, johon nostetaan 8,5 miljoonan 

euron korkotukilaina elo-syyskuussa 2018.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 6,3 6,5 19,0 19,9 0,9

Liikevoitto (-tappio) 1,5 1,4 3,6 4,2 0,6

Nettotulos 1,2 1,1 2,6 3,3 0,7

Tilikauden yli-/alijäämä 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0

Investoinnit 1,9 1,2 4,8 7,9 3,1

Korollinen vieras pääoma 43,2 47,8 45,9 48,2 2,2

Taseen loppusumma 81,7 88,6 86,0 89,0 3,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,7 6,9 4,5 3,0 -1,5

Liikevoitto-% 23,4 21,4 18,8 21,0 2,2

Nettotulos-% 18,7 17,4 13,6 16,6 3,0

Omavaraisuusaste-% 18,1 16,7 15,8 17,0 1,2

Henkilöstömäärä 18 19 18 19 1

TUNNUSLUVUT

TREDU-Kiinteistöt Oy

Tredu-Kiinteistöt Oy on investoinut uusiin 

rakennushankkeisiin merkittävässä mää-

rin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Vuoden 

2017 valmistuneita hankkeita ovat Ilmailu-

alan koulutuskeskus Pirkkalassa ja Lempää-

län Virta-kampus. Toteutusvaiheessa oleva 

Tredu Kangasala valmistuu kesäkuussa 2018.

Toiminnan tulos toteutunee suunnitelmi-

en mukaisesti, yhtiö tekee voitollisen tulok-

sen.  Koko vuoden ennusteessa on huomioitu 

Tredulle suunniteltu 1,0 milj. euron kerta-

luontoinen vuokranalennus. Alennuksen 

toteutuminen edellyttää, että ennakoimat-

tomia vuokrasopimuspurkuja ja niistä joh-

tuvia arvonalennuksia ei jouduta tekemään.  

Tilikauden tulosta heikentävät myös inves-

tointeihin liittyvät vieraan pääoman korko-

kulut. Investointien myötä yhtiön korollinen 

vieraspääoma kasvaa merkittävästi, jonka 

seurauksena omavaraisuusaste heikkenee 

vuoteen 2017 verrattuna. Yhtiön kassavirta 

on hyvä ja jatkuu investointien ansiosta vah-

vana myös tulevaisuudessa.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 3,5 4,0 10,0 10,3 0,3

Liikevoitto (-tappio) 1,2 1,1 1,2 1,3 0,1

Nettotulos 0,8 0,7 -0,0 0,4 0,4

Tilikauden yli-/alijäämä 0,8 0,7 -0,0 0,4 0,4

Investoinnit 8,7 3,5 33,0 10,8 -22,2

Korollinen vieras pääoma 67,8 81,7 77,2 76,9 -0,3

Taseen loppusumma 181,9 191,6 192,1 190,3 -1,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% 2,2 1,7 0,7 0,8 0,1

Liikevoitto-% 35,7 27,4 11,8 12,9 1,1

Nettotulos-% 24,2 17,7 0,0 3,5 3,5

Omavaraisuusaste-% 71,7 61,3 60,0 57,4 -2,6

Henkilöstömäärä 4 4 4 4 0

TUNNUSLUVUT

Yhtiö on yleishyödyllinen ja yhtiöjärjes-

tyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole 

voiton tuottaminen osakkeenomistajille, 

vaan tulos on käytettävä yhtiön toiminnan 

kehittämiseen.

Yhtiössä tehdään kiinteistöstrategiaa yh-

dessä palveluverkko-ohjausryhmän kanssa. 
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Tampereen Vuokratalosäätiö

Vuokran tarkistus 1.3.2018 on keskimäärin 

0,77 prosenttia. Tuottoerät olivat lähes kaik-

ki parempia kuin talousarviossa. Vuokratuo-

tot asunnoista jäi vähän talousarviosta, kos-

ka vuokrien tarkistukset ovat vaikuttaneet 

1.3. alkaen.

Hoitokulut keskimäärin olivat hieman ta-

lousarviota pienemmät. Korjaukset ovat alle 

keskimääräisen budjettitason, koska kesän 

vihertyöt ja suurehkot korjaustyöt näkyvät 

kustannuksissa vasta syksyllä. Lämmitysku-

lujen toteutuma ylittää tasaisen keskimää-

räisen talousarvion, koska talvikuukausina 

lämmönkulutus on suuri. Talousarvio on 

vuositalousarvio, joka on jaettu tasan kuu-

kausille.

Toteutunut tulos ylittää talousarvion pää-

asiassa siksi, koska korjauskulut painottuvat 

loppukesään ja syksyyn. Saamisten määrä 

on laskenut hieman edellisen vuoden lopus-

ta. Asuntojen käyttöaste on noussut hieman 

ja hakijoita on ollut alkuvuonna noin 15 

prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa 

enemmän. 

Kuluvan vuoden talousarvion arvioidaan 

toteutuvan. Arvio perustuu tasaiseen tu-

lokertymään ja kiinteistön tarkkuudella 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 20,7 21,0 62,5 63,0 0,5

Liikevoitto (-tappio) 5,1 5,1 16,0 14,0 -2,0

Nettotulos 3,0 3,9 12,9 9,4 -3,5

Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investoinnit 0,0 6,8 34,1 25,0 -9,1

Korollinen vieras pääoma 258,6 267,5 264,5 280,0 15,5

Taseen loppusumma 320,7 347,5 341,0 360,0 19,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 2,5 1,5 1,5 2,2 0,7

Liikevoitto-% 24,6 24,3 25,6 21,5 -4,1

Nettotulos-% 14,7 18,3 20,6 15,0 -5,6

Omavaraisuusaste-% 16,8 20,3 19,6 20,0 0,4

Henkilöstömäärä 42 42 46 46 0

TUNNUSLUVUT

tehtyihin budjetteihin. Korjauskuluissa py-

ritään 5 prosentin säästöön. Pitkät korot 

ovat olleet loivassa nousussa vuoden 2016 

loppuvuodesta alkaen ja korkotason odote-

taan jatkavan nousua vuoden loppuun men-

nessä. Tätä varten lisätään suojauksia ja py-

ritään tekemään ylimääräisisä lyhennyksiä.

Investoinneissa on käynnissä kaksi asuin-

kiinteistön rakentamista, jotka on suunni-

Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus Oy

Yrityksen liiketoiminta on kehittynyt en-

simmäisellä neljänneksellä suunnitelmien 

mukaisesti. Kulut ovat olleet suunniteltua 

pienempiä. Koko vuoden osalta on huomi-

oitava, että viime vuosi oli yhtiön historian 

paras. Keskuksessa järjestettiin merkittäviä 

tapahtumia, jotka eivät toteudu joka vuosi.

Vuoden suurin investointi on A-hallin 

LED-valaistus, joka toteutetaan kesällä. Ko-

ko vuoden tuloksen odotetaan kehittyvän 

budjetoidun mukaisesti.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 1,2 1,3 3,8 3,6 -0,1

Liikevoitto (-tappio) 0,3 0,2 0,9 0,3 -0,5

Nettotulos 0,1 0,2 0,3 0,0 -0,2

Tilikauden yli-/alijäämä 0,1 0,2 0,3 0,0 -0,2

Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Korollinen vieras pääoma 16,9 16,0 16,2 15,3 -0,9

Taseen loppusumma 19,9 19,6 20,1 20,0 -0,1

Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Liikevoitto-% 21,0 14,0 22,0 9,0 -11,0

Nettotulos-% 9,0 13,0 7,0 0,7 -6,3

Omavaraisuusaste-% 21,0 23,0 23,0 23,0 0,0

Henkilöstömäärä 2 2 2 2 0

TUNNUSLUVUT

teltu valmistuvan kuluvana vuonna. Lisäksi 

käynnissä on kaksi kohdetta, joihin tulee 

palveluasuntoja, joista yksi valmistuu kulu-

vana vuonna ja toinen ensi vuonna. Kaksi 

perusparannus- tai Koti Kuntoon remont-

tikohdetta aloitetaan loppuvuoden aika-

na. Uudisrakennusten koko asuntomäärä 

on 133 asuntoa, jotka valmistuvat vuoden 

2018 aikana. 
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Tampereen Särkänniemi Oy

Talouden kehityksessä ei ole tapahtunut 

alkuvuoden aikana mitään poikkeavaa ai-

kaisempiin vuosiin nähden. Särkänniemen 

poikkeuksellisen suuren sesonkivaihtelun 

vuoksi alkuvuosi on aina hyvin raskaasti 

tappiollinen. Yleinen taloustilanteen paran-

tuminen ja parina viime vuonna toteutunei-

den investointien odotetaan kasvattavan 

liikevaihtoa hieman edelliseen vuoteen ver-

rattuna.

Tänä vuonna investoidaan maltillisemmin 

kuin kahtena edellisenä vuonna. Särkännie-

men isoin investointi kuluvalle vuodelle on 

uusi esiintymislava ja keinukaruselli, jotka 

ovat korvausinvestointeja.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 1,1 1,3 17,9 19,8 1,9

Liikevoitto (-tappio) -3,0 -2,7 1,2 1,0 -0,2

Nettotulos -3,1 -2,9 1,2 0,6 -0,6

Tilikauden yli-/alijäämä -3,1 -2,9 0,7 0,6 -0,1

Investoinnit 3,6 1,4 7,8 2,5 -5,3

Korollinen vieras pääoma 11,5 11,3 11,8 10,7 -1,1

Taseen loppusumma 28,0 31,0 32,0 31,6 -0,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% -71,0 -28,0 4,5 5,0 0,5

Liikevoitto-% -274,0 -211,0 6,6 5,0 -1,6

Nettotulos-% -285,0 -231,0 7,0 3,0 -4,0

Omavaraisuusaste-% 65,0 50,0 58,5 61,0 2,5

Henkilöstömäärä 404 404 265 267 2

TUNNUSLUVUT

Tuomi Logistiikka Oy

Vuosi 2018 on Tuomi Logistiikka Oy:ssä mo-

nien muutosten ja investointien vuosi. Toi-

mintoja kehitetään ja toiminta keskitetään 

remontoituun Särkijärven toimitilaan.

Neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto 

oli 33,3 milj. euroa ja vastaavasti edellisvuonna 

30,0 milj. euroa, joten kasvua liikevaihdossa 

noin 11 prosenttia. Liikevoitto oli 0,6 milj. eu-

roa positiivinen, edellisvuonna 1,3 milj. euroa. 

Liikevoiton heikentymiseen vaikuttivat myyn-

tihintojen pitäminen ennallaan ja lisääntyneet 

kulut useista kehitysprojekteista johtuen. 

Myös henkilöstökulut ovat nousseet ja hen-

kilömäärä 218 huhtikuun lopulla on kasvanut 

36 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. 

Hatanpään sairaalan sisälogistiikan henkilöt on 

liitetty Tuomi Logistiikan organisaatioon vuo-

den 2018 alusta.

Koko vuoden ennusteen mukainen liike-

vaihto on 95,0 milj. euroa ja vuoden 2017 

liikevaihto oli tasolla 92,3 milj. euroa. Liike-

voittoennuste on 1,3 milj. euroa, budjetis-

sa 1,4 milj. euroa ja viime vuonna 2,0 milj. 

euroa. Taseen loppusumma 4/2018 oli 16,7 

milj. euroa ja ennuste taseen loppusummas-

ta vuoden 2018 lopulle on 15,9 milj. euroa. 

Tähän vaikuttavat vieraan pääoman lainojen 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 30,0 33,3 92,3 95,0 2,7

Liikevoitto (-tappio) 1,3 0,6 2,6 1,3 -1,3

Nettotulos 1,3 0,4 2,0 0,9 -1,1

Tilikauden yli-/alijäämä 1,3 0,4 2,0 0,9 -1,1

Investoinnit 0,0 0,1 0,1 0,9 0,8

Korollinen vieras pääoma 1,8 1,6 1,8 0,8 -1,0

Taseen loppusumma 17,0 16,7 15,8 15,9 0,1

Sijoitetun pääoman tuotto-% 56,3 28,0 41,0 26,6 -14,4

Liikevoitto-% 4,4 1,7 2,8 1,3 -1,5

Nettotulos-% 4,2 1,3 2,2 1,0 -1,2

Omavaraisuusaste-% 33,8 26,3 25,0 28,0 3,0

Henkilöstömäärä 182 218 197 225 28

TUNNUSLUVUT

takaisinmaksu ja muuttoon liittyvä varasto-

tasojen tilapäinen nousu.

Investoinneilla tehostetaan toimintaa 

merkittävästi. Sähköisen ostamisen KORI 

-järjestelmä helpottaa ostamista ja paran-

taa asiakaskokemusta asiakasrajapinnas-

sa. Neljän toimipisteen ja kahden varaston 

keskittäminen samoihin tiloihin parantaa 

yhteistyötä ja logistiikkaa sekä antaa mah-

dollisuuden parantaa varastojen virtausta 

investoinneilla varastoautomatisointiin ja 

varastonhallintajärjestelmään (WMS).

Varastoautomaatteja ja varastonhallinta-

ohjelmaa testataan syksyn aikana ja otetaan 

tuotantokäyttöön ennen vuodenvaihdetta. 

Sähköisen ostamisen KORI -järjestelmä tuo-

tantokäyttö aloitetaan 2/2019. Uusia tiloja 

remontoidaan Tuomi Logistiikka Oy:n käyt-

töön vuoden 2018 aikana ja niihin muute-

taan vuoden loppuun mennessä. 
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Tullinkulman Työterveys Oy

Tullinkulman Työterveys Oy:n tilikausi 2018 

on sujunut pääsääntöisesti suunnitelmien 

mukaisesti ilman merkittäviä taloudellisia 

yllätyksiä. Yhtiö aloitti aputoiminimellä Pirte 

toimimisen vuoden alussa. Uudella profiloi-

tumisella pyritään nykyaikaistamaan Tullin-

kulman Työterveys Oy:n ilmettä sekä lisää-

mään houkuttelevuutta niin työntekijöiden, 

kuin asiakkaidenkin keskuudessa.

Uuden ilmeen ohella yhtiö investoi voi-

makkaasti sähköisiin palveluihin ja toimi-

pisteverkkoonsa. Merkittävimpänä inves-

tointina voidaan pitää päätoimipisteen 

muuttoa Tullin alueelta Ratinan uuteen 

kauppakeskukseen ja toiminnan käynnistä-

mistä siellä 23.5. Uudet ja nykyaikaiset tilat 

mahdollistivat myös kuvantamispalveluiden 

tuottamisen Pirten Ratinan toimipisteessä 

sekä yksityislääkäritoiminnan aloittamisen. 

Jatkossa Pirte tarjoaa työterveyspalveluiden 

ohella myös lääkäri- ja erikoislääkärikeskus-

palveluita.

Kuvantamistoiminnan ohella toimintaa 

on tehostettu muun muassa välinehuollon 

ulkoistuksella sekä ICT-toimintojen siirtämi-

sellä pois Konsernipalveluyksikkö Kopparista 

Tampereen puhelimen tuotettavaksi. Samal-

la yhtiö siirtyi pois seutuverkosta ja käyttää 

nyt Tampereen puhelimen verkkoa. Muutok-

silla pyritään kustannussäästöihin ja toimin-

tavarmuuden parantamiseen. Tampereen 

kaupungin rajoitukset nettiajanvarauksen 

käyttöä koskien oman henkilökuntansa osal-

ta aiheuttivat negatiivista julkisuutta yhtiös-

tä johtumatta. Imagovahinkoja pyritään nyt 

korjaamaan tehostetulla viestinnällä.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 5,8 6,4 18,1 19,1 1,1

Liikevoitto (-tappio) -0,2 0,1 0,4 0,1 -0,3

Nettotulos -0,2 0,1 0,3 0,1 -0,2

Tilikauden yli-/alijäämä -0,2 0,1 0,3 0,1 -0,2

Investoinnit 0,1 0,5 0,3 0,5 0,1

Korollinen vieras pääoma 1,3 1,2 1,2 1,1 -0,1

Taseen loppusumma 4,4 5,4 4,6 4,6 -0,1

Sijoitetun pääoman tuotto-% -31,3 15,4 26,8 8,1 -18,7

Liikevoitto-% -3,0 2,0 2,0 1,0 -1,0

Nettotulos-% -3,6 1,2 1,7 0,3 -1,4

Omavaraisuusaste-% 6,7 15,7 16,5 14,7 -1,8

Henkilöstömäärä 162 162 156 165 9

TUNNUSLUVUT

Taloudellisesti yhtiön liikevaihto kasvaa 

noin 10 prosentin vauhtia viime vuoden vas-

taavaan ajanjaksoon verrattuna. Myöskin tu-

loskehitys on ollut edellisvuotta parempaa. 

Kokonaisuudessaan yhtiön talous kehittyy 

suunnitellusti. Alkuvuoden aikana kerätty 

tilikauden voitto menetetään loppukevään 

aikana Ratinan toimipisteen käynnistymi-

sen aiheuttamiin merkittäviin kertaluontei-

siin kustannuksiin, sekä muutosten myötä 

alaskirjattaviin poistamattomiin hankinta-

menoihin käyttämättä jäävien ohjelmisto-

jen osalta. Kesän hiljaisempi volyymi tulee 

viemään tilikauden tappiolliseksi kesän 

aikana, kunnes elo-syyskuussa toimintavo-

lyymien palautuessa toiminta palaa voitolli-

seksi. Koko tilikauden osalta odotetaan noin 

6 prosentin liikevaihdon kasvua ja lievästi 

voitollista tulosta. Henkilökuntamäärässä ei 

odoteta suuria muutoksia. Merkittävimpänä 

riskinä henkilökunnan ja toimintavolyymien 

osalta voidaan pitää 2018-2019 päättyviä 

Hanselin kilpailutuksen kautta tulleita val-

tion asiakkuuksia, joiden osuus on noin 15 

prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja noin 25 

työntekijää.

Yhtiö seuraa Sote- ja maakuntavalmiste-

lun etenemistä ja selvittää jatkuvasti toi-

minnan kehittämistä voimassa olevan han-

kintalain reunaehdoilla, sekä mahdollisesti 

tulevien Sote- ja maakuntalakien aiheutta-

mien muutosten hallitsemiseksi.
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Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 37,5 112,3

Liikevoitto (-tappio) 0,6 1,2

Nettotulos 0,5 0,9

Tilikauden yli-/alijäämä 0,5 0,9

Investoinnit 2,4 2,4

Korollinen vieras pääoma 1,5 1,5

Taseen loppusumma 12,0 12,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% 93,6 60,2

Liikevoitto-% 1,5 1,1

Nettotulos-% 1,4 0,8

Omavaraisuusaste-% 5,0 8,1

Henkilöstömäärä 230 238

TUNNUSLUVUTTampereen Tilapalvelut Oy

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palve-

luliiketoiminta yhtiöitettiin 1.1.2018 Tam-

pereen Tilapalvelut osakeyhtiöön ja nykyi-

nen toimintamalli ei ole vertailukelpoinen 

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimin-

taan, jossa liikelaitoksen liikevaihto koos-

tui pääosin vuokratuotoista. Nykytilanteen 

yhtiön liikevaihto muodostuu palvelujen 

myynnistä. Tilapalveluilla ei näin ollen ole 

vertailutietoja edellisen vuoden huhtikuun 

tilanteesta ja tilinpäätöksestä.

Kiinteistöjen ylläpidon energiakulut ylit-

tävät budjetoidut kulut kylmästä talvesta 

johtuen, mutta ylitystä kompensoidaan 

kunnossapidon toimintaa tehostamalla si-

ten, jotta Tampereen kaupungin käyttötalo-

usmenot pysyvät budjetoidussa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen organi-

sointiselvityksen vuoksi tukipalveluissa ei 

voida vielä aloittaa täysimääräisesti toimi-

tiloihin ja järjestelmiin liittyviä, tehostami-

seen tähtääviä toimenpiteitä.

Tampereen kaupungin yhtiölle asetet-

tujen tavoitteiden odotetaan toteutuvan 

vuonna 2018.

Rakennuttamispalveluiden kautta valmis-

tuu muutamia isoja rakennushankkeita vuo-

den aikana Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiik-

ka -palveluryhmälle kiinteässä yhteistyössä 

palveluryhmän kanssa.

Tilinpäätösennusteessa on huomioi-

tu vuodelta 2017 tälle vuodelle siirty-

neiden rakennushankkeiden toteutus ja 

kunnossapidon tehostamistoimenpiteet. 

Investoinnit muodostuvat yhtiön kauppa-

hintalaskelman yhteydessä määritellystä 

liikearvosta ja Tilakeskukselta siirtyneistä 

koneista ja kalustosta.
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Milj. euroa Tot 1-4 / 
2017

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto (-tappio) -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,0

Nettotulos -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,0

Investoinnit 1,1 0,6 1,9 2,4 0,5

Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taseen loppusumma 9,3 13,8 9,0 13,8 4,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% -3,9 -3,6 -4,0 -3,0 1,0

Liikevoitto-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettotulos-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omavaraisuusaste-% 98,0 98,0 98,0 96,0 -2,0

Henkilöstömäärä 5 5 5 6 1

TUNNUSLUVUTTampereen Seudun 
Keskuspuhdistamo Oy

Keskuspuhdistamon rakennustyöt alkoivat 

raportointikaudella 1 2018 alueurakalla, 

jossa toteutetaan pihamaa, katuyhteys, siir-

retään rakennusten alle jääviä vesijohtoja 

toiseen paikkaan ja valmistellaan vuoden 

2019 alussa alkavia louhintatöitä. Alueura-

kan yhteydessä Tampereen kaupunki teet-

tää pilaantuneiden maiden kunnostukseen 

liittyviä töitä. Hankkeen suunnitteluvaihe 

on pääosin päättynyt, mutta suunnitelmia 

kehitetään edelleen teknis-taloudellisesti 

parhaiten mahdollisten ratkaisujen löytämi-

seksi. 

Yhtiöllä on Sulkavuoren toteutukseen 

rakennuslupa ja toiminnan aloituslupa 

mahdollisista valituksista huolimatta. Puh-

distamolle myönnettiin toukokuun alussa 

ympäristölupa, mutta siitä on valitettu. Lou-

hintatyöt alkavat ajotunnelien louhinnalla 

sekä Lempääläntien alueella, että Sulka-

vuoressa. Tämän ensimmäisen louhintaura-

kan valmistuttua kesällä 2019, käynnistyy 

varsinaisien kalliotilojen louhinta Sulkavuo-

ressa ja viemäritunnelien louhinta välillä 

Vihilahti-Sulkavuori. Euromääräisesti mer-

kittävimmät investoinnit tehdään vuosina 

2020–2023.

Yhtiöllä ei ole vielä käytännössä liikevaih-

toa ja käyttötalouden vuosikulut tulevat 

jonkin verran kasvamaan lisärekrytoinneista 

johtuen. Poistot liittyvät lähinnä konttorika-

lusteisiin, koska hankkeen suunnittelukus-

tannukset on kirjattu taseeseen keskeneräi-

sinä investointeina. Hankkeen rahoituksen 

suhteen omistajat ovat hyväksyneet sijoi-

tetun vapaan oman pääoman korottamisen. 

Tähän liittyvät maksut maksetaan kolmessa 

erässä vuosina 2018, 2019 ja 2020. Ulkoi-

sen luototuksen ja korkosuojausten valmis-

telu on meneillään ja luototuslaitosten kans-

sa neuvotellaan parhaillaan.



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018 35

Talousarvion toteumavertailu

Talousarvion toteumavertailu



36

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU

TOIMINTAKATE

- 59,3 milj. €
(TP Enn 18/VS 18)

TILIKAUDEN TULOS

 -57,8 M€

(TP Enn 18) 

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

 21,7 %
(TP Enn 18)

Talousarvion toteutuminen - 
tilinpäätösennuste 
Talousarvion toteumavertailu sisältää koon-

nin sitovien erien poikkeamista talousarvi-

oon nähden sekä kaupungin eri yksiköiden 

talouden toteuma- ja tilinpäätösennuste-

tiedot. Talousarvion toteumavertailuosion 

luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. kor-

kotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen 

lisäys. 

Tilikauden tulos muodostuu ennusteen 

mukaan 57,8 milj. euroa alijäämäiseksi, mi-

kä on 39,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompi. Kunta-alan palkkaratkaisun vai-

kutus ylitysennusteeseen on noin 9,5 milj. 

euroa.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakat-

teen tilinpäätösennuste on 56,5 milj. euroa 

budjetoitua heikompi. Sosiaali- ja terveys-

lautakunnan toimintakate on ennusteen 

mukaan toteutumassa 52,0 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa heikompana. Kaikilla palve-

lulinjoilla ennustetaan merkittäviä ylityksiä 

ja talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä 

omassa toiminnassa että ostopalveluissa. 

Erikoissairaanhoidon palvelujen ennustet-

tu 22,8 milj. euron ylitys aiheutuu lähinnä 

Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutila-

uksen ylityksestä. Ikäihmisten palvelujen 

toimintakatteen ennuste on 9,3 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu 

pääosin henkilöstökuluista ja omaishoidon 

tuesta. Henkilöstökulut ylittyvät eniten kun-

toutusosastoissa ja kotihoidossa. Kunta-alan 

palkkaratkaisun vaikutus palvelulinjan hen-

kilöstökuluihin on 1,3 milj. euroa. Omais-

hoidon tuen ylitys johtuu asiakasmäärän 

kasvusta. Lasten, nuorten ja perheiden pal-

veluissa toimintakatteen ennustetaan ylitty-

vän 8,7 milj. eurolla, vastaanottopalveluissa 

5,9 milj. eurolla ja psykososiaalisen tuen 

palveluissa 5,3 milj. eurolla. 

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpää-

tösennuste on 4,5 milj. euroa budjetoitua 

heikompi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-

sen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 

3,3 milj. eurolla ja perusopetuksen toimin-

takatteen 1,5 milj. eurolla. Varhaiskasva-

tuksessa ja esiopetuksessa ennustettu ylitys 

aiheutuu kunta-alan palkkaratkaisusta, pal-

velujen ostoista ja avustuksista. Palvelujen 

ostojen ylitys aiheutuu muun muassa ate-

riapalveluista ja ostopalvelupäivähoidosta. 

Perusopetuksen ylitysennuste johtuu kunta-

alan palkkaratkaisun vaikutuksesta henki-

löstökuluihin. Kulttuuri- ja vapaa-aikapal-

velujen toimintakate-ennuste on 0,4 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen 

toimintatuottojen ylityksestä. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

een toimintakatteen tilinpäätösennuste on 

0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

pi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

takate-ennuste on 0,7 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa heikompi johtuen pääasiassa 

ammatillisen koulutuksen ylitysennustees-

ta. Erikseen sitovaksi määritellyn työllisyys-

kokeilun toimintakate toteutuu ennusteen 

mukaan 2,5 milj. euroa budjetoitua parem-

pana johtuen palvelujen ostojen alittumi-

sesta. Palvelujen ostot alittuvat kilpailutet-

tujen päivähintojen ja toteutettavien uusien 

edullisten pilottien ansiosta. 

Kaupunkiympäristön palvelualueen tilin-

päätösennuste on 2,3 milj. euroa vuosisuun-

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU

LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 2,0milj. €
(TP Enn 18/VS 18)

NETTOINVESTOINNIT

+ 4,5 milj. €
(TP Enn 18/VS 18)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain

KÄYTTÖTALOUS

1 000 euroa Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Palvelualueet (toimintakate)

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -123 746 -347 568 -357 051 -361 528 -4 477

Sosiaali- ja terveyslautakunta -242 890 -706 213 -682 387 -734 377 -51 990

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

   Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen 
   sitovat erät)

-21 586 -78 855 -62 844 -65 479 -2 635

   Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -2 320 -4 752 -3 047 -3 645 -598

   Hiedanranta -178 -498 -991 -991 0

   Keskusta -589 -2 440 -2 896 -2 896 0

   Smart Tampere -384 -1 506 -2 100 -2 113 -13

   Työllisyyskokeilu -4 967 - -20 218 -17 718 2 500

Asunto- ja kiinteistölautakunta

   Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen 
   sitovat erät)

44 090 - 135 030 135 227 197

   Hiedanranta -89 -250 -580 -580 0

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

   Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat 
   erät)

-8 258 -27 902 -24 192 -25 940 -1 748

   Keskusta 0 -195 -600 -600 0

   Hiedanranta 0 -531 -460 -660 -200

   Raitiotie -293 -1 266 -1 500 -1 504 -4

Joukkoliikennelautakunta -4 145 -13 189 -14 568 -14 950 -382

Konsernihallinto (toimintakate)

Konsernihallinto

   ICT-kehittäminen (toimintakate+brutto- 
   investoinnit)

-1 435 -18 389 -9 040 -9 049 -9

   Konsernihallinto, muut -7 664 -22 689 -24 179 -24 234 -55

Yhteiset erät -35 758 -112 806 -118 159 -115 072 3 087

Konsernipalveluyksikkö Koppari 1 463 596 0 331 331

Taseyksiköt (liikeylijäämä)

Pirkanmaan pelastuslaitos 1 053 -2 -1 -1 0

Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)

Tampereen Vesi Liikelaitos -3 500 -10 500 -10 500 -10 500 0

Tampereen Infra Liikelaitos -297 -890 -890 -890 0

Tampereen Voimia Liikelaitos -74 -222 -222 -222 0
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INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 
/ VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -2 384 -6 773 -9 267 -9 267 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta -983 -2 000 -2 610 -2 409 201

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta 
(pl. erikseen sitovat erät)

-1 -97 -100 -100 0

Ammatillinen koulutus -158 -763 -2 100 -2 100 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunta 
(pl. erikseen sitovat erät)

-1 503 -8 500 -13 683 -13 683 0

Talonrakennushankkeet 
(pl. Hiedanranta)* 

-11 216 -71 286 -74 618 -63 861 10 757

Hiedanranta -143 -1 735 -6 000 -6 000 0

Keskusta -6 592 -5 558 -14 400 -14 400 0

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta 
(pl. erikseen sitovat erät)

-5 325 -46 699 -60 724 -61 324 -600

Hiedanranta -20 -49 -500 -500 0

Keskusta -2 689 -11 330 -19 700 -19 700 0

Rantaväylän tunneli -26 -7 857 -1 500 -1 500 0

Joukkoliikennelautakunta 0 0 -1 200 -1 200 0

Konsernihallinto

Yhteiset erät -7 145 -4 559 -15 402 -19 708 -4 306

Taseyksiköt 

Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien 
rahavirta)

-34 -1 750 -1 650 -1 650 0

Liikelaitokset

Tampereen Vesi Liikelaitos -3 532 -20 502 -23 000 -24 500 -1 500

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -182 -2 963 -3 100 -3 100 0

Tampereen Voimia Liikelaitos -126 -177 -487 -444 43

nitelmaa heikompi. Yhdyskuntalautakunnan 

ennustettu ylitys 1,9 milj. euroa aiheutuu 

pääasiassa Tampereen Raitiotie Oy:lle mak-

setusta hallintokustannusveloituksesta sekä 

runsaslumisen talven aiheuttamista lumen 

auraus- ja poiskuljetuskustannuksista. Yh-

dyskuntalautakunnan osalta Hiedanrannan 

kehitysohjelman toimintakatteen ennuste-

taan ylittyvän 0,2 milj. eurolla asemakaavoi-

tukseen tarvittavan lisäpanostuksen vuoksi. 

Joukkoliikennelautakunnan toimintakatteen 

ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. eurolla joh-

tuen Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 

hallintokustannusveloituksesta. Kaupungil-

ta laskutettava hallintokustannusveloitus 

jakautuu Yhdyskuntalautakunnan ja Joukko-

liikennelautakunnan välille.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste on 29,8 milj. euroa, mikä on 2,0 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Tampereen Veden liikeylijäämäennuste alit-

taa vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla joh-

tuen pääasiassa palvelujen ostoista. Tampe-

reen Infran liikeylijäämäennuste on 0,5 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä 

aiheutuu pääasiassa ylitöistä ja kunta-alan 

palkkaratkaisusta.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 

2018 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 

246,5 milj. euroa, mikä on 4,5 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman mukaisen 

tason. Suurin ero vuosisuunnitelmaan on 

talonrakennushankkeet, joiden ennustetaan 

alittavan vuosisuunnitelman 10,7 milj. 

eurolla. Sen lisäksi konsernihallinnon 

yhteiset erät sekä Tampereen Veden 

investoinnit ylittävät vuosisuunnitelman 

yhteensä 5,8 milj. eurolla.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä 

löytyvät Kaupungin toiminta ja talous -osan 

luvusta Investoinnit sekä Talousarvion 

toteumavertailu -osasta ao. yksiköiden 

kohdalta. 



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018 39

Talousarvion toteumavertailu

LASKELMAOSA

1 000 euroa Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Korkotuotot ja -kulut -1 998 -4 506 -6 848 -6 848 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 80 000 147 000 147 000 0
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TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2018

Talousarvion toiminnan tavoitteet
Talousarvion toiminnan tavoitteet perus-

tuvat Tampereen strategiaan sekä pormes-

tariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita 

asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikutta-

vuudelle ja tuloksille. Toiminnan tavoitteet 

ovat valtuuston nähden sitovia, pois lukien 

tytäryhteisöille asetetut tavoitteet. 

Alla olevassa taulukossa esitetään ko-

konaisnäkymä vuoden 2018 talousarvion 

toiminnan tavoitteiden (pois lukien liikelai-

tokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos) etene-

misestä tammi-huhtikuun aikana ja arvio 

niiden toteutumisesta vuoden loppuun 

mennessä.

Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkemmin kau-

punkitasoisten toiminnan tavoitteiden toteutu-

mista. Lautakunnille, kehitysohjelmille, liikelaitok-

sille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetetuista 

tavoitteista raportoidaan tarkemmin niiden omis-

sa osioissa. Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista 

raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Ennuste  Lisätietoa toteumasta

1 Perusopetuksen joustavan alueellisen resursoinnin malli on valmis  + Sivistys- ja kulttuurilautakunta

2 Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminta on lisääntynyt (mm. Tesoman hyvinvointikeskus ja Hervannan 
hyvinvointikortteli)  +

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 
Sosiaali- ja terveyslautakunta

3 Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna  + Sivistys- ja kulttuurilautakunta

4 Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut vuoteen 2017 verrattuna
 +

Elinvoima- ja osaamislautakun-
ta, Kehitysohjelmat

5 Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 6 % tehostetussa palveluasumisessa ja 2 % pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa

 +
Sosiaali- ja terveyslautakunta

6 Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä on enintään 5,9 %  + Sosiaali- ja terveyslautakunta

7 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt vuoteen 2017 verrattuna  ? Sosiaali- ja terveyslautakunta

8 Rakennuslupaprosessin keskimääräinen kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen  - Yhdyskuntalautakunta

9 Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimiseen tähtäävä kilpailutus on toteutettu ja digitalisointi 
on käynnistynyt  +/-

Yhdyskuntalautakunta, Kehitys-
ohjelmat

10 Digitaalisten palvelujen kasvanut käyttöaste sosiaali- ja terveyspalveluissa on vähentänyt 
vastaanottotyön ja puhelintyön tarvetta  +

Sosiaali- ja terveyslautakunta

11 Tampereen oppimistulokset ovat suurten kaupunkien keskiarvoa paremmat  ? Sivistys- ja kulttuurilautakunta

12 Toisen asteen koulutuksen negatiivisten keskeyttämisten määrä on vähentynyt vuoteen 2017 
verrattuna

 -
Elinvoima- ja osaamislautakunta 

13 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamisen jälkeen työttömäksi jääneiden määrä on 
vähentynyt  ?

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 
Kehitysohjelmat

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet
 +

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 
Elinvoima- ja osaamislautakunta, 
Kehitysohjelmat

15 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 5 milj. euroa
 -

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 
Kehitysohjelmat

16 Tampere on vuonna 2018 Suomen suositelluin opiskelukaupunki  + Elinvoima- ja osaamislautakunta

17 Alueella toimivien start-up -yritysten määrä on kasvanut  + Elinvoima- ja osaamislautakunta

18 Tampereen sijoittuminen Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa on noussut yli 
valtakunnallisen keskiarvon (2016: Suomi 6,7; Tre 6,4)  ?

Elinvoima- ja osaamislautakunta

19 Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2  + Asunto- ja kiinteistölautakunta

20 Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä on kasvanut  + Elinvoima- ja osaamislautakunta

21 Smart Tampere -ohjelmassa on käynnissä viisi vaikuttavaa liiketoimintaratkaisua, jotka toteutetaan 
yhteistyössä eri osapuolten kanssa

 +/-
Kehitysohjelmat
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Nro Toiminnan tavoite 2018 Ennuste  Lisätietoa toteumasta

22 Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia  + Elinvoima- ja osaamislautakunta

23 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet
 +

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 
Elinvoima- ja osaamislautakunta

24 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on kasvanut
 +

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 
Elinvoima- ja osaamislautakunta

25 Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 5 %  - Elinvoima- ja osaamislautakunta

26 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin  + Yhdyskuntalautakunta

27 Kestävä Tampere 2030 -tiekartan vuoteen 2020 mennessä käynnistyvistä toimenpiteistä on vuonna 
2018 käynnissä tai valmistunut 30 %

 +
Yhdyskuntalautakunta

28 Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1 %  ? Yhdyskuntalautakunta

29 Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmalle määritellyt keskeiset toimenpiteet ovat edenneet 
suunnitellusti  +

Kehitysohjelmat

30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 4 %
 +

Kaupunkiseudun joukko- 
liikennelautakunta

31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 %  ? Yhdyskuntalautakunta

32 570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 -sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti  +

Asunto- ja kiinteistölautakunta

33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2  + Asunto- ja kiinteistölautakunta

34 Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti
 +

Yhdyskuntalautakunta, Kehitys-
ohjelmat

35 Raitiotiehankkeen läntisen osan kehitysvaihe on käynnistynyt ja raitiotien reitti Pyynikintorilta 
Hiedanrantaan on päätetty  +

Yhdyskuntalautakunta, 
Kehitysohjelmat

36 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta laadittu alueen yleissuunnitelma on valmis ja 
ensimmäisten asemakaavojen laatiminen on aloitettu  +

Kehitysohjelmat

37 Yhdistyvän Tampereen yliopiston toiminta on käynnistynyt Hiedanrannassa  + Kehitysohjelmat

38 Esimiesarviointien tulokset ovat parantuneet
 ?

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut
 ?

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %
 -

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

41 Tilikauden tulos on -15,7 milj. €
 -

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset
 -

Kaikki lautakunnat, kaupunki-
tasoiset toiminnan tavoitteet

43 Investointien tulorahoitus-% on noussut 47 %:iin
 -

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

44 Hallintotehtävien kustannukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (valtuustokauden 
aikana yhteensä 5 %)  ?

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

45 Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna
 ?

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

46 Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on parantunut
 +

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

47 Päätökset tukipalvelujen järjestämisestä on tehty yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja 
maakunnan kanssa  +

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet
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Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet
Vuoden 2018 talousarviossa on asetettu 

10 kaupunkitasoista toiminnan tavoitetta. 

Huhtikuun lopun tilanteessa kahden tavoit-

teen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 

mennessä, neljän tavoitteen toteutumista ei 

voida vielä arvioida ja neljän tavoitteen 

arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoittei-

den eteneminen on kuvattu alla olevassa 

taulukossa. 

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

38 Esimiesarviointien tulokset ovat 
parantuneet

Esimiesarviointi toteutetaan loppuvuodesta, joten tavoitteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida.

?

39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut Mittaaminen perustuu syksyllä toteutettavaan Kunta10 -kyselyyn, joten tavoitteen toteutu-
mista ei voida vielä arvioida.

?

40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 
vähintään 3 %

Kaupunkitasolla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet alkuvuonna 1,4 %. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vain Tampereen kaupunkiliikenteessä, Tampereen Vedessä ja Lukio- 
koulutuksessa. Koko kaupungin osalta tavoitteen ei arvioida toteutuvan.

 -

41 Tilikauden tulos on -15,7 milj. € Huhtikuun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos 
muodostuu 57,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Tavoitteen ei arvioida toteutuvan.

 -

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitel-
man mukaiset (koko kaupungin tasolla)

Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 17,9 milj. eurolla. 
Ennusteessa on huomioitu vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun sekä talousohjel-
man kustannusvaikutukset. Näiden osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta. Ilman 
palkkaratkaisun ja talousohjelman kustannusvaikutuksia, työvoimakustannukset ylittävät 
vuosisuunnitelman noin 9 milj. eurolla. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä.

 -

43 Investointien tulorahoitus-% on noussut 
47 %:iin

Huhtikuun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan investointien tulo-
rahoitusprosentiksi muodostuu 21,7 %. Tavoitteen ei arvioida toteutuvan.

 -

44 Hallintotehtävien kustannukset ovat 
vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 
(valtuustokauden aikana yhteensä 5 %)

Hallintotehtävien kustannuksista raportoidaan vuoden lopussa, joten tavoitteen toteutumis-
ta ei voida vielä arvioida. ?

45 Hankintojen tehokkuusindeksi on parantu-
nut edellisvuoden tasoon verrattuna

Hankintojen tehokkuusindeksi lasketaan alkuvuodesta 2018, kun vuoden 2017 tiedot on 
saatavissa, joten tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

46 Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on 
parantunut

Tilajärjestelyt ovat tähän mennessä keskittyneet hallintorakennuksiin, jonka jälkeen ollaan 
siirtymässä lukioverkon tarkasteluun. Frenckellin tilajärjestelyt ovat valmistuneet maalis-
kuun loppuun mennessä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

47 Päätökset tukipalvelujen järjestämisestä on 
tehty yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin ja maakunnan kanssa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2018 Tampereen Voimia liikelaitoksen yhtiöittämisen ja 
Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä 
Monetra Oy:n perustamisen ja Monetra Pirkanmaa Oy:n suunnattuun osakeantiin osallistu-
misen. Tavoite on jo toteutunut.

 +

+      = tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä

+ / - = tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä

-       = tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä

?       = tavoitteen toteutumista ei voida arvioida
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HYVINVOINNIN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 44 675 - 131 375 134 946 3 571

Toimintamenot -411 312 - -1 170 813 -1 230 850 -60 037

Toimintakate -366 636 -1 053 781 -1 039 438 -1 095 904 -56 467

* Organisaatiomuutoksesta johtuen 
vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla.

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-huh-

tikuun toimintakate on 22,8 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 56,5 

milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste 

sisältää kunta-alan palkkaratkaisun vaiku-

tukset ja talousohjelman mukaiset toimen-

piteet. Ylitykset johtuvat pääosin sosiaali- ja 

terveyslautakunnan menoista.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella 

sosiaali- ja terveyslautakunnan kuluvan vuo-

den budjetissa arvioitiin olevan noin 30 milj. 

euron ylitysuhka. Lisäksi kunta-alan palkka-

ratkaisu ja palvelutarpeen lisääntyminen 

asiakasmäärän kasvun myötä aiheuttaa ta-

lousarvion ylityksiä. Riskit tuotiin esille lau-

takunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman kä-

sittelyn yhteydessä. Hyvinvointipalvelujen 

menojen ylitykset aiheuttavat koko kaupun-

gin tuloslaskelman alijäämäisen tilanteen.

Palvelualueella on ryhdytty toimenpitei-

siin ennustettujen ylitysten pienentämisek-

si, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteil-

lä ei pystytä merkittävästi pienentämään 

ennustettuja ylityksiä. Tilanteen johdosta 

esitetään lisätalousarviota ennustettujen 

ylitysuhkien kattamiseksi.
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Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

huhtikuun toimintakate on 4,5 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, 

mikä johtuu henkilöstökuluista, palvelu-

jen ostoista sekä palvelusetelipäivähoidon 

laajentamisesta. Henkilöstökulujen ylitys 

johtuu pääosin lomapalkkavelan kuukau-

sikohtaisesta jaksottamisesta, johon ei ole 

varauduttu kausille jaetussa vuosisuunnitel-

massa.

Lautakunnan tilinpäätösennuste on 4,5 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste 

on heikentynyt 1,2 milj. euroa maaliskuun 

talouskatsauksen ennusteesta, mikä johtuu 

pääosin palkkaratkaisuun liittyvästä tulok-

sellisuuserästä. Talousohjelman toimen-

piteiden vaikutukset on otettu huomioon 

tilinpäätösennusteessa. Tilinpäätösennus-

teen nettomenojen kasvu edellisvuoteen 

verrattuna on 14,0 milj. euroa eli +4,0 %. 

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 12 740 39 462 35 902 36 211 309

Toimintamenot -136 485 -387 031 -392 953 -397 739 -4 786

Toimintakate -123 746 -347 568 -357 051 -361 528 -4 477

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimintatulot 4 628 14 704 12 582 12 532 -50

Toimintamenot -45 635 -126 964 -127 102 -130 380 -3 277

Toimintakate -41 006 -112 260 -114 520 -117 847 -3 327

Perusopetus

Toimintatulot 2 834 8 930 8 629 8 629 0

Toimintamenot -56 645 -158 483 -163 826 -165 369 -1 543

Toimintakate -53 811 -149 553 -155 196 -156 739 -1 543

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintatulot 5 277 15 829 14 690 15 049 359

Toimintamenot -34 206 -101 584 -102 025 -101 991 34

Toimintakate -28 929 -85 755 -87 335 -86 942 393

Korkea kasvuprosentti johtuu osaltaan var-

haiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen 

alenemisesta lakimuutoksen vuoksi. Toimin-

tamenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan 

palkkaratkaisun lisäksi lasten määrän kas-

vuun vastaaminen varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toimintakate on toteutunut tammi-huhti-

kuussa 3,0 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

henkilöstökuluista, palvelujen ostoista sekä 

palvelusetelipäivähoidon avustuksista. Hen-

kilöstökulujen tammi-huhtikuun ylitykseen 

vaikuttaa merkittävästi lomapalkkavelan 

kuukausikohtainen jaksottaminen.

Palvelukokonaisuuden tilinpäätösen-

nusteen toimintakate on 3,3 milj. euroa 

budjetoitua heikompi.   Toimintatuottojen 

ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa 

budjetoitua pienempänä. Maksutuotot ale-

nevat merkittävästi edellisvuodesta päi-

vähoidon asiakasmaksujen lakimuutoksen 

vuoksi. Toimintakulujen ylitysennuste on 

3,3 milj. euroa, mikä johtuu henkilöstöku-

luista, palvelujen ostoista ja avustuksista. 

Henkilöstökulujen ylitys johtuu kokonaan 

kunta-alan palkkaratkaisusta. Palvelujen 

ostojen ylitys aiheutuu ateriapalveluista, 

ostopalvelupäivähoidosta sekä työtervey-

den ja Kopparin kuluista. Kopparin laskutta-

ma asiakasmaksujen käsittely ylittyy, koska 

lainmuutosten vuoksi kaikki maksupäätök-

set on jouduttu uusimaan. Avustusten ylitys 

johtuu palvelusetelipäivähoidon laajenta-

misesta. Lasten kotihoidon tuen piirissä on 

alkuvuonna ollut yli 300 lasta vähemmän 

kuin tammi-huhtikuussa vuonna 2017. Työl-

lisyystilanteen parannuttua kotihoidontuel-

ta on siirtynyt lapsia päivähoitoon. Myös tu-

lomuutto on lisännyt päivähoidossa olevien 

lasten määrää ennakoitua enemmän.

Perusopetuksen toimintakate on toteu-

tunut tammi-huhtikuussa 0,9 milj. euroa 
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on ase-

tettu vuoden 2018 talousarviossa seitse-

män toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, 

mikä johtuu mikä johtuu henkilöstökuluista, 

Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten 

koulunkäyntikustannuksista, oppilaskuljetus-

kustannuksista ja oppikirjojen hankintamenon 

jaksotuksesta. Henkilöstökulujen tammi-huhti-

kuun ylitykseen vaikuttaa merkittävästi loma-

palkkavelan kuukausikohtainen jaksottaminen. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,5 milj. 

euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuotto-

jen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-

man mukaisesti. Toimintakulujen ylitysennus-

te on 1,5 milj. euroa, mikä johtuu kunta-alan 

palkkaratkaisusta, Tampereen ulkopuolella 

koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuk-

sista sekä työterveyspalvelujen ostoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimin-

takate on tammi-huhtikuussa 0,5 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, 

mikä johtuu lomapalkkavelan kuukausikoh-

taisesta jaksotuksesta, johon ei ole varauduttu 

kausille jaetussa vuosisuunnitelmassa.  Tilin-

päätösennuste on 0,4 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempi. Toimintatuottojen ennuste 

on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi talous-

ohjelman mukaisista maksujen korotuksista ja 

museoiden hyvästä yleisömenestyksestä joh-

tuen. Toimintakulujen ennuste on suunnilleen 

budjetoidun mukainen. Ennusteessa on huo-

mioitu talousohjelman mukaiset toimenpiteet. 

Ennusteesta puuttuu kunta-alan palkkaratkai-

suun liittyvä tuloksellisuuserä, jonka vaikutus 

on noin 0,3 milj. euroa.

tilanteessa kuuden tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan vuoden loppuun mennessä ja 

yhden tavoitteen toteutumista ei voida vielä 

arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvat-

tu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Perusopetuksen joustavan alueellisen 
resursoinnin malli on valmis

Mallin suunnittelu on käynnistetty. Indikaattoreita ja henkilöstöresurssin jakautumista on 
määritelty alueellisesti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

2 Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminta on 
lisääntynyt (mm. Tesoman hyvinvointikes-
kus ja Hervannan hyvinvointikortteli)

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus, Tesoman hyvinvointikeskus, avautui 9.4.2018 ja 
Hervanta Trio toimii alueen hyvinvointikeskuksena. Keskustan ja etelän alueen hyvinvointi-
keskusmaista toimintaa toteutetaan Pyynikki-symbioosissa ja Peltolammin Me-talo -hank-
keessa. Kaukajärven verkostomaisen lähitorin toimintamalli on määritelty ja Vuoreksen ja 
Kämmenniemen lähitorityöryhmät ovat aloittaneet. Tavoite on toteutunut.

 +

3 Koululaisten fyysinen toimintakyky on 
parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Perusopetuksen 5. ja 8. luokan oppilaille tehdään vuosittain valtakunnallinen fyysisen 
toimintakyvyn arviointi (MOVE!). Tämän lukuvuoden vertailussa tamperelaisten oppilaiden 
tulokset ovat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja joiltain osin keskitasoa paremmat. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

11 Tampereen oppimistulokset ovat suurten 
kaupunkien keskiarvoa paremmat

Oppimistuloksia arvioidaan vasta loppuvuodesta, joten tavoitteen toteutumista ei voida 
vielä arvioida.

?

23 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat 
kasvaneet

Kaikkien strategiassa määriteltyjen kohteiden kävijämääriä ei ole saatavilla kesken vuotta. 
Tiedossa olevat kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

24 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja 
kansainvälisen tason tapahtumien määrä 
on kasvanut

Valtaosa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tapahtumatoiminnasta painottuu kesäkauteen ja 
loppuvuoteen, minkä vuoksi arviota tavoitteen toteutumisesta ei niiden osalta voida esittää. 
Kongressien ja suurtapahtumien osalta kasvutavoitteen arvioidaan toteutuvan. 

 +

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten ennustetaan 
ylittävän vuosisuunnitelman 2,9 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat ennusteessa huomi-
oidut vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun sekä talousohjelman kustannusvaikutukset. 
Näiden osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta. Ilman palkkaratkaisun ja talousoh-
jelman kustannusvaikutuksia, työvoimakustannukset alittavat vuosisuunnitelman noin 0,3 
milj. eurolla. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -2 384 -6 773 -9 267 -9 267 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 42 0 0 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoin-

tiennuste on 9,3 milj. euroa. Ennuste on 

muutetun vuosisuunnitelman mukainen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 31 936 - 95 473 98 735 3 262

Toimintamenot -274 826 - -777 860 -833 111 -55 252

Toimintakate -242 890 -706 213 -682 387 -734 377 -51 990

Ikäihmisten palvelut

Toimintatulot 15 529 - 47 748 47 748 -0

Toimintamenot -63 882 - -189 063 -198 370 -9 307

Toimintakate -48 353 - -141 315 -150 622 -9 307

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Toimintatulot 2 560 - 7 578 7 978 400

Toimintamenot -29 856 - -81 533 -90 633 -9 100

Toimintakate -27 296 - -73 955 -82 654 -8 700

Vastaanottopalvelut

Toimintatulot 5 689 - 17 251 17 451 200

Toimintamenot -28 676 - -79 978 -86 058 -6 080

Toimintakate -22 987 - -62 726 -68 606 -5 880

Psykososiaalisen tuen palvelut

Toimintatulot 7 702 - 22 371 24 769 2 398

Toimintamenot -48 857 - -139 422 -147 103 -7 681

Toimintakate -41 155 - -117 051 -122 334 -5 283

Erikoissairaanhoidon palvelut

Toimintatulot 449 - 525 788 264

Toimintamenot -103 544 - -287 864 -310 948 -23 084

Toimintakate -103 095 - -287 340 -310 160 -22 820

* Organisaatiomuutoksesta johtuen 
vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

huhtikuun toimintakate on 18,4 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, 

mikä johtuu pääosin henkilöstökulujen ja 

palvelujen ostojen ylityksistä. Vuosisuun-

nitelma on ylittynyt kaikilla palvelulinjoilla. 

Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) ostojen 

ennusteen huomiointi jaksotuksissa. Henki-

löstökulujen ylitykseen vaikuttaa lomapalk-

kavelan muutoksen jaksotus, johon ei ole 

varauduttu kausille jaetussa vuosisuunnitel-

massa.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 

52,0 milj. euroa budjetoitua huonompi. 

Ennuste on heikentynyt 4,2 milj. euroa 

maaliskuun talouskatsauksesta, mikä joh-

tuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon 

ja ikäihmisten palvelutarpeen kasvusta. 

Talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä 

omassa toiminnassa että ostopalveluissa 

ja avustuksissa. Vuoden 2017 tilinpäätök-

sessä lautakunnan nettomenot olivat vuo-

den 2018 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa 

merkittävästi suuremmat. Tilinpäätöksen 

perusteella arvioitu ylitysuhka oli noin 30 

milj. euroa. Lisäksi palvelutarpeen lisäänty-

minen asiakasmäärän kasvun myötä aiheut-

taa talousarvion ylityksiä. Tilinpäätösennus-

teen nettomenojen kasvu edellisvuoteen 

verrattuna on 28,2 milj. euroa eli +4,0 %. 

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 

3,3 milj. euroa budjetoitua suurempina, 

mikä johtuu suurelta osin myyntituottojen 
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toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtui 

kotikuntalain mukaisten palvelujen lasku-

tuksesta muilta kunnilta, tulkkauspalvelujen 

myynnistä, vammaispalvelujen ulkokunta-

laskutuksesta, kuntouttavan työtoiminnan 

valtionkorvauksista sekä aiheutuneisiin kus-

tannuksiin perustuvasta Oriveden yhteis-

toimintaosuudesta. Myös maksutuotoissa 

ennustetaan ylitystä talousohjelman myötä 

tehtyjen maksujen korotusten myötä. Toi-

mintakulujen ennuste on 55,3 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa suurempi. Ennusteessa 

on huomioitu talousohjelman toimenpiteet. 

Henkilöstökulujen ylitykset johtuvat erityi-

sesti ikäihmisten palveluista. Kunta-alan 

palkkaratkaisun vaikutus palveluryhmän 

henkilöstökuluihin on yhteensä noin 3,0 

milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen yli-

tykset ovat palvelujen ostoissa, mikä johtuu 

mm. Pshp:n palvelutilauksesta, lastensuo-

jelun sijaishuollosta, vammaispalveluista 

sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluista. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ku-

lujen ylitykset johtuvat vastaanottopalve-

lujen lääke- ja hoitotarvikekustannuksista. 

Avustusten ylitysennuste johtuu pääosin 

omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta, 

vammaisten henkilökohtaisen avun palvelu-

setelimenoista sekä ehkäisevän toimeentu-

lotuen käytöstä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysuh-

kien kattamiseksi tullaan esittämään talous-

arviomuutosta.

Lasten, nuorten ja perheiden palve-

lujen toimintakate on toteutunut tammi-

huhtikuussa 2,9 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

tuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon os-

topalvelujen palvelutarpeen kasvusta. Myös 

lastensuojelun avohuollon ostot ovat toteu-

tuneet budjetoitua suurempina. Alkuvuonna 

kiireelliset sijoitukset kasvoivat 23 % edellis-

vuoteen verrattuna. Lyhytaikainen osasto-

hoito on kasvanut alkuvuonna 305 vrk (17 

%), lyhytaikainen perhehoito 445 vrk (11 

%), pitkäaikainen perhehoito 668 vrk (2 %) 

ja pitkäaikainen osto-osastohoito 1 150 vrk 

(9 %). Omaan tuotantoon on tulossa kevään 

aikana 4 uutta kiireellisen hoidon paikkaa, 

jonka pitäisi vaikuttaa lyhytaikaisen hoidon 

tarpeen vähenemiseen. Vastaavasti pitkäai-

kaiseen osastohoitoon tulee todennäköises-

ti siirtymään uusia asiakkaita. Palvelulinjan 

tilinpäätösennusteen toimintakate on 8,7 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. 

euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu 

pääosin aiheutuneisiin kustannuksiin perus-

tuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta. 

Lisäksi opiskeluterveydenhuollon maksu-

tuotot ja lastensuojelun muut toimintatuo-

tot toteutuvat hieman vuosisuunnitelmaa 

suurempina. Toimintakulujen ylitysennuste 

on 9,1 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätök-

sen perusteella kuluvan vuoden vuosisuun-

nitelmassa oli merkittävä ylitysuhka. Lisäksi 

ylitykset johtuvat lastensuojelun sijaishuol-

lon ja avohuollon ostopalvelujen kasvusta. 

Henkilöstökulujen ylitysennuste johtuu 

kunta-alan palkkaratkaisusta.

Vastaanottopalvelujen toimintakate 

on toteutunut tammi-huhtikuussa 2,7 milj. 

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa hei-

kompana, mikä johtuu henkilöstökuluista, 

lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käytöstä 

sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen 

ostoista. Palvelulinjan tilinpäätösennusteen 

toimintakate on 5,9 milj. euroa budjetoitua 

heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan 0,2 milj. euroa budjetoitua pie-

nempinä, mikä johtuu suun terveydenhuol-

lon ulkokuntalaskutuksesta ja aiheutunei-

siin kustannuksiin perustuvasta Oriveden 

yhteistoimintaosuudesta. Toimintakulujen 

ylitysennuste on 6,1 M€. Vuosisuunnitel-

massa oli ylitysuhkia edellisvuonna toteutu-

neiden menojen perusteella. Lisäksi ylityk-

set selittyvät lisääntyneillä asiakasmäärillä. 

Kunta-alan palkkaratkaisu vaikuttaa henki-

löstömenojen ylitykseen. Laboratorio-, ku-

vantamis- ja tutkimuspalvelujen ostot ovat 

ylittyneet lisääntyneiden asiakasmäärien, 

tarkentuneiden hoitosuositusten ja entistä 

laajempien tutkimusten vuoksi. Ylitykset 

lääkkeissä- ja hoitotarvikkeissa johtuvat 

ikäihmisten palvelujen rakennemuutokses-

ta ja diabeetikoiden määrän kasvusta, jotka 

nostavat kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden 

tarvetta heijastuen hoitotarvikekustannuk-

siin. Lisäksi asiakasmaksuista kirjattavat 

luottotappiot toteutuvat budjetoitua suu-

rempina.

Psykososiaalisen tuen palvelujen toi-

mintakate on toteutunut tammi-huhti-

kuussa 2,4 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

pääosin vammaispalvelujen ostojen yli-

tyksistä. Vammaispalvelujen ylitykseen on 

vaikuttanut vammaisten avustajapalvelujen 

ja asumispalvelujen asiakasmäärän kasvu 

sekä kehitysvammaisten laitoshoidon hinto-

jen nousu ja asiakkaiden siirrot kalliimpiin 

maksuluokkiin. Psykogeriatrian henkilöstö-

kulut ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa 

suurempina. Lisäksi ehkäisevä toimeentu-

lotuki on ylittänyt budjetin. Toimeentulo-

tukea on myönnetty esimerkiksi vuokrava-

kuuksiin, jotta saataisiin estettyä häätöjä 

ja asunnottomaksi jäämistä.  Palvelulinjan 

tilinpäätösennusteen toimintakate on 5,3 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan 2,4 milj. 

euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu 

pääosin myyntituotoista. Ylitystä selittävät 

tulkkikeskuksen lisääntyneet tulkkaukset, 

kotikuntalain mukaisten palvelujen lasku-

tus muilta kunnilta, vammaispalvelujen 

ulkokuntalaskutus, kuntouttavan työtoi-

minnan valtionkorvaukset ja aiheutuneisiin 

kustannuksiin perustuva Oriveden yhteis-

toimintaosuus. Lisäksi erityiskustannusten 

korvausten hakemista tehostetaan talou-

den tasapainottamisohjelman mukaisesti. 

Toimintakulujen ylitysennuste on 7,7 milj. 

euroa. Henkilöstökulut ylittyvät Sairaala- ja 

kuntoutuspalveluista siirtyneissä psykoge-

riatrian palveluissa, jossa talousarviokehyk-

seen pääsemiseksi on jouduttu karsimaan 

henkilöstömenobudjettia. Kunta-alan palk-

karatkaisu nostaa henkilöstömenojen yli-

tysennustetta. Lisäksi varhaiseläke- ja elä-

kemenoperusteisten maksujen ennustetaan 

toteutuvan suunniteltua suurempina. Palve-

lujen ostojen ylitystä selittää Tampereen ja 
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Oriveden vammaispalvelujen asiakasmää-

rän ja palvelutarpeen kasvu sekä tulkkaus-

palvelujen ostot. Avustusten ylitys johtuu 

ehkäisevän toimeentulotuen kasvusta sekä 

vammaisten henkilökohtaisen avun palve-

lusetelimenoista ja vammaispalvelulain mu-

kaisista kuljetuksista.

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakate on 

toteutunut 3,1 milj. euroa ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

pääosin henkilöstökuluista ja omaishoidon 

tuesta. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikut-

taa osaltaan lomapalkkavelan kuukausikoh-

tainen jaksottaminen, johon ei ole varaudut-

tu kausille jaetussa vuosisuunnitelmassa. 

Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ovat 

kasvaneet 4,2 % viime vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösen-

nusteen toimintakate on 9,3 milj. euroa 

budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen 

ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. 

Ennusteessa on huomioitu talousohjelman 

mukaiset maksujen korotukset. Toimintaku-

lujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 9,3 

milj. euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstö-

kuluista ja omaishoidon tuesta. Henkilöstö-

kulut ylittyvät eniten kuntoutusosastoissa 

ja kotihoidossa. Ennusteessa on huomioitu 

talouden tasapainottamisohjelman toimen-

piteet. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus 

on 1,3 milj. euroa. Kuntoutusosastojen en-

nustettu ylitys johtuu sairaala- ja kuntoutus-

palveluista liian pienenä siirretystä budjet-

tikehyksestä ja siitä, että sairaalapalvelujen 

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa seitsemän 

toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun ti-

lanteessa viiden tavoitteen arvioidaan to-

teutuvan vuoden loppuun mennessä, yhden 

tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvi-

oida ja yhden tavoitteen arvioidaan jäävän 

toteutumatta. Tavoitteiden eteneminen on 

kuvattu alla olevassa taulukossa.

suunnitellun rakennemuutoksen toteutta-

minen ei ole mahdollista. Sairaalaosastoja 

ei ole mahdollista vähentää vuonna 2018. 

Kotihoidon henkilöstökulujen ylitykseen 

vaikuttaa palvelutuntien määrän kasvu. 

Omaishoidon tuen ylitys johtuu kasvaneesta 

asiakasmäärästä. Omaishoidontuen piirissä 

oli alkuvuonna 82 asiakasta (+8,6 %) enem-

män kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan. 

Lisäksi kotihoidon palvelujen ostot, kuntou-

tusosastojen lääke- ja hoitotarvikekustan-

nukset ja uusien tehostetun palveluasumi-

sen yksiköiden kalusto- ja tarvikehankinnat 

toteutuvat suunniteltua suurempina.

Erikoissairaanhoidon tammi-huhtikuun 

toimintakate on toteutunut 7,3 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompa-

na, mikä johtui Pshp:in palvelutilauksesta. 

Pshp:n alkuvuoden vertailukelpoinen lasku-

tus kasvoi 7,4 % edelliseen vuoteen verrat-

tuna. Laskutuksen merkittävä kasvu johtuu 

erikoissairaanhoidon palvelujen käytön li-

sääntymisestä. Avohoitokäynnit lisääntyivät 

7,0 % ja hoitojaksot 6,0 % vuoteen 2017 ver-

rattuna. Palvelujen kysynnän kasvu kuiten-

kin hieman tasaantui huhti-toukokuun vaih-

teessa ja PSHP:n yksikköhintojen 1,5 % lasku 

pienentää laskutusta loppuvuoden aikana. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 22,8 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Pirkan-

maan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoi-

don palvelutilauksen ennustetaan ylittyvän 

21,7 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu 

talousohjelman toimenpiteiden vaikutus. 

Menoennuste perustuu noin 4 % kasvuar-

vioon. Ylitysuhkaa nostaa se, että vuoden 

2018 palvelutilaus on noin 10 milj. euroa 

pienempi kuin vuoden 2017 toteutunut las-

kutus. Ylitysennusteessa on huomioitu Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirin päättämä 1,5 % 

yksikköhintojen alennus huhtikuussa 2018. 

Hinnanalennuksen euromääräinen vaikutus 

Tampereen vuoden 2018 palvelutilauksen 

toteumaan arvioidaan olevan noin 2,5 M€. 

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kans-

sa on neuvoteltu aikaisemmilta vuosilta 

kertyneen ylijäämän palauttamisesta. Tam-

pereen osuus ylijäämänpalautuksesta on n. 

5,7 M€ ja se kohdistuu rahoitustuottoihin. 

Vuoden 2018 talousarviossa ylijäämänpa-

lautusta on budjetoitu 4,0 M€. Henkilöstö-

kulujen ennustetaan ylittyvän 1,2 M€, koska 

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen Pshp:lle 

siirtyneiden yksiköiden varhaiseläke- ja elä-

kemenoperusteiset maksut kirjataan kau-

pungin kuluksi, mutta menoa ei ollut huo-

mioitu vuoden 2018 menokehyksessä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -983 -2 000 -2 610 -2 409 201

Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 494 20 0 5 5

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sosiaali- ja terveyslautakunnan investoin-

tiennuste on 2,4 milj. euroa, mikä on 0,2 

milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vas-

taanottotoiminnan Tesoman hyvinvointi-

keskuksen ensikertaisesta kalustamisesta 

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

2 Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminta on 
lisääntynyt (mm. Tesoman hyvinvointikes-
kus ja Hervannan hyvinvointikortteli)

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus, Tesoman hyvinvointikeskus, avautui 9.4.2018 ja 
Hervanta Trio toimii alueen hyvinvointikeskuksena. Keskustan ja etelän alueen hyvinvointi-
keskusmaista toimintaa toteutetaan Pyynikki-symbioosissa ja Peltolammin Me-talo -hank-
keessa. Kaukajärven verkostomaisen lähitorin toimintamalli on määritelty ja Vuoreksen ja 
Kämmenniemen lähitorityöryhmät ovat aloittaneet. Tavoite on toteutunut.

 +

5 Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 6 % tehoste-
tussa palveluasumisessa ja 2 % pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa

Uudet tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat aloittaneet toimintansa suunnitelmien 
mukaisesti. 30.4.2018 tilanteessa 75-vuotiaista ja vanhemmista ikäihmisistä 91,8 % asuu 
kotona, 6,5 % tehostetussa palveluasumisessa ja 1,7 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tavoit-
teen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

6 Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestös-
tä on enintään 5,9 %

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on aloitettu selvitystyö raken-neuudistuksen edis-
tämiseksi. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

7 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähen-
tynyt vuoteen 2017 verrattuna

Asunnottomuuskatsaus toteutetaan vuosittain marraskuussa, joten tavoitteen toteutumista 
ei voida vielä arvioida.

?

10 Digitaalisten palvelujen kasvanut käyt-
töaste sosiaali- ja terveyspalveluissa on 
vähentänyt vastaanottotyön ja puhelintyön 
tarvetta

Digitaalisia palveluja on kehitetty ja otettu käyttöön suunnitellun mukaisesti eri palveluis-
sa. Käyttöasteen muutoksia ei vielä tässä vaiheessa vuotta pystytä arvioimaan. Tavoitteen 
kuitenkin arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymise-
dellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palvelui-
hin. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, kou-
lutukseen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna kolmannes asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten ennustetaan ylit-
tävän vuosisuunnitelman 12,1 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu vuoden 2018 kunta-
alan palkkaratkaisun sekä talousohjelman kustannusvaikutukset. Näiden osalta tullaan 
esittämään talousarviomuutosta. Ilman palkkaratkaisun ja talousohjelman kustannusvaiku-
tuksia, työvoimakustannukset ylittävät vuosisuunnitelman noin 9,0 milj. eurolla. Tavoitteen 
ei arvioida toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 -

ennustetaan säästyvän 0,1 milj. euroa.  

Terveyspalvelujen Kaukajärven neuvolalle 

budjetoitu 0,1 milj. euron ensikertainen ka-

lustaminen ei toteudu vuonna 2018, joten 

kalustaminen siirtynee vuodelle 2019. Avo- 

ja asumispalveluilla on pysyvien vastaavien 

luovutustuloja 2,5 milj. euroa Sairaala- ja 

kuntoutuspalvelujen liiketoimintakauppaan 

liittyen. Luovutustulot puuttuvat tilinpäätö-

sennusteesta.
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ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 109 328 - 334 412 332 715 -1 697

Toimintamenot -94 862 - -290 306 -289 149 1 157

Toimintakate 14 466 - 44 106 43 566 -540

* Organisaatiomuutoksesta johtuen  
ertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 

tammi-huhtikuun toimintakate on 14,4 milj. 

euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi-

mintakate on 44 milj. euroa ja elinvoima- ja 

osaamislautakunnan toimintakate on -29,5 

milj. euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilin-

päätösennuste on vuosisuunnitelman ta-

solla. Toimintatuottojen ennuste ylittää 

vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla ja toi-

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

mintamenojen ennustetaan ylittävän vuo-

sisuunnitelma 3,5 milj. eurolla. Ennustettu 

toimintakate on 134,6 milj. euroa, joka 

ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. 

Investoinneissa talonrakennushankkeet en-

nustetaan alittavan budjetin 10,7 milj. eu-

rolla hankkeiden aikataulutuksesta johtuen 

sekä luovutustulojen ennustetaan jäävän 

8,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

mäksi.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilin-

päätösennusteessa toimintakatteen en-

nustetaan toteutuvan hieman suunniteltua 

heikompana. Toimintatuottojen ennuste 

alittaa vuosisuunnitelman 2,2 milj. eurolla 

ja toimintamenojen ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelma 1,5 milj. eurolla. Ennus-

tettu toimintakate on 91,0 milj. euroa, joka 

alittaa vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla.
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 30 129 97 168 98 637 96 405 -2 232

Toimintamenot -59 663 -181 904 -188 981 -187 486 1 495

Toimintakate -29 534 -84 736 -90 344 -91 081 -737

Ammatillinen koulutus

Toimintatulot 27 674 91 126 88 810 86 548 -2 262

Toimintamenot -29 505 -94 061 -90 105 -88 432 1 673

Toimintakate -1 831 -2 935 -1 295 -1 884 -589

Lukiokoulutus

Toimintatulot 555 908 1 706 1 706 0

Toimintamenot -9 020 -25 812 -27 162 -27 415 -254

Toimintakate -8 465 -24 904 -25 456 -25 710 -254

Työllisyydenhoidon palvelut

Toimintatulot 1 672 4 553 7 000 7 000 0

Toimintamenot -17 338 -49 437 -54 933 -54 933 0

Toimintakate -15 666 -44 885 -47 933 -47 933 0

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

Toimintatulot 227 514 1 118 1 148 30

Toimintamenot -2 963 -9 588 -12 891 -12 816 75

Toimintakate -2 736 -9 074 -11 773 -11 668 105

Kehitysohjelmat (Keskusta ja 
Hiedanranta)

Toimintatulot 1 67 4 4 0

Toimintamenot -837 -3 005 -3 891 -3 891 0

Toimintakate -836 -2 938 -3 887 -3 887 0

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

takate toteutui tammi-huhtikuussa 0,7 milj. 

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

rempana. Toimintatuotot jäivät 2,6 milj. eu-

roa suunniteltua pienemmiksi, mutta myös 

toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 

3,3 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat 

pääasiassa ammatillisen koulutuksen val-

tionosuustulojen alituksesta johtuen. Mer-

kittävin toimintakulujen alitus kohdistui 

palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteu-

tuivat yhteensä 4,4 milj. euroa suunnitel-

tua pienempinä, mikä johtui ammatillisen 

koulutuksen koulutuspalvelujen ostojen 

alittumisesta sekä Smart ja Työllisyyskokei-

lu kehitysohjelmien palvelujen ostojen pai-

nottumisesta loppuvuoteen. Avustuskulut 

toteutuivat 1,2 milj. euroa yli vuosisuunni-

telman pääasiassa työmarkkinatuen kunta-

osuuden ylityksistä johtuen. 

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

nan toimintakate toteutuu 0,7 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennuste 

on parantunut 0,5 milj. euroa maaliskuun 

talouskatsauksesta, koska ammatillisen 

koulutuksen strategiarahoitustulojen en-

nustetta on nostettu. Toimintatuottojen 

ennustetaan kuitenkin edelleen alittuvan 

2,2 milj. euroa ammatillisen koulutuksen 

valtionosuustulojen alituksesta johtuen. 

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,5 

milj. euroa, pääasiassa ammatillisen koulu-

tuksen ja työllisyyspalvelujen palvelujen os-

tojen yhteensä 5,6 milj. euron alitusennus-

teista johtuen. Huhtikuun henkilöstökulujen 

ylitysennusteessa on huomioitu kunta-alan 

palkkaratkaisun vaikutukset yhteensä 1,3 

milj. eurolla. Kaupungin talousohjelman 

ennustetaan parantavan elinvoiman ja osaa-

mislautakunnan toimintakatetta yhteensä 

0,2 milj. eurolla.

Ammatillisen koulutuksen tammi-huhti-

kuun tulos -2,5 milj. euroa toteutui 1,5 milj. 

euroa suunniteltua heikompana. Ammatilli-

sen koulutuksen lainsäädännön, rahoitusjär-

jestelmän muutoksen ja oppisopimuskoulu-

tuksen supistumisen johdosta ammatillisen 

koulutuksen vuoden 2018 valtionosuustulot 

laskivat 5,2 milj. euroa verrattuna vuoteen 

2017. Vuosisuunnitelman laadinnan yhte-

ydessä ammatillisen koulutuksen valtion-

osuustulo arvioitiin vuoden 2017 valtion-

osuuden perusteella. Raportointikauden 

toteutumissa on huomioitu vuoden 2018 

rahoituspäätöksen mukainen pienentynyt 

valtionosuustulo, josta johtuen myyntitulot 

ovat toteutuneet 2,0 milj. euroa budjetoitua 

pienempinä. Muut toimintatuotot alittuvat 

0,5 milj. euroa, koska projektien tuet eivät 

ole vielä toteutuneet raportointikaudella 

suunnitellusti ja opetus- ja kulttuuriministe-

riön tukea toukokuussa 2018 järjestettäville 
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Taitaja2018-kisoille ei ole vielä saatu.

Oppisopimuskoulutuksen supistumisen 

ja metsäalankoulutuksen yhteistyösopi-

muksen päättymisen johdosta ammatillisen 

koulutuksen palvelujen ostot ovat toteutu-

neet 1,0 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. 

Henkilöstökulujen ylitys 0,3 milj. eurolla 

johtuu lomapalkkavelan kuukausikohtaises-

ta jaksottamisesta, johon ei ole varauduttu 

kausille jaetussa vuosisuunnitelmassa sekä 

varhaiseläkemenojen ylittymisestä. Ainei-

den ja tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet 

0,1 milj. euroa budjetoitua korkeampina, 

koska opetusmateriaalin ostoja ei ole voitu 

karsia enempää opetuksesta.

Ammatillisen koulutuksen tuloksen ennus-

tetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa heikompana, ennusteen mukainen 

tulos on -3,6 milj. euroa. Toimintatuottojen 

ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman pääasiassa valtionosuus-

tulojen alituksesta johtuen. Strategiarahoi-

tustuottoja ennustetaan kertyvän 1,5 milj. 

euroa maaliskuun ennustetta enemmän. 

Kunta-alan palkkaratkaisusta ja maahan-

muuttajakoulutuksen rekrytointitarpeista 

johtuen henkilöstömenojen ennustetaan to-

teutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

korkeampina. Oppisopimuskoulutuksen ja 

metsäkoneenkuljettajakoulutuksen yhteis-

työsopimuksen päättymisen johdosta pal-

velujen ostojen ennustetaan toteutuvan 3,0 

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Palvelu-

jen ostojen huhtikuun ennusteessa on huo-

mioitu aikuisopiskelijoiden opiskeluruokai-

lukuluista johtuva ateriapalvelujen ostojen 

ylitysennuste 0,4 milj. euroa, joka heikentää 

palvelujen ostojen ennustetta verrattuna 

maaliskuun ennusteeseen. Aine- ja tarvike-

ostojen arvioidaan ylittävän budjetoidun 0,3 

milj. eurolla opetusmateriaali hankintojen 

vuoksi. 

Pääasiassa valtionosuuksien laskusta joh-

tuen toimintatuottojen arvioidaan toteutu-

van 4,5 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöstä 

pienempinä. Toimintakulujen ennustetaan 

toteutuvan 5,0 milj. euroa pienempinä 

verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen. 

Toimintakuluja laskevat mm. oppisopimus-

koulutuksen supistumisen, metsäalankoulu-

tuksen yhteistyösopimuksen päättyminen, 

henkilöstösäästöt ja oppilas ja opiskelija-

huollon henkilöstön siirtyminen lukiokoulu-

tuksen organisaatioon vuoden 2018 alussa. 

Elinvoima ja osaamislautakunta hyväksyi 

helmikuussa (14.2.2018 §29) Tredun päivi-

tetyn kilpailukykysuunnitelman. Kilpailuky-

kysuunnitelmaa täydentämään on aloitettu 

tuottavuusohjelman laadinta ja yksityiskoh-

taisten toimenpiteiden määrittely taloudel-

lisen tehokkuuden kehittämiseksi.

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui 

tammi-huhtikuussa 0,1 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana, henkilöstökulujen 

ja palvelujen ostojen alituksista johtuen. Lu-

kiokoulutuksen tilinpäätöksen toimintakat-

teen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,3 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana 

henkilöstökulujen ylitysennusteesta johtuen. 

Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioi-

tu kunta-alan palkkaratkaisu, talousohjelman 

toimenpiteiden aiheuttama henkilöstökulu-

jen säästö sekä teknillisen lukion opiskelija-

määrän kasvun aiheuttama henkilöstökulu-

jen nousu yhteensä 0,3 milj. eurolla. 

Oppilas ja opiskelijahuollon henkilöstön 

siirtyminen lukiokoulutuksen organisaati-

oon vuoden 2018 alussa kasvattaa lukio-

koulutuksen toimintatuottoja ja toimintaku-

luja noin. 1,0 milj. eurolla verrattuna vuoden 

2017 tilinpäätökseen. 

Työllisyydenhoidon tammi-huhtikuun 

toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana. Palkkatukityöllis-

tämisen palkkauskustannuksia on syntynyt 

suunniteltua vähemmän, josta johtuen toi-

mintatuotot tuista ja avustuksista ja henki-

löstömenot ovat toteutuneet suunniteltua 

alhaisempina. Palvelujen ostot toteutuivat 

1,9 milj. euroa alle vuosisuunnitelman työl-

lisyyskokeilun palvelujen ostojen alituksesta 

johtuen. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 

toteutunut 1,6 milj. euroa yli vuosisuunni-

telman. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

kertymä tammi-huhtikuulta on kuitenkin 

5,5 % edellisvuotista alempi. 

Työllisyyden hoidon palveluryhmän vuo-

sikatteen ennustetaan toteutuvan vuosi-

suunnitelman mukaisena. Kilpailutettujen 

päivähintojen ja toteutettavien uusien edul-

listen pilottien ansiosta työllisyyskokeilun 

palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 

2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhai-

sempina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa yli 

vuosisuunnitelman ja 3,7 milj. euroa alhai-

sempina verrattuna tilinpäätökseen 2017. 

Kunta-alan palkkaratkaisun ennustetaan 

kasvattavan oman henkilöstön henkilös-

tökuluja 0,1 milj. eurolla, kokonaisuutena 

henkilöstökulujen ennustetaan kuitenkin 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena, 

koska palkkatukityöllistämisen palkkauskus-

tannusten ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman.

Työllisyyskokeilu aloitettiin 1.8.2017. 

Vuoteen 2017 verrattuna työllisyydenhoi-

don asiakasmäärä on nelinkertaistunut ja 

henkilöstön määrä yli kaksinkertaistunut 

sekä toiminta on hajautettu useaan eri toi-

mipisteeseen. Edellä mainitut muutokset 

kasvattavat työllisyyden hoidon toimituot-

toja- ja kuluja merkittävästi verrattuna vuo-

teen 2017. 

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palvelu-

ryhmän tammi-huhtikuun toteutunut toi-

mintakate on 1,2 milj. euroa suunniteltua 

parempi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden 

johtuu pääosin palvelujen ostojen toteu-

tumisesta suunniteltua pienempinä. Smart 

Tampere kehitysohjelman palvelujen ostot 

toteutuvat vasta loppuvuoden aikana. Lisäk-

si Elinkeinoyksikön suuret hankinnat eivät 

ole toteutuneet ja maahanmuuttajatyön 

koordinointiin liittyvän kokonaisuuden uu-

distaminen ja käynnistäminen on edennyt 

oletettua hitaammin. Yhteiskuntasuhteiden 

markkinointi- ja brändityöhön sekä kärki-

tapahtumiin liittyvät suurimmat palvelujen 

ostot eivät myöskään ole toteutuneet vielä 

kevään aikana.

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryh-

män toimintakatteen ennustetaan toteutu-

van 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. 
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on ase-

tettu vuoden 2018 talousarviossa neljätois-

ta toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun 

tilanteessa kahdeksan tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan vuoden loppuun mennessä, 

neljän tavoitteen arvioidaan jäävän toteu-

tumatta ja kahden tavoitteen toteumaa ei 

voida tässä vaiheessa arvioida. Tavoitteiden 

eteneminen on kuvattu alla olevassa taulu-

kossa.

Huhtikuun toimintatuottojen ja henkilöstö-

menojen ennusteessa on huomioitu kunta-

alan palkkaratkaisun ja säästöohjelman vai-

kutukset.

Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonai-

suus muodostuu Viiden tähden keskustan 

ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoi-

ma- ja osaamislautakunnan alaisesta toi-

minnasta. Kehitysohjelmat -palveluryhmän 

tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,5 

milj. euroa suunniteltua parempana, johtu-

en pääosin palvelujen ostojen toteutumises-

ta suunniteltua pienempinä. Palveluryhmän 

tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman 

mukainen, koska hankkeiden laskutus pai-

nottuu loppuvuoteen.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

4 Maahanmuuttajien työllisyys on parantu-
nut vuoteen 2017 verrattuna

Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän työttömyys-
aste on laskenut. Huhtikuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1 251, mikä 
on 6,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli huhtikuussa 
25,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 28,2 %.  Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä.

 +

12 Toisen asteen koulutuksen negatiivisten 
keskeyttämisten määrä on vähentynyt 
vuoteen 2017 verrattuna

Negatiivisten keskeyttämisten määrä on noussut hieman edellisvuodesta. Syynä on heiken-
tynyt opiskelijakuntoisuus ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu. Tavoit-
teen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

 -

13 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
suorittamisen jälkeen työttömäksi jäänei-
den määrä on vähentynyt

Tilastokeskuksen sijoittumisseuranta julkaistaan 06/2018, joten tavoitteen toteutumista ei 
voida vielä arvioida. ?

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymise-
dellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin. 
Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, koulutuk-
seen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna kolmannes asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan toteutu-
van vuoden loppuun mennessä. 

 +

15 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienenty-
nyt 5 milj. euroa

Ajanjaksolla 1-4/2018 kuntaosuus toteutui 0,6 milj. euroa pienempänä kuin vastaavana 
ajanjaksona 2017. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienentyy 3,7 milj. euroa verrat-
tuna vuoden 2017 toteumaan. Työmarkkinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin 
työllistyviin työnhakijoihin. Työttömyyden rakenne on haasteellinen. Kaupungin rahoitusvas-
tuulla olevista työttömistä noin 47 % on saanut työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä

 -

16 Tampere on vuonna 2018 Suomen suositel-
luin opiskelukaupunki

Vuoden 2018 tutkimus on valmistunut ja Tampere on suositelluin opiskelukaupunki. Tavoite 
on toteutunut. 

 +

17 Alueella toimivien start-up -yritysten määrä 
on kasvanut

Tampereella toimi toukokuussa 2018 yhteensä 238 start-up -yritystä. Yritysten määrän ennus-
tetaan kasvavan. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

18 Tampereen sijoittuminen Suomen yrittäjien 
elinkeinopoliittisessa mittaristossa on 
noussut yli valtakunnallisen keskiarvon 
(2016: Suomi 6,7; Tre 6,4)

Tutkimus julkaistaan toukokuussa 2018, joten tavoitetta ei voida vielä arvioida. 

?

20 Innovaatioalustoilla toimivien yritysten 
määrä on kasvanut

Innovaatioalustoilla (18 kpl) toimi 524 yritystä. Määrän ennustetaan kasvavan. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

22 Tampereella yöpyneiden ulkomaalais-
ten matkailijoiden määrä on kasvanut 5 
prosenttia

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on kasvanut tammi-helmikuussa +33,1 % ja kasvun ennuste-
taan jatkuvan myös loppuvuoden osalta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä. 

 +
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta 
(pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -1 -97 -100 -100 0

Ammatillinen koulutus

Bruttoinvestoinnit -158 -763 -2 100 -2 100 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 45 0 0 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

toinnit koostuvat erikseen sitovista amma-

tillisen koulutuksen investoinneista sekä 

muista elinvoima- ja osaamislautakunnan 

investoinneista. Muut elinvoima- ja osaa-

mislautakunnan investoinnit muodostuvat 

lukiokoulutuksen investoinneista. 

Ammatillisen koulutuksen investointeihin 

on vuosisuunnitelmassa varattu 2,1 milj. 

euroa, joista on toteutunut tammi-huhti-

kuussa 0,2 milj. euroa. Vuoden merkittävin 

investointikohde on syksyllä 2018 käyttöön 

otettava Kangasalan uusi koulutuskeskus 

Roine, joka muodostuu Tredun, Kangasa-

lan lukion ja Pikkolan yläkoulun tiloista. 

Roineen oppimisympäristöjen koneiden ja 

laitteiden hankintoihin on varattu 0,4 milj. 

euroa ja ensikertaiseen kalustamiseen 0,5 

milj. euroa. Muiden toimipisteiden oppimis-

ympäristöjen kehittämiseen on varattu 0,3 

milj. euroa. Opetuksen ajoneuvojen hankin-

taan on varattu 0,3 milj. euroa ja muihin ko-

neisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin yhteensä 

0,6 milj. euroa.

Lukiokoulutuksen investointeihin on 

vuosisuunnitelmassa varattu 0,1 milj. eu-

roa. Kaupunginvaltuusto päätti helmikuus-

sa (19.2.2018 § 23) uudelleen budjetoida 

vuonna 2018 toteutettaviin Sammon kes-

kuslukion luokkien muutostöihin 0,1 milj. 

euroa. Muutostyöt ovat käynnistyneet ja 

toteutuvat pääosin loppuvuonna.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

tointien ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelman mukaisena.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

23 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat 
kasvaneet

Kaikkien keskeisten kohteiden kävijämääriä ei ole saatavilla kesken vuotta. Tiedossa olevien 
kohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä.

 +

24 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja 
kansainvälisen tason tapahtumien määrä 
on kasvanut

Valtaosa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tapahtumatoiminnasta painottuu kesäkauteen ja 
loppuvuoteen, minkä vuoksi arviota tavoitteen toteutumisesta ei niiden osalta voida esittää. 
Kongressien ja suurtapahtumien osalta kasvutavoitteen arvioidaan toteutuvan. Kokonaisuute-
na tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

25 Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkus-
tajamäärät ovat kasvaneet 5 % 

Tammi-huhtikuussa lentokentän matkustajamäärä oli 73 322 (+ 11,8 % edellisvuoteen näh-
den). Kentän laajennus- ja peruskorjaustyöt tehdään kesän 2018 aikana, minkä vaikutuksesta 
matkustajien kokonaismäärän arvioidaan laskevan 17 %.  Kymmenen normaalisti operoitavan 
kuukauden osalta matkustajalukujen ennustetaan kuitenkin kasvavan vähintään tavoitellun 
5 %. Kokonaisuutena tavoitteen arvioidaan kuitenkin jäävän toteutumatta vuoden loppuun 
mennessä. 

 -

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset 

Tavoite raportoidaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannus-
ten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu 
vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun sekä talousohjelman kustannusvaikutukset. Näiden 
osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta. Ilman palkkaratkaisun ja talousohjelman 
kustannusvaikutuksia, työvoimakustannukset ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

 -
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintatulot 79 199 - 235 775 236 310 535

Toimintamenot -35 199 - -101 325 -101 663 -337

Toimintakate 44 001 - 134 450 134 647 197

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia 
tietoja ei ole saatavilla

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi-

huhtikuun toteutunut toimintakate on 44 

milj. euroa ja ylittää vuosisuunnitelman 0,5 

milj. eurolla. 

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,6 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toi-

mintatuottoihin sisältyvät merkittävimpinä 

erinä tilojen ja maa-alueiden vuokratuo-

tot, tuloutuskelpoiset maankäyttösopi-

muskorvaukset sekä maa- ja vesialueiden 

myynneistä saadut luovutusvoitot. Maa- ja 

vesialueiden myynneistä on kirjattu luovu-

tusvoittoja yhteensä 6,2 milj. euroa.  Vuo-

den 2018 aikana ovat toteutuneet mm. 

Kaukajärvellä sijaitsevan tontin myynti 

Pirkanmaan Osuuskaupalle, Yliopistonkatu 

57:ssä sijaitsevan liike- ja majoituspalvelu-

rakennusten korttelialueesta tontin myynti 

Koy Tampereen Yliopistonkatu 57 c/o Keval-

le sekä asemakaavan muutoksen nro 8527 

toteuttamiseen liittyvät alueiden vaihdot 

Koy Pankki-Tesoman kanssa. Alkuvuonna ei 

ole myyty muita pysyviä vastaavia ja myytä-

vien kohteiden myyntivalmistelut jatkuvat. 

Puunmyyntitulot ja soranmyynti toteutuvat 

vuosisuunnitelman mukaisesti myöhemmin 

tänä vuonna. Rakennusten ja huoneistojen 

vuokratulot eivät ole toteutuneet tasaisen 

vauhdin vuosisuunnitelman mukaisesti, kos-

ka kohteiden vuokrien maksu ja itse vuokra-

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

aika eivät ole vielä alkaneet kaikilta osiltaan. 

Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman 

3,1 milj. eurolla pääosin maankäyttösopi-

muskorvausten ansiosta. Maankäyttöso-

pimustulojen tuloutuksen arvio perustuu 

Kaupunkiympäristön palvelualueen ennus-

teeseen sopimusalueiden yhdyskuntaraken-

tamisen kuluista vuodelle 2018. 

Tammi-huhtikuun toteutuneet toiminta-

kulut ylittävät suunnitellun tason 1,1 milj. 

euroa. Palveluiden ostot ylittävät vuosisuun-

nitelman johtuen ict-palveluiden ostoista 

sekä rakennusten ja alueiden kunnossapi-

toon ja ylläpitoon liittyen. Aineet, tarvikkeet 

ja tavarat ylittävät vuosisuunnitelman 0,3 

milj. euroa johtuen pääasiassa lämmityksen, 

sähkön ja kalusteiden ostoista, joita ei ole 

budjetoitu vuodelle 2018. Tampereen Tila-

keskus Liikelaitoksessa vielä vuonna 2017 

ollut tilaomaisuus siirtyi Kiinteistöt, tilat ja 

asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuul-

le 1.1.2018. Tampereen kaupunki hankkii 

tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja 

rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjen yl-

läpitopalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä 

tulosperusteisena hankintana. Kaikkia kiin-

teistöjen ylläpitomenoja kuten lämmityksen 

ja sähköjen ostoja ei ole vielä saatu ohjattua 

Tilapalvelut Oy:n kautta hoidettaviksi. Vuok-

rakulut ylittävät vuosisuunnitelman 0,4 milj. 

euroa rakennusten ja huoneistojen vuokra-

kulujen osalta. Sisäänvuokraussopimuksia 

päättyi kevään aikana, mikä tasoittaa tilan-

netta loppuvuonna.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 

0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Talouden tasapainotusohjelman mukaises-

ti tilaomaisuuden tulontuottoa vahviste-

taan 0,2 milj. euroa ulkoisten tilavuokrien 

kasvuvaatimuksella. Maksutuotot ylittävät 

vuosisuunnitelman 9,3 milj. eurolla maan-

käyttösopimustulojen osalta. Maankäyttö-

sopimustulojen tuloutuksen arvio perustuu 

Kaupunkiympäristön palvelualueen en-

nusteeseen sopimusalueiden yhdyskun-

tarakentamisen kuluista vuodelle 2018. 

Suunnitelluista asuntotonttien myynneistä 

vuoden 2018 aikana eivät toteudu Lapinnie-

mi, Kaleva ja Härmälänranta. Lapinniemen 

asemakaavasta on valitettu, jonka käsittely 

viivästyttää toteutusta vähintään vuoden. 

Lapinniemen tontin myynti edellyttää Koi-

vulan ja Lehtelän purkamista suunnitellusti. 

Koivula on toistaiseksi hyvinvointipalvelujen 

käytössä. Koivulan käytön oli aiemmin arvi-

oitu päättyvän vuoden 2018 aikana, mutta 

toistaiseksi käytön päättymisen aikataulu 

ei ole tarkentunut. Isku-Areenan alueella 

ei vielä ole asemakaavaa. Asemakaavatyön 

aikataulu muuttui osapuolten tavoitteiden 

muuttuessa vuoden 2017 aikana. Härmä-

länrannan tonttia ei voida myydä vuonna 

2018, koska alue ei vielä ole kaupungin hal-

linnassa. Tontin hallinnan vastaanotto vii-
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa neljä toimin-

nan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa 

kolmen tavoitteen arvioidaan toteutuvan 

vuoden loppuun mennessä ja yhden tavoit-

teen arvioidaan jäävän toteutumatta. 

västyi suunnitellusta, mikä johtui pohjave-

den kunnostustarpeen tutkimisesta. Maa- ja 

vesialueiden vuokratuottoja pienentää KOy 

Tampereen Monitoimiareena, KOy Tampe-

reen Areenahotelli ja KOy Kansi ja Areena 

Pysäköinnin maanvuokrasopimuksen huo-

mioiminen pois tilinpäätösennusteesta. 

Vuokran periminen alkaa vuoden 2019 al-

kupuolella.

Suunnitelman mukaisten poistojen ja ar-

vonalentumisten arvioidaan toteutuvan 2,9 

milj. euroa talousarviota suurempina. Pois-

tot ovat alkuvuodesta toteutuneet vuosi-

suunnitelman mukaisesti, mutta talousarvi-

on laadintavaiheessa kaikkien valmistuvien 

uusien investointihankkeiden (talonraken-

nus) tarkkaa valmistumisajankohtaa pois-

tojen käynnistämiseksi ei ole ollut tiedossa 

ja ennustetta on tarkennettu toteutunei-

den valmistumisaikojen mukaisesti. Osana 

Tesoman uuden yhtenäiskoulun kokonais-

urakkaa, vanha Tesoman koulu puretaan ja 

poistamaton hankintameno alaskirjataan. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

19 Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2 Yritystontteja on luovutettu huhtikuun loppuun mennessä 32.307 k-m2. Tavoitteen arvioi-
daan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

32 570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon 
rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 -so-
pimuksen tavoitteiden mukaisesti

357 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt tammi-huhtikuussa 
2018. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  +

33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on 
asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2

Alkuvuodesta ei ole ollut tonttihakuja ja/tai kilpailuja; kevään tonttihaku on valmistelussa 
ja syksyllä on toinen haku. Tavoitteen kuitenkin arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä.

 +

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset 

Tavoite raportoidaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannus-
ten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu 
vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun sekä talousohjelman kustannusvaikutukset. Näi-
den osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta. Ilman palkkaratkaisun ja talousohjelman 
kustannusvaikutuksia, työvoimakustannukset ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

 -
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Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palvelu-

ryhmän investoinnit muodostuvat maanhan-

kinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja 

kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiir-

roista sekä pilaantuneiden maiden puhdis-

tuksista. Lisäksi talonrakennusinvestoinnit 

siirtyvät asunto- ja kiinteistölautakunnalle 

vuoden 2018 alusta, jolloin Tampereen Ti-

lakeskus Liikelaitos lakkautettiin. Lisäksi 

erikseen sitovien kehitysohjelmien Viiden 

tähden keskusta ja Hiedanranta investointi-

menoja sisältyy palveluryhmän vuosisuunni-

telmaan yhteensä 20,4 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa investointeja on to-

teutettu 19,5 milj. eurolla, josta talonraken-

nushankkeiden osuus oli 11,2 milj. euroa, 

Viiden tähden keskustan 6,6 milj. euroa, 

maanhankinnan 1,4 milj. euroa, Hiedan-

rannan 0,1 milj. euroa ja muiden 0,1 milj. 

euroa. 

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 

97,9 milj. euroa, on noin 10,8 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempi. 

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja 

rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennutta-

mispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä 

tulosperusteisena hankintana. Painopiste 

on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

tilatarpeissa. Myös vuokrauksella tai muulla 

rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden 

osuus on merkittävä vuonna 2018. Tällä 

hetkellä on yhteensä 11 isoa yli 5 milj. eu-

ron investointihanketta käynnissä ja lukuisa 

määrä pieniä investointihankkeita. Pääosin 

edetään suunnitellun mukaan. Nekalan kou-

lun sisäilmaperusparannus ei toteudu (en-

nusteen muutos +4,3 milj. e), sillä Nekalan 

koulun tarve ja käyttötarkoitus tulevaisuu-

dessa on ollut epäselvä. Pispalan koulun pe-

rusparannus siirtyy (+3,3 milj. e), koska väis-

tötilaksi suunniteltu Pyynikitie 2 joudutaan 

korjaamaan ensin todettujen sisäilmaon-

gelmien takia. Mustametsän (+0,5 milj. 

euroa) asemakaava vahvistettu 12.3.2018, 

jonka jälkeen on vasta voitu aloittaa toteu-

tussuunnittelu. Muut vuosisuunnitelmasta 

poikkeavat talonrakennushankkeet ovat 

Koukkuniemen Toukola (+1,3 milj. e), Hau-

kiluoman päiväkoti (+0,5 milj. e) ja Keskus-

tan kulttuuritilat / Vanha Kirjastotalo (-0,15 

milj. e).

Maaomaisuuden investointien ennuste-

taan tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti. 

Tampereen kaupunki ostaa Pilkington Au-

tomotive Finland Oy:ltä noin 82 960 m2:n 

suuruisen määräalan tontista 837-235-

3572-4 (Kv 23.4.2018 § 78). Kauppahinta 

on 2,37 milj. euroa. Summa ei sisälly tässä 

raportissa esitettyihin vuosisuunnitelma- ja 

ennustelukuihin. 

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

kirjattu tammi-huhtikuussa 6,4 milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennus-

tetaan toteutuvan 8,4 milj. euroa suunnitel-

tua pienempinä. Talousarvioon sisältyvistä 

asuntotonttien myynneistä vuoden 2018 

aikana eivät toteudu Lapinniemi, Kaleva ja 

Härmälänranta.

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat 
erät)

Bruttoinvestoinnit -1 503 -8 500 -13 683 -13 683 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 6 335 17 550 23 391 15 023 -8 368

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)

Bruttoinvestoinnit -11 216 -76 067 -75 638 -64 881 10 757

Rahoitusosuudet 0 4 781 1 020 1 020 0

Nettoinvestoinnit -11 216 -71 286 -74 618 -63 861 10 757

Pysyvien vastaavien luovutustulot 56 35 339 3 485 3 485 -0

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -143 -1 735 -6 000 -6 000 0

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -6 592 -5 558 -14 400 -14 400 0

* Talonrakennushankkeet v. 2017 Tampereen Tilakeskus 
Liikelaitoksella
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Talonrakennushankkeet (1 000 euroa) Kustannus-
arvio

Loppu- 
kustannus- 

ennuste

Valm. aste 
%

Tot. 2018  
1-4

VS 2018 Ennuste 
2018

Ero VS /
ENN

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS 121 621 121 120 7 102 44 486 34 904 9 582
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja 
perusparannus

28 750 28 750 70 2 868 10 063 10 063 0

Pispalan koulun perusparannus 7 500 7 500 2 50 3 518 200 3 318
Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 9 651 9 650 98 0 229 229 0
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 4 400 4 400 41 676 3 075 3 075 0
Nekalan koulun sisäilmaperusparannus 8 700 8 700 0 0 4 300 0 4 300
Lentävänniemen koulun perusparannus ja laajennus 11 500 11 500 0 0 100 100 0
Koulurakennusten pienet hankkeet 3 000 3 000 2 81 3 000 3 000 0
Mustametsän päiväkoti ja neuvola 8 800 8 800 0 0 1 664 200 1 464
Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu 6 500 6 500 99 0 59 59 0
Haukiluoman päiväkoti 6 500 6 000 26 1 088 5 571 5 071 500
Irjalan päiväkoti ja koulu 8 000 8 000 23 1 461 6 987 6 987 0
Pellervon päiväkoti ja koulu 8 000 8 000 0 0 100 100 0
Hippoksen uusi päiväkoti 4 600 4 600 0 2 100 100 0
Päiväkotien perusparannus 4 220 4 220 13 835 4 220 4 220 0
Päiväkotien pienet hankkeet 1 500 1 500 0 41 1 500 1 500 0
LUKIOKOULUTUS 356 356 14 356 356 0
Lukioiden pienet hankkeet 356 356 4 14 356 356 0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 55 585 55 675 2 707 14 423 14 573 -150
Metson tilamuutokset ja perusparannus 10 300 10 200 99 0 146 146 0
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 20 680 20 680 26 96 912 912 0
Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo 2 600 2 750 23 498 716 866 -150
Sara Hildénin taidemuseon perusparannus 6 000 6 000 0 11 100 100 0
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet 988 988 0 23 988 988 0
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 350 350 13 0 350 350 0
Tampereen maauimala 10 800 10 840 99 1 567 7 344 7 344 0
Liikuntapaikkojen perusparannus 2 000 2 000 69 244 2 000 2 000 0
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet 1 867 1 867 0 268 1 867 1 867 0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 45 876 45 149 786 5 943 4 618 1 325
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus  
ja laajennus

10 000 9 423 99 7 111 111 0

Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus 5 500 5 500 98 0 156 156 0
Koukkuniemi kehittäminen

Toukola (huoltorak. päälle) 17 000 16 850 94 705 2 100 775 1 325
Männistö, RAUSAN laajennus 11 000 11 000 3 3 1 200 1 200 0

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 2 376 2 376 1 71 2 376 2 376 0
KONSERNIHALLINTO 3 950 3 950 269 3 950 3 950 0
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 3 250 3 250 1 223 3 250 3 250 0
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 350 350 0 0 350 350 0
Suunnittelukustannukset 350 350 0 46 350 350 0
MUUT KIINTEISTÖT 4 960 4 960 590 4 960 4 960 0
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä 
kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

4 960 4 960 3 590 4 960 4 960 0

Hiedanrannan rakennusten perusparannus 1 060 1 060 4 32 1 060 1 060 0
Hyvinvointiteknologia ja ensikert. kalustaminen 
välivuokrauskohteissa

500 500 37 220 500 500 0

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 233 908 232 770 11 720 75 678 64 921 10 757

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. HIEDANRANTA 
(SITOVA ERÄ)

232 848 231 710 11 688 74 618 63 861 10 757

Luvut sisältävät myös ensikertaisen kalustamisen ja ei-palautettavien liittymismaksujen kustannukset.

Luvut sisältävät vain talonrakennushankkeiden investointimenot ja rahoitusosuudet, ei muita investointeja
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Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Kaupunkiympäristön palvelualueen toteu-

tuneet toimintatuotot alittavat 2,2 milj. 

eurolla vuosisuunnitelman ja toimintaku-

lut alittavat 1,5 milj. eurolla vuosisuunni-

telman. Toimintatuottojen alitus johtuu 

pääosin hulevesimaksutuottojen ja pysä-

köintivirhemaksutuottojen toteutumisesta 

vuosisuunnitelmaa alempana. Hulevesimak-

sujen perintä on vielä aloittamatta ja py-

säköintivirhemaksutuottojen alitus johtuu 

pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosi-

suunnitelmaan verrattuna.  Toisaalta vilk-

kaasta rakennustoiminnasta johtuen raken-

nusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuotot 

ylittyvät. Toimintakulujen alitus johtuu pää-

osin kaupunkiympäristön suunnittelun toi-

mintakulujen kausivaihteluista vuosisuunni-

telmaan verrattuna suunnitteluhankkeiden 

painottuessa vuoden jälkimmäiselle puolis-

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 24 197 69 305 74 601 74 401 -200

Toimintamenot -36 894 -112 390 -115 921 -118 056 -2 135

Toimintakate -12 696 -43 084 -41 320 -43 655 -2 335

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

kolle. Muilta osin toimintakulujen poikkea-

ma johtuu pääosin toiminnan kausivaihte-

luista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-

tuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen maan-

vastaanottotulojen alituksesta, sillä Ruskon 

maanvastaanottopaikan sulkeutumisen 

vuoksi maakuormia ajetaan muiden kunti-

en maanvastaanottopaikoille. Toimintaku-

lujen ennustetaan ylittyvän noin 2,1 milj. 

eurolla. Ylityksestä 1,4 milj. euroa aiheutuu 

Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta hal-

lintokustannusveloituksesta, jonka suuruus 

ei ollut vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa 

valmisteltaessa. Ylityksestä 0,8 milj. euroa 

johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista 

suurista lumen auraus- ja poiskuljetuskus-

tannuksista, joka pienensi vilkkaiden katu-

jen päällysteiden kunnossapitoon varattua 

rahaa. Ylityksestä 0,3 milj. euroa johtuu 

solmitun palkkaratkaisun kustannusvaiku-

tuksesta, jonka suuruus ei ollut tiedossa 

vuosisuunnitelmaa valmisteltaessa. Toimin-

takuluennustetta pienentää 0,5 milj. euroa 

kaupungin talousohjelmasta tulevat säästö-

toimenpiteet, josta 0,3 milj. euroa kohdis-

tuu tilankäytön tehostamiseen ja 0,2 milj. 

euroa joukkoliikenteen vähäliikenteisten 

linjojen optimointiin. Myös konsernipalve-

luyhtiö kopparin palveluveloitus hieman 

alenee toiminnassa tapahtuneiden muutos-

ten johdosta. Toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelma 

heikompana. 

Kaupunkiympäristön palvelualue tulee 

esittämään ylitysennusteiden huomioimista 

vuoden 2018 talousarvioonsa.   



60

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja  
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 
/ VS 18

Toimintatulot 6 905 20 644 25 412 25 212 -200

Toimintamenot -15 457 -50 537 -52 165 -53 917 -1 752

Toimintakate -8 552 -29 894 -26 753 -28 705 -1 952

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkolii-
kenteeseen kohdistuva osuus)

27 60 60 63 3

Toimintakate vyörytyksin -8 524 -29 834 -26 693 -28 642 -1 949

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Toimintatulot 2 338 4 943 10 327 10 327 0

Toimintamenot -4 497 -14 902 -16 152 -16 310 -158

Toimintakate -2 159 -9 959 -5 825 -5 984 -158

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -242 -575 -589 -607 -18

Toimintakate vyörytyksin -2 401 -10 534 -6 415 -6 591 -176

Kaupunkiympäristön rakennuttami-
nen ja ylläpito

Toimintatulot 3 223 13 175 12 375 12 175 -200

Toimintamenot -8 135 -27 345 -26 912 -28 491 -1 579

Toimintakate -4 912 -14 170 -14 537 -16 316 -1 779

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -94 -217 -221 -229 -8

Toimintakate vyörytyksin -5 006 -14 387 -14 758 -16 545 -1 787

Kestävä kaupunki

Toimintatulot 1 344 2 512 2 710 2 710 0

Toimintamenot -1 986 -5 719 -6 276 -6 246 31

Toimintakate -642 -3 207 -3 567 -3 536 31

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -167 -407 -421 -431 -10

Toimintakate vyörytyksin -810 -3 614 -3 988 -3 967 21

Raitiotie-kehitysohjelma

Toimintatulot 0 9 0 0 0

Toimintamenot -293 -1 275 -1 500 -1 504 -5

Toimintakate -293 -1 266 -1 500 -1 504 -5

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -15 -33 -33 -35 -2

Toimintakate vyörytyksin -308 -1 300 -1 533 -1 539 -6

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan kaupunkiympäristön palvelualueen 

toteutuneet toimintatuotot alittavat 1,6 

milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimin-

takulut alittavat 1,9 milj. eurolla vuosisuun-

nitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu 

pääosin hulevesimaksutuottojen ja pysä-

köintivirhemaksutuottojen toteutumisesta 

vuosisuunnitelmaa alempana. Hulevesimak-

sujen perintä on vielä aloittamatta ja pysä-

köintimaksutuottojen alitus johtuu pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

maan verrattuna.  Toisaalta vilkkaasta raken-

nustoiminnasta johtuen rakennusvalvonnan 

ja kaupunkimittauksen tuotot ylittyvät. Toi-

mintakulujen alitus johtuu pääosin kaupun-

kiympäristön suunnittelun toimintakulujen 

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

rattuna suunnitteluhankkeiden painottues-

sa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Muilta 

osin toimintakulujen poikkeama johtuu pää-

osin toiminnan kausivaihteluista vuosisuun-

nitelmaan verrattuna.

Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-

tuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen maan-

vastaanottotulojen alituksesta, sillä Ruskon 

maanvastaanottopaikan sulkeutumisen 

vuoksi maakuormia ajetaan muiden kuntien 

maanvastaanottopaikoille. Toimintakulujen 

ennustetaan ylittyvän noin 1,8 milj. eurolla. 

Ylityksestä 0,8 milj. euroa aiheutuu Tampe-

reen Raitiotie Oy:lle maksetusta hallintokus-

tannusveloituksesta, jonka suuruus ei ollut 

vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa valmis-

teltaessa. Ylityksestä 0,8 milj. euroa johtuu 

runsaslumisen talven aiheuttamista suurista 

lumen auraus- ja poiskuljetuskustannuksis-

ta, joka pienensi vilkkaiden katujen pääl-

lysteiden kunnossapitoon varattua rahaa. 

Ylityksestä 0,2 milj. euroa johtuu solmitun 
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palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta, 

jonka suuruus ei ollut tiedossa vuosisuunni-

telmaa valmisteltaessa. Toimintakuluennus-

tetta pienentää 0,3 milj. euroa kaupungin 

talousohjelmasta tulevat säästötoimenpi-

teet, joka kohdistuu tilankäytön tehostami-

seen. Myös konsernipalveluyhtiö kopparin 

palveluveloitus hieman alenee toiminnassa 

tapahtuneiden muutosten johdosta. Toimin-

takatteen ennustetaan toteutuvan vajaa 2,0 

milj. euroa vuosisuunnitelma heikompana. 

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan kaupunkiympäristön palvelualue tulee 

esittämään ylitysennusteiden huomioimista 

vuoden 2018 talousarvioonsa.   

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palvelu-

ryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 

1,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen 

pääosin maksutuottojen alituksesta.  Hule-

vesimaksujen perintä on vielä aloittamatta, 

mutta toisaalta vilkas rakennustoiminnasta 

on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kau-

punkimittauksen toimintatuottojen toteu-

maa. Muiden yksiköiden osalta pääasiallinen 

toistuva syy alittumiseen tässä vaiheessa on 

tuottojen painottuminen loppuvuoteen. Tu-

lojen kokonaisuuden osalta kriittinen tekijä 

on hulevesimaksujärjestelmän eteneminen 

ohjelmoidusti. Toimintakulut alittavat 1,1 

milj. eurolla vuosisuunnitelman. Pääasialli-

nen syy alitukseen on palveluostojen toteu-

tuminen vuosisuunnitelmaa pienempinä. 

Erittäin suuri määrä käynnissä olevia hank-

keita ei ole mahdollistanut uusien hankkei-

den käynnistämistä konsulttiavusteisesti 

ennakoidulla tavalla alkuvuoden aikana. 

Toimintakulut alittuvat kaikissa toimintayk-

siköissä. Toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän vajaa 

0,2 milj. euroa johtuen pääosin Hiedanran-

nan asemakaavoitukseen tarvittavasta 0,2 

milj. euron lisäpanostuksesta sekä myös sol-

mitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuk-

sesta. Toisaalta toimintakulujen ennustetta 

pienentää talousohjelmasta tulevat säästö-

toimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön 

tehostamiseen. Toimintakatteen ennuste-

taan toteutuvan vajaan 0,2 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa heikompana. Palveluryhmä 

tulee esittämään ylitysennusteiden huomi-

oimista vuoden 2018 talousarvioonsa.   

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

män toteutuneet toimintatuotot alittavat 

0,9 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen 

pääosin pysäköintivirhemaksutuottojen ali-

tuksesta. Toimintakulut (sisältäen vok) alit-

tavat vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

maan verrattuna erityisesti rakennuttami-

sessa. Toimintatuottojen ennustetaan alit-

tavan 0,2 milj. eurolla vuosisuunnitelman 

johtuen maanvastaanottotulojen alituk-

sesta, sillä Ruskon maanvastaanottopaikan 

sulkeutumisen vuoksi suurten työmaiden 

(muun muassa Raitiotie) maakuormia aje-

taan muiden kuntien maanvastaanottopai-

koille. Toimintakulujen ennustetaan ylit-

tyvän 1,6 milj. euroa. Ylityksestä 0,8 milj. 

euroa aiheutuu Tampereen Raitiotie Oy:lle 

maksetusta hallintokustannusveloituksesta, 

jonka suuruus ei ollut vielä tiedossa vuosi-

suunnitelmaa valmisteltaessa. Ylityksestä 

0,8 milj. euroa johtuu runsaslumisen talven 

aiheuttamasta lumenajon ja lumen vas-

taanottotoiminnan kasvusta, joka pienensi 

vilkkaiden katujen päällysteiden kunnos-

sapitoon varattua rahaa. Ylitystä aiheuttaa 

myös solmitun palkkaratkaisun kustannus-

vaikutus, muuta toisaalta toimintakulujen 

ennustetta pienentää talousohjelmasta tu-

levat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat 

tilankäytön tehostamiseen. Toimintakatteen 

ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa heikompana. Palveluryhmä 

tulee esittämään ylitysennusteiden huomi-

oimista vuoden 2018 talousarvioonsa.   

Kestävä kaupunki -palveluryhmän to-

teutuneet toimintatuotot ylittävät 0,4 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

tyksestä. Toimintakulut alittuvat vajaat 0,1 

milj. eurolla johtuen palvelujen ostojen 

säästöstä sekä alkuvuoden vuokrien lasku-

tuksesta. Toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintaku-

lujen ennustetta kasvattaa solmitun palkka-

ratkaisun kustannusvaikutus, joka ei ollut 

tiedossa vielä vuosisuunnitelmaa laaditta-

essa. Toisaalta toimintakulujen ennustetta 

pienentää talousohjelmasta tulevat säästö-

toimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön 

tehostamiseen. Toimintakatteen ennuste-

taan toteutuvan olennaisesti vuosisuun-

nitelman mukaisesti. Palveluryhmä tulee 

esittämään ylitysennusteiden huomioimista 

vuoden 2018 talousarvioonsa.   

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän 

toteutuneet toimintakulut alittavat 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuun-

nitelmaan verrattuna. Toimintatuottojen, 

toimintakulujen ja toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunni-

telman mukaisesti.
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu vuo-

den 2018 talousarviossa yhdeksän toimin-

nan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilantees-

sa viiden tavoitteen arvioidaan toteutuvan 

vuoden loppuun mennessä, yhden tavoit-

teen arvioidaan toteutuvan osittain, yhden 

arvioidaan jäävän toteutumatta ja kahden 

tavoitteen toteumaa ei voida tässä vaihees-

sa arvioida. Tavoitteiden eteneminen on ku-

vattu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

8 Rakennuslupaprosessin keskimääräinen 
kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen

Rakennuslupaprosessin kestoaika on lyhentynyt muutamalla päivällä 1-4/2018. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

 -

9 Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoi-
miseen tähtäävä kilpailutus on toteutettu 
ja digitalisointi on käynnistynyt

Ensimmäisestä kilpailutettavasta osiosta tehdään hankintapäätös vuoden 2018 lopulla. 
Maankäytön kokonaisprosessin kehittämissuunnitelma on täsmentynyt ja toiminnallisten 
uudistusten toteuttaminen on käynnissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 
loppuun mennessä.

 +/-

26 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta 
sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja 
aluekeskuksiin

Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisista kohteista yli 80 % sijoittuu joukkoliikennevyöhyk-
keille ja aluekeskuksiin, kaavat on ohjelmoitu valmistuvaksi vuoden 2018 aikana. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

27 Kestävä Tampere 2030 -tiekartan vuoteen 
2020 mennessä käynnistyvistä toimen-
piteistä on vuonna 2018 käynnissä tai 
valmistunut 30 %

Tiekartan toimenpiteet ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

28 Energiankulutus on vähentynyt energiate-
hokkuussopimuksen mukaisesti 1 prosentin

Energiankulutuksen vähentyminen voidaan raportoida vasta vuoden lopussa, joten tavoit-
teen toteumaa ei voida tässä vaiheessa arvioida.

?

31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 prosenttia Pyöräilymäärät ovat laskeneet vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana. 
Talvipyöräily 1.1.-28.2.2018 on vähentynyt 6,7 % vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna. Pääsyinä pyöräilyn vähentymiseen olivat runsasluminen talvi ja keskustan lukuisat 
rakennustyömaat. Pyöräilyn määrät ovat kesäkaudella huomattavasti talvikautta suurempia 
ja koko vuoden tavoitteiden toteutumista ei huhtikuun lopun tilanteen perusteella pystytä 
arvioimaan.

?

34 Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt 
tavoitellun aikataulun mukaisesti

Osan 1 toteutus on edennyt aika-taulun mukaisesti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuo-
den loppuun mennessä. 

 +

35 Raitiotiehankkeen läntisen osan kehitys-
vaihe on käynnistynyt ja raitiotien reitti 
Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty

Osan 2 kehitysvaihe aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta (KH 18.12.17). Allianssiso-
pimus on allekirjoitettu 22.2.2018. Reitti Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty (KH 
18.12.2017 ja 12.2.2018). Tavoite on jo toteutunut. 

 +

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset

Tavoite raportoidaan kaupunkiympäristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten en-
nustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat ennusteessa 
huomioidut vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä varaus 
yhden määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen. Näiden osalta tullaan esittämään 
talousarviomuutosta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -5 325 -46 899 -60 724 -61 324 -600

Rahoitusosuudet 0 200 0 0 0

Nettoinvestoinnit -5 325 -46 699 -60 724 -61 324 -600

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 9 088 0 0 0

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -2 689 -11 330 -19 700 -19 700 0

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -20 -49 -500 -500 0

Rantaväylän tunneli

Bruttoinvestoinnit -26 -8 268 -1 533 -1 533 0

Rahoitusosuudet 0 411 33 33 0

Nettoinvestoinnit -26 -7 857 -1 500 -1 500 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen 

bruttoinvestointien ennuste on 83,1 milj. 

euroa mikä on 0,6 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa suurempi. Nettoinvestointien ennus-

te on 83,0 milj. euroa. Investointien ennuste 

kasvoi 0,6 milj. euroa maaliskuun ennus-

teesta johtuen toisaalta maankäytön MAD-

projektin (Maankäytön Digitalisointi) syn-

tyvästä arvioilta 0,9 milj. euron säästöstä. 

Toisaalta rakennuttamisen investointime-

nojen ennustetaan ylittyvän 1,5 milj. euroa 

johtuen pääosin Raitiotien rinnakkaishank-

keiden suuresta toteuttamistarpeesta, joka 

ajallisesti ajoittuu vuosille 2018 - 2019. 

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 

19.2.2018 § 23) Kaupunkiympäristön pal-

velualueen 1,148 milj. euron uudelleen 

budjetoinnit vuodelta 2017 siirtyneistä 

hankkeiden rahoista liittyen Rantatunnelin 

viimeisen päällystekerroksen tekemiseen 

(1,0 milj. euroa) ja Viinikan liikenneympy-

rän rakentamiseen (0,148 milj. euroa) sekä 

2,6 milj. euron uudelleen budjetoinnit Vii-

den tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen 

vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeista. 

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

luryhmässä Kaupunkimittauksessa käyn-

nistetyn MAD-projektin 1 milj. euron inves-

tointimenon osalta ennustetaan 0,9 milj. 

euron alitusta vuosisuunnitelmaan nähden. 

Valmistelussa olevien kilpailutusten aika-

taulujen myötä tänä vuonna ei ole toteu-

tumassa kuin pieniä osakokonaisuuksia. 

Hulevesijärjestelmän investointeihin on 

varauduttu kaupungin perimässä huleve-

simaksussa, mutta suunnitellut hulevesi-

investoinnit ovat erittäin haasteellisia saada 

sovitettua mukaan rakennuttamisen inves-

tointiohjelman investointibudjettiin.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

ryhmässä monet rakennuskohteet eivät ole 

vielä käynnistyneet tai ovat alkutekijöissä. 

Tästä syystä ennustettavuudessa on epä-

varmuutta. Vuoden 2018 alusta hulevesi-

järjestelmät siirrettiin Tampereen Vedeltä 

kaupunkiympäristön palvelualueen vastuul-

le. Investointiohjelmassa ei varauduttu rai-

tiotien rakentamisessa tarvittavien huleve-

sijärjestelmien rakentamiseen. Raitiotiehen 

liittyviä hulevesijärjestelmien siirtoja ja 

uusimisia tehdään arviolta 1,0 milj. euron 

arvosta vuonna 2018. Raitiotien rinnak-

kaishankkeiden toteuttamistarve on suuri 

ja painottuu vuosille 2018 - 2019, mikä ai-

heuttaa erittäin suurta painetta rakennutta-

misen vuosibudjetissa pysymisessä. Santa-

lahden uuden kaava-alueen rakentamisen 

budjetissa ei varauduttu Uranraitin tukisei-

nän rakentamiseen, mikä maksaa arviolta 

0,6 milj. euroa. 

Tesomajärven ja Tesoman kaava-alueiden 

muu rakentaminen on viivästynyt ja aluei-

den katujen rakentamiseen ei päästä täysi-

määräisesti tänä vuonna. Näiden kohteiden 

rakentamiseen on varattu vuoden 2018 

budjetissa 0,8 milj. euroa, mikä on siirty-

mässä vuodelle 2019.    

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten koko-

naiskustannusennuste yhteensä on 197,9 

milj. euroa, josta Tampereen kaupungin 

osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisäl-

tää arvion kustannusten noususta ja mah-

dollisista bonuksista. Vuonna 2018 tehdään 

tunnelin viimeinen päällystekerros sekä va-

raudutaan mahdollisiin korjauksiin.
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Joukkoliikennelautakunta

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Joukkoliikenne

Toimintatulot 17 292 48 662 49 189 49 189 0

Toimintamenot -21 437 -61 853 -63 757 -64 139 -382

Toimintakate -4 145 -13 191 -14 568 -14 950 -382

Vyörytykset (Tukipalvelut) -27 -60 -60 -63 -3

Toimintakate vyörytyksin -4 172 -13 251 -14 628 -15 013 -385

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen 

kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän 

tammi-huhtikuun toteutuneet toimintatuo-

tot ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa pienempänä. Erosta 0,2 milj. 

euroa selittyy valtiontuen osuuden vuosi-

suunnitelmaan nähden pienemmästä to-

teumasta. Tuet tulevat toteutumaan budje-

toidusti. Lipputulojen osalta ero on noin 0,4 

milj. euroa, mikä merkitsee noin 2 prosentin 

eroa. Ero selittyy jaksotuksen tarkkuudesta. 

Loppuvuoden kysyntäennusteeseen ei ole 

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakun-

nalle on asetettu vuoden 2018 talousarvi-

kuitenkaan tarvetta tehdä näillä tiedoilla 

muutosta.  Tilinpäätösennuste on tuottojen 

osalta vuosisuunnitelman mukainen.

Toimintakulut ovat ylittyneet 0,4 milj. eu-

roa eli hieman alle 2 prosenttia. Ylitys selit-

tyy jaksotuksen tarkkuudella. 

Tilinpäätösennuste ylittää toimintakulu-

jen osalta vajaan 0,4 milj. euroa vuosisuun-

nitelman. Ylityksestä 0,6 milj. euroa aiheu-

tuu Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 

hallintokustannusvelotuksesta, jonka suu-

ruus ei ollut tiedossa vuosisuunnitelmaa laa-

dittaessa. Toimintakulujen ylitysennustetta 

pienentää 0,2 milj. euroa kaupungin talous-

ossa kaksi toiminnan tavoitetta. Huhtikuun 

lopun tilanteessa molempien tavoitteiden 

arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 

mennessä. Tavoitteiden eteneminen on ku-

vattu alla olevassa taulukossa.

ohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet koh-

distuen joukkoliikenteen vähäliikenteisten 

linjojen liikenteen optimointiin. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

vajaan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompana edellä mainituista syistä johtu-

en. Muilta osin toimintakate on kehittynyt 

viime vuoteen verrattuna ja kuluvaan vuo-

teen suhteutettuna suunnitellusti.

Joukkoliikenne palveluryhmä tulee esittä-

mään ylitysennusteiden huomioimista  vuo-

den 2018 talousarvioonsa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on 
kasvanut 4 prosenttia

Nysse-liikenteessä tehtiin tammi-huhtikuussa 2018 yhteensä 14,56 miljoonaa matkaa, mikä 
on 3,5 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kuluvan vuoden toteumaa vähentää 
helmikuun mielenilmauspäivä, jota ilman kasvu olisi ollut tavoitteen mukaisesti noin 4 %. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset 

Tavoite raportoidaan kaupunkiympäristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten 
ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat ennustees-
sa huomioidut vuoden 2018 kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä varaus 
yhden määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen. Näiden osalta tullaan esittämään 
talousarviomuutosta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Joukkoliikenne

Bruttoinvestoinnit 0 -1 200 -1 200 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen 

kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen 

bruttoinvestointien ennuste on 1,2 milj. eu-

roa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen. 

Nettoinvestointien ennuste on 1,2 milj. 

euroa. 
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KEHITYSOHJELMAT

HIEDANRANTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hiedanranta -284 -1 816 -2 031 -2 231 -200

Elinvoima- ja osaamislautakunta -195 -498 -991 -991 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta -89 -787 -580 -580 0

Yhdyskuntalautakunta 0 -531 -460 -660 -200

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja 

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

takunnan vuosisuunnitelmiin.

Hiedanrannan käyttötalouden ennuste-

taan ylittyvän 200 000€, ylitys johtuu alu-

een asemakaavoitukseen tarvittavasta lisä-

panostuksesta. Hiedanrannan ensimmäisen 

vaiheen asemakaavan arvioidaan olevan 

valmis vuonna 2019 jonka jälkeen alueen 

varsinainen rakentaminen voisi alkaa 2020 

-luvun alussa.

Kiertotalouden kokeilut jatkuvat. Niiden 

avulla voidaan pienemmällä mittakaavalla 

testata ratkaisuja, joita voidaan onnistues-

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelmalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa kaksi toi-

minnan tavoitetta ja kaksi toimenpidettä. 

Huhtikuun lopun tilanteessa molempien 

Hiedanranta

saan kehittää laajempaan hyötykäyttöön. 

Kokeiluja ovat esim. kuivakäymälät, levä-

kasvattamo ja biohiilivoimalaitos. 

Zero Waste from Zero Fiber -hankkeessa 

kehitetään nollakuidun hyödyntämistä Hie-

danrannassa. Tavoitteena on saada Näsijär-

ven pohjassa oleva paperiteollisuuden toi-

minnan sivutuote nollakuitu hyötykäyttöön 

taloudellisesti ja kestävästi. Nollakuidun 

hyödyntämisen kärkihanke saa rahoitusta 

Maa- ja metsätalousministeriön Sinisen bio-

talouden ohjelmasta.

Yhdyskuntalautakunnan osalta toiminta-

katteen ennustetaan ylittävän vuosisuunni-

telman 0,2 milj. euroa. Ylitysennusteen huo-

mioimista tullaan esittämään Hiedanrannan 

vuoden 2018 talousarvioon.   

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 

Hiedanrannan toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaises-

ti.  Tammi-huhtikuun maltillinen toteuma 

vuosisuunnitelmaan verrattuna johtuu toi-

minnan kausivaihteluista, sillä konsulttien 

laskutus painottuu loppuvuoteen. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta 

Hiedanrannan toimintakatteen ennuste on 

vuosisuunnitelman mukainen. Tammi-huh-

tikuun maltillinen toteuma vuosisuunnitel-

maan verrattuna johtuu toiminnan kausi-

vaihteluista.

tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden 

loppuun mennessä. Toimenpiteistä yhden 

arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yh-

den arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 

loppuun mennessä. Tavoitteiden etenemi-

nen on kuvattu alla olevassa taulukossa.
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HIEDANRANTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -163 -1 784 -6 500 -6 500 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -143 -1 735 -6 000 -6 000 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -20 -49 -500 -500 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit 

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan 

ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitel-

miin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 

Hiedanrannan tammi-huhtikuun toteutu-

neet investoinnit 0,1 milj. euroa ovat pää-

asiassa Hiedanrannan rakennusten peruspa-

rantamista sekä maa- ja vesirakentamista. 

Yhdyskuntalautakunnan osalta Hiedan-

rannan tammi-huhtikuun toteutuneet in-

vestoinnit johtuvat hiilidioksidiputken asen-

nuksesta Hiedanrannan alueelle.  

Investointihankkeista Vaitinaron vesistö-

täyttö alkaa, kun ympäristölupa on varmis-

tunut ja Sulkavuoren keskuspuhdistamon 

työmaa voi aloittaa louheen toimituksen, 

nollakuidun käsittelyn investointi tulee siir-

tymään vuoteen 2019. Alueen rakennusten 

kunnossapidon investoinnit jatkuvat suun-

nitelman mukaisesti.

Hiedanrannan kehitysohjelman investoin-

tien ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-

telman mukaisesti. 

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

36 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta 
laadittu alueen yleissuunnitelma on valmis 
ja ensimmäisten asemakaavojen laatimi-
nen on aloitettu

Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2018 ja syksyllä käynnistetään ensimmäisten asemakaa-
vojen laadinta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

37 Yhdistyvän Tampereen yliopiston toiminta 
on käynnistynyt Hiedanrannassa

Neuvottelut ja sopimusvalmistelut Tampereen yliopiston toimintojen sijoittumisesta Hiedan-
rantaan ovat käynnissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Pilaantuneiden maiden laajuus on tiedossa 
ja kunnostussuunnitelman ensimmäisen 
vaiheen toimenpiteet käynnistetään.

Maaperän pilaantumisen tutkimukset ovat käynnissä. Maaperän kunnostamisen ensimmäisen 
vaiheen työt käynnistyivät toukokuun alussa. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitel-
lusti vuoden loppuun mennessä.

 +

2 Käynnistetään 0-kuidun koeruoppaus ja 
käsittelypilotit.

0-kuidun muuttaminen raaka-aineiksi käsittelypilotti on käynnistynyt. 0-kuidun koeruoppa-
uksen toteutuksesta vuonna 2018 on luovuttu, koska uusien tietojen pohjalta koeruoppauk-
sen tekniikkaan on löydetty uusia ratkaisuja, joiden mahdollisuuksia tulee selvittää ennen 
koeruoppausten toteuttamista. Koeruoppaukset tultaneen toteuttamaan vuonna 2019. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.

 +/-
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Viiden tähden keskusta

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Viiden tähden keskusta -640 -2 635 -3 496 -3 496 0

Elinvoima- ja osaamislautakunta -640 -2 440 -2 896 -2 896 0

Yhdyskuntalautakunta 0 -195 -600 -600 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

käyttötalous jakautuu yhdyskuntalautakun-

nan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 

vuosisuunnitelmiin.

Näsikallion eritasoliittymän ja maanalai-

sen Amuritunnelin yleissuunnitelmarapor-

tin luonnos on kommenteilla ja tiesuunni-

telman suunnitteluperusteet ovat LVM:n 

hyväksymiskäsittelyssä. Tullikamarinaukion 

tontinluovutuskilpailun ehdotusten sisään-

jättö on ollut 19.4.2018 ja alueen asema-

kaava on kuulutettu vireille. Kaavaehdotus 

valmistuu vuoden 2019 alussa. Asemakes-

kushankkeeseen ja alueen asemakaavoi-

tukseen liittyen on pidetty asemakaavojen 

yleisötilaisuus ja viranomaisneuvottelu. Ra-

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalle 

on asetettu vuoden 2018 talousarviossa yksi 

toiminnan tavoite ja kolme toimenpidettä. 

tapihan uudistaminen, kuten mm. Itsenäi-

syydenkadun ratasillan uusiminen ajoittu-

nee vuosille 2022-2024. 

Särkänniemen asemakaavoitus on käyn-

nissä ja luonnos valmistuu keväällä 2018, 

työ on vuoden 2019 kohde ja valmistuu vuo-

den alkupuolella.  Tampereen Taidemuseon 

ja Pyynikintorin kilpailun jatkosuunnittelu 

käynnistyy. Jatkon valmistelu käynnistetään 

esisuunnittelulla, jossa tutkitaan liikennet-

tä, maanalaista paikoitusta, Pyynikintorin 

järjestelyjä ja museon huoltoa ja liittymistä 

ympäristöön. Ohjaus on pormestarin nime-

ämässä ohjausryhmässä. Asemakaavoitus 

on ohjelmoitu vuodelle 2019 ja se käynnis-

tetään tänä vuonna. Santalahden puiston 

suunnittelutyö on valmistunut ja rakentami-

nen on aloitettu.

Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden 

tähden keskusta -kehitysohjelman tilinpää-

tösennuste on vuosisuunnitelman mukai-

nen. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta 

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman 

mukainen. 

Kehitysohjelman investointihankkeiden 

etenemisestä on raportoitu seuraavalla si-

vulla kohdassa Kehitysohjelman investointi-

en toteuma ja tilinpäätösennuste.

Huhtikuun lopun tilanteessa sekä tavoitteen 

että kaikkien toimenpiteiden arvioidaan 

toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun 

mennessä. Tavoitteiden eteneminen on ku-

vattu alla olevassa taulukossa.
 

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

29 Viiden tähden keskustan kehittämisohjel-
malle määritellyt keskeiset toimenpiteet 
ovat edenneet suunnitellusti

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellulla 
tavalla. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  +

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta vuoden 
loppuun mennessä

1 Ranta-Tampellan rakentaminen etenee ja 
Viinikanlahden hankekehitys on käyn-
nistetty kehitysohjelman tavoitteiden 
mukaisesti.

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee suunnitellusti. Yleisten alueiden rakentaminen etenee 
aikataulussa ja asuntorakentaminen on käynnissä useassa kohteessa. Ensimmäiset asukkaat 
muuttivat alueelle 3/2018. Viinikanlahden alueen hankekehitys ei ole käynnistynyt 4/2018. 
Tavoitteena käynnistää kilpailun valmistelu 8/2018 ja saada kilpailu käyntiin vuodenvaihees-
sa. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +
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VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -9 281 -14 208 -34 100 -34 100 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -6 592 -2 878 -14 400 -14 400 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -2 689 -11 330 -19 700 -19 700 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-

kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan 

vuosisuunnitelmiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuus-

sa (KV 19.2.2018 § 23) 5,1 milj. euron uu-

delleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta 

-kehitysohjelmalle sen vuodelta 2017 siirty-

neistä hankkeista koskien Ranta-Tampellan 

rakentamista, Kansi- ja Areena -hankkeen 

käynnistymistä, Ratinan kauppakeskuksen 

toteuttamissopimusta sekä tapahtuma-alu-

eiden kehittämistä ja Valoviikko-valaistuis-

ta. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle uu-

delleen budjetointia kohdistettiin 2,5 milj. 

euroa ja yhdyskuntalautakunnalle 2,6 milj. 

euroa.

Kansi-ja Areena -hankkeen ensimmäisen 

vaiheen toteutus jatkuu eteläisen ratapihan 

paalutustöillä, työvaiheen valmiusaste on n. 

50%. Hankkeessa valmistellaan seuraaviin 

vaiheisiin liittyviä toteutus- ja rasitesopi-

muksia. Kansi- ja areena -hankkeen inves-

tointien toteutus jatkuu toteutussopimuk-

sen mukaisesti. 

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee 

suunnitelman mukaisesti, ensimmäiset 

asukkaat muuttivat alueelle huhtikuun 

alussa 2018. Ranta-Tampellaankin olennai-

sesti liittyvä Vapriikinraitin tarjoukset ovat 

saapuneet. Valmistuessaan Vapriikinraitti 

täydentää kevyen liikenteen kulkuyhteyttä 

Näsijärveltä Pyhäjärvelle. Ranta-Tampellan 

kanavan rakentaminen jatkuu ja toteutuu 

investointisuunnitelman mukaisesti.

Ratinan kauppakeskus on valmistunut ja 

avattu huhtikuussa 2018.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

investointien ennustetaan toteutuvan vuo-

sisuunnitelman mukaisesti.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

2 Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-
sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion 
kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen 
toteuttaminen on käynnistetty

Toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Asemakeskuksen yleissuun-
nittelu pääsi käynnistymään viiveellä kaupungista riippumattomista syistä vasta 2/2018. 
Yleissuunnittelu ja asemakaavoitus ovat nyt kuitenkin käynnissä ja tavoitteena on, että 
yleissuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa ja I-vaiheen mahdollistava asemakaava 2020 
aikana. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Kansi ja 
Areenahankkeen rakentaminen käynnistyi 9/2017 ehdollisella investointipäätöksellä. 1/2018 
tehtiin lopullinen rakentamispäätös, kun pankkirahoituksen sopimukset allekirjoitettiin. Ra-
kentaminen etenee suunnitellusti ja I-vaihe valmistuu 8/2021 tavoiteaikataulun mukaisesti. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +

3 Länsipuolen vetovoimaa vahvistavat 
keskeiset hankkeet; Kunkun Parkin, Näsi-
kallion eritasoliittymän sekä Särkänniemi-
Mustalahden -alueen kehittäminen ovat 
edenneet.

Länsipuolen keskeiset hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kunkun 
parkin toteuttaja ja operaattori valittiin kilpailun perusteella 1/2018. Asemakaavoitus etenee. 
Toteutussopimuksen valmistelu on käynnissä. Näsikallion eritasoliittymän asemakaavoitus 
ja suunnittelu on käynnissä. Kokonaisuuden korkea investointikustannus on haasteellinen 
investointikattoajattelun näkökulmasta. Särkänniemen, Mustalahden, Onkiniemen ja Santa-
lahden rantapuiston kokonaisuuden toteutuksesta linjattiin 7.5.2018 kaupunginhallituksessa. 
Kokonaisuuden kehittäminen etenee suunnitellusti. Asemakaavoitus etenee ja tulee hyväksyt-
täväksi alkuvuonna 2019. Onkiniemen tehdasalueesta käynnistetään tontinluovutuskilpailu 
ja Santalahden tapahtumapuiston toteutus on käynnissä ja valmiina 2020. Toimenpiteen 
arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +
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Smart Tampere

SMART TAMPERE

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta -384 -1 506 -2 100 -2 113 -13

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Smart Tampere -kehitysohjelma keskittyy 

seuraaviin osa-alueisiin: älykäs terveys, äly-

käs teollisuus, älykäs liikkuminen, älykkäät 

rakennukset ja infrastruktuuri. Smart Tam-

pere Ekosysteemiohjelmassa on käynnistet-

ty sovitut hankkeet (6Aika: Energiaviisaat 

kaupungit (EKAT) ja 6Aika: Co-created 

Health and Wellbeing (CoHeWe)) sekä jat-

kettu meneillään olevia hankkeita suunni-

telmien mukaisesti. 

Smart Tampereen ekosysteemiohjelman 

tilinpäätösennuste on lähes vuosisuunnitel-

man mukainen 2,1 milj. euroa.  Henkilöstö-

menojen ennusteessa on huomioitu kunta-

alan palkkaratkaisun vaikutukset. Kuluvalle 

vuodelle suunnitellut projektit ovat vasta 

alussa ja niihin liittyvät menot toteutuvat 

myöhemmin tilikaudella.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Smart Tampere kehitysohjelmalle on ase-

tettu vuoden 2018 talousarviossa kaksi 

toiminnan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. 

Molempien tavoitteiden arvioidaan toteu-

tuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

Toimenpiteistä kolmen arvioidaan toteutu-

van ja kahden arvioidaan toteutuvan osittain 

vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden ete-

neminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

9 Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoi-
miseen tähtäävä kilpailutus on toteutettu 
ja digitalisointi on käynnistynyt

Ensimmäisestä kilpailutettavasta osiosta tehdään hankintapäätös vuoden 2018 lopulla. 
Maankäytön kokonaisprosessin kehittämissuunnitelma on täsmentynyt ja toiminnallisten 
uudistusten toteuttaminen on käynnissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 
loppuun mennessä.

 +/-

21 Smart Tampere -ohjelmassa on käynnissä 
viisi vaikuttavaa liiketoimintaratkaisua, jot-
ka toteutetaan yhteistyössä eri osapuolten 
kanssa

Ohjelmassa on käynnissä kolme vaikuttavaa liiketoimintaratkaisua. Määrittelyssä on kolme 
liiketoimintaratkaisua, joiden onnistumista on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.

 +/-

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Määritellään yhdessä ekosysteemin kanssa 
keskeiset eri teemojen liiketoimintapilotit

Teemoja on uudistettu vuodelle 2018 ja teemojen suunnitelmia päivitetään. Teemojen uudet 
suunnitelmat valmistuvat ennen kesää 2018. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain 
vuoden loppuun mennessä.

 +/-

2 Käynnistetään sovitut hankkeet ja jatke-
taan meneillään olevia hankkeita suunnitel-
mien mukaisesti

Sovitut hankkeet on käynnistetty ja olemassa olevat hankkeet etenevät suunnitelmien mukai-
sesti. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.  +

3 Varmistetaan, että vähintään 200 yritystä 
osallistuu smart city -ekosysteemin toi-
mintaan

Ohjelman järjestämät (suoraan tai kumppaneiden kautta) tilaisuudet, suorat kontaktoinnit tai 
muut tavat ovat pääsääntöinen työtapa yritysten aktivoimiseen. Toimenpide on toteutettu ja 
yrityksiä on osallistunut yli tavoitteen.

 +

4 Otetaan käyttöön joukkoliikenteen maksu-, 
info- ja suunnittelujärjestelmä.

Kilpailutukset ja hankinnat etenevät tavoitteiden mukaisesti. Maksujärjestelmän ensimmäi-
sessä vaiheessa 2018 otetaan käyttöön mobiililippu. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan 
suunnitelmien mukaan vuoden loppuun mennessä.

 +

5 Otetaan käyttöön digitaaliset asiakaspalve-
luratkaisut valituissa kohteissa.

Digiohjelma on toteuttanut kokeiluja palvelualueiden johdolla suunnitellusti. Kokeilujen 
kautta (mm. videochat, chat, keskustelurobotiikka) on löydetty parhaimpia ratkaisuja ja 
toimintatapoja. Palvelualueet päättävät Digiohjelman löytämien parhaiden uusien toiminta-
tapojen käyttöönotosta. Näiden osalta keskustelut ovat käynnissä. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.

 +/-
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Raitiotie-kehitysohjelma

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Yhdyskuntalautakunta -293 -1 266 -1 500 -1 504 -5

Vyörytykset (Tukipalvelut) -15 -33 -33 -35 -2

Toimintakate vyörytyksin -308 -1 300 -1 533 -1 539 -6

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alle kuuluvan 

Raitiotie-kehitysohjelma -palveluryhmän 

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. Kehitysoh-

jelman toteutuneet toimintakulut alittavat 

0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen 

pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosi-

suunnitelmaan verrattuna. Tarkemmin Rai-

tiotiehankkeesta on raportoitu Toiminnan ja 

talouden katsauksen liitteessä 1, Raitiotie-

kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

34 Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt 
tavoitellun aikataulun mukaisesti

Osan 1 toteutus on edennyt aika-taulun mukaisesti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä.

 +

35 Raitiotiehankkeen läntisen osan kehitys-
vaihe on käynnistynyt ja raitiotien reitti 
Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty

Osan 2 kehitysvaihe aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta (KH 18.12.17). Allianssisopimus 
on allekirjoitettu 22.2.2018. Reitti Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty (KH 18.12.2017 
ja 12.2.2018). Tavoite on jo toteutunut. 

 +

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Raitiotieallianssin rakennustyöt etenevät 
toteutusosalla 1 Hervannassa, Hervannan 
valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa. 
Kaupunki vastaa infran rakennuttamisesta 
yhdessä Raitiotie Oy:n kanssa. Rakennus-
toiminta toteutusosalla 1 on vuonna 2018 
laajimmillaan. Kehitysohjelma tukee sidos-
ryhmätoimintaa, viestintää ja vuorovaiku-
tusta, rakentamisen aikaisia kokeiluja sekä 
mm. palveluiden digitalisoinnin ja Smart 
Cityn tavoitteita.

Raitiotieallianssin työt etenevät toteutusosalla 1 suunnitelmien mukaisesti (sis. aikataulu- ja 
kustannustavoitteet). Hankkeen kokonaistilannetta voi seurata lähes reaaliajassa kaupungin 
nettisivuilla. Raitiotien kehitysohjelma osallistuu Raitiotieallianssin viestinnän ja vuorovaiku-
tuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä palautteiden käsittelyyn. Ohjelmassa on palkattu-
na henkilö, jonka päätehtävänä on raitiotiekatujen yritysten yhteyshenkilönä toimiminen. Oh-
jelma on panostanut osaltaan rakentamisen aikaisten haittojen lieventämiseen ja keskustan 
liikennejärjestelyjen sujuvuuteen. Ohjelmassa tehdään rakentamisen aikaisia kokeiluja mm. 
yhteistyössä Viiden Tähden Keskustan kehitysohjelman ja Digiohjelman kanssa. Raitiotien 
kehitysohjelma on osallistunut mm. infomonitorien, beaconien sekä tietomallinnuksen ja peli-
moottorin kehittämiseen tavoitteena yleisön ja sidosryhmien parempi palvelu ja tehokkaampi 
tiedottaminen. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +

2 Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty 
hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnit-
telu etenee ja vaunutoimittaja osallistuu 
allianssin kanssa ratainfran ja varikon 
suunnitteluun. Vaunuhankinnasta vastaa 
Raitiotie Oy.

Markkinaoikeus hylkäsi päätöksellään 6.10.2017 raitiovaunuhankinnasta tehdyn valituksen. 
Vaunutoimittaja Transtech Oy:n kanssa on tehty hankintasopimus ja raitiovaunusuunnit-
telu etenee. Vastuu vaunuhankinnasta on siirtynyt Tampereen Raitiotie Oy:lle 21.12.2017 
allekirjoitetulla Tampereen raitiotiehank-keen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksella. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

 +

3 Raitiotiejärjestelmän ylläpidon ja käyt-
töönoton suunnittelu etenee kaupungin, 
Raitiotie Oy:n, Raitiotieallianssin ja vaunu-
toimittajan yhteistyönä.

Ylläpidon osalta kunnossapitorajojen määrittely on käynnissä ja ylläpitoallianssia työstetään 
yhdessä palveluntuottajien kanssa. Käyttöönoton suunnittelu etenee sovitun mukaisesti. Pro-
sessikuvaukset ja kokonaisuuden kuvaaminen ovat käynnissä sekä vaunutoimittajan/allians-
sin testaus- ja käyttöönottosuunnitelmien yhteensovitus on touko-/kesäkuussa. Toimenpiteen 
arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle on asetettu 

vuoden 2018 talousarviossa kaksi toimin-

nan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. Huh-

tikuun lopun tilanteessa sekä tavoitteiden 

että toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan 

suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.
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RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Konsernihallinto / Yhteiset erät

Bruttoinvestoinnit 0 0 -19 600 0 19 600

Rahoitusosuudet 0 0 19 600 0 -19 600

Nettoinvestoinnit 0 0 0 0 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Konsernihallinnon Yhteisiin eriin budjetoi-

dut laskennallinen 19,6 milj. euron valtion 

rahoitusosuus (rahoitusosuus investointi-

menoon) raitiotien rakentamiseen ja vas-

taavan suuruinen varaus pääomasijoituk-

seen (investointimeno) Tampereen Raitiotie 

Oy:öön eivät tule toteutumaan, koska tilin-

tarkastajien kanssa yhteistyössä alkuvuonna 

2018 päädyttiin muuttamaan suunniteltua 

kirjaustapaa siten, rahoitusosuudet ja nii-

den siirto Tampereen Raitiotie Oy:lle eivät 

näy kaupungin talousarvion investointiosassa.

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

4 Raitiotiejärjestelmän operaattorin hankinta 
etenee joukkoliikenneyksikön ja Raitiotie 
Oy:n yhteistyönä.

Joukkoliikenneyksikkö ( Joli) ja Tampereen Raitiotie Oy (TRO) toteuttavat operaattorin hankin-
taa yhteistyönä. Joli on vastuussa kilpailutuksesta ja TRO toimii operoinnin palveluintegraat-
torina kilpailutuksen jälkeen. Hankinnassa järjestettiin 1. markkinavuoropuhelukierros loka-
kuussa 2017. Markkinavuoropuheluun osallistui 8 yritystä ja vuoropuhelussa esiinnousseita 
asioita on työstetty alkuvuonna. mm. operoinnissa käytettävää työehtosopimusta on selvitetty 
ja sopimusmallin selvitystyö on käynnistetty. Varsinainen hankinta on tarkoitus käynnistää 
alkusyksystä 2018 toisen markkinavuoropuhelukierroksen jälkeen. Hankinta tultaneen toteut-
tamaan neuvottelumenettelynä ja operaattori valitaan syksyllä 2019. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

 +

5 Jatkolinjojen suunnittelu etenee toteutus-
osalla 2, Hatanpään valtatien suunnassa, 
osuudella TaYS – Koilliskeskus sekä seudul-
lisena selvityksenä.

Osan 2 Raitiotieallianssin kehitysvaihe on aloitettu kaupunginhallituksen 18.12.2017 päätök-
sen mukaisesti. Kaupunginhallitus on linjannut, että valtuustolla tulee olla suunnitelmien ja 
kustannusarvion perusteella valmius päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 
2020. Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskustasta 
etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Ha-
tanpään valtatien liittymään. Koilliskeskuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2018. 
Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen seudulla -selvitys käsitellään seutuhallituksessa 
30.5.2018. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

 +
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Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

4 Maahanmuuttajien työllisyys on parantu-
nut vuoteen 2017 verrattuna

Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän työttömyys-
aste on laskenut. Huhtikuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1 251, mikä on 
6,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli huhtikuussa 25,9 %, 
kun se vuotta aiemmin oli 28,2 %.  Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 

 +

13 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
suorittamisen jälkeen työttömäksi jäänei-
den määrä on vähentynyt

Tilastokeskuksen sijoittumisseuranta julkaistaan 06/2018, joten tavoitteen toteutumista ei 
voida vielä arvioida.  ?

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymise-
dellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin. 
Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, koulutuk-
seen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna kolmannes asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan toteutu-
van vuoden loppuun mennessä. 

 +

15 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienenty-
nyt 5 milj. euroa

Ajanjaksolla 1-4/2018 kuntaosuus toteutui 0,6 milj. euroa pienempänä kuin vastaavana 
ajanjaksona 2017. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienentyy 3,7 milj. euroa verrat-
tuna vuoden 2017 toteumaan. Työmarkkinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin 
työllistyviin työnhakijoihin. Työttömyyden rakenne on haasteellinen. Kaupungin rahoitusvas-
tuulla olevista työttömistä noin 47 % on saanut työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

 -

Työllisyyskokeilu -kehitysohjelma

TYÖLLISYYDENHOIDON KOKEILU

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 
2018

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta -4 967 -20 218 -17 718 2 500

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Työllisyyskokeilun toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana ollen -17,7 milj. 

euroa. Työllisyyskokeilun toimintakate on 

toteutunut tammi-huhtikuussa 2,0 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa parempana johtuen 

pääasiassa palvelujen ostojen alittumisesta 

1,9 milj. eurolla.  Palvelujen ostot alittuvat 

kilpailutettujen päivähintojen ja toteutetta-

vien uusien edullisten pilottien ansiosta ja 

niiden ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. eu-

roa alle vuosisuunnitelman.

Palkkatukityöllistämisen palkkauskustan-

nuksia on sidottu edellisvuotta enemmän, 

tästä huolimatta palkkatukityöllistämisen 

palkkakustannuksia on toteutunut suunni-

teltua vähemmän, mikä näkyy tammi-huh-

tikuun toteutumissa sekä henkilöstökulujen 

että toimintatuottojen alittumisena. Kunta-

alan palkkaratkaisun ennustetaan kasvatta-

van työllisyyskokeilun henkilöstön henkilös-

tökuluja 0,1 milj. eurolla, kokonaisuutena 

henkilöstökulujen ennustetaan kuitenkin 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena, 

koska palkkatukityöllistämisen palkkauskus-

tannusten ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Työllisyydenhoidon kehitysohjelmalle on 

asetettu vuoden 2018 talousarviossa neljä 

toiminnan tavoitetta ja kolme toimenpi-

dettä. Huhtikuun lopun tilanteessa kahden 

tavoitteen arvioidaan toteutuvan ja yhden 

tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta 

vuoden loppuun mennessä. Yhden tavoit-

teen toteumaa ei tässä vaiheessa voida ar-

vioida. Kaikkien kolmen toimenpiteen ar-

vioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 

loppuun mennessä. Tavoitteiden etenemi-

nen on kuvattu alla olevassa taulukossa.
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Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Valmistellaan seudullinen työllisyydenhoi-
don toimintamalli ja määritellään kuntien 
työllisyydenhoidon keskeiset ydinpalvelut

Työllisyyskokeilussa on rakennettu työnhakija- ja työnantajalähtöinen hallintorajat ylittävä 
toimintamalli maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. Toimintamalli on pohjana kasvu-
palvelujen yhdyspintaan rakennettavalle allianssi- tai muulle yhteistyömallille. Mallista on 
neuvoteltu valtion ja maakuntatoimijoiden kanssa, ja haussa on allianssipilotti työ- ja elinkei-
noministeriöstä. Samassa yhteydessä tavoitteena on laajentaa toiminta kaikkiin Pirkanmaan 
kuntiin. Tuleva kasvupalvelulainsäädäntö substanssilakeineen linjaa mallin rakentamista ja 
kuntien roolia. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

 +

2 Toimeenpannaan tarvittavat rakenteelliset 
uudistukset työllisyyspalveluiden, amma-
tillisen koulutuksen, yrityspalveluiden ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä

Rakenteelliset uudistukset sisältyvät esitettyyn allianssimalliin. Työllisyyspalvelut ja ammatil-
linen koulutus (Tredu) ovat organisoineet uudella tavalla valmistumassa olevien työllistymistä 
sekä työttömien osaamisen kehittämistä tukevia palveluja. Työllisyyspalvelujen ja kaupungin 
yrityspalveluiden osalta yhteisten toimintamallien suunnittelu on käynnissä. Työllisyyspalvelut 
ja aikuissosiaalityö ovat rakentaneet toimintamalleja ja määritelleet palveluvastuita tilantei-
siin, joissa työttömän palvelutarpeissa painottuvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimenpiteillä 
valmistaudutaan maakunnallisten palvelualustojen rakentamiseen maakuntauudistuksen 
jälkeiseen aikaan. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti, mutta työtä jatketaan vielä vuonna 
2019.

 +

3 Käynnistetään kokeiluja, hankkeita ja digi-
innovaatioita, joilla haetaan vaikuttavam-
pia ja asiakaslähtöisempiä palveluja

Uusia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita kehitetään sekä rakenteellisten uudistusten 
että nopeiden kokeiluiden kautta. Erilaisia palvelukokeiluja on meneillään useita kymmeniä 
ja osa näistä on digitaalisia. Kokeilujen tulokset ja vaikutukset arvioidaan ja osa palveluista 
tuotteistetaan. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaan vuoden loppuun 
mennessä.

 +
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Konsernihallinto 
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Konsernihallinto

Toimintatulot 510 1 650 1 827 1 452 -375

Toimintamenot -8 174 -24 339 -26 006 -25 686 320

Toimintakate -7 664 -22 689 -24 179 -24 234 -55

ICT-kehittäminen

Toimintatulot 62 608 55 0 -55

Toimintamenot -1 491 -7 077 -8 046 -8 000 46

Toimintakate -1 429 -6 469 -7 991 -8 000 -9

Bruttoinvestoinnit -6 -737 -1 049 -1 049 0

Toimintakate + nettoinvestoinnit -1 435 -7 206 -9 040 -9 049 -9

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Konsernihallinto
Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

kehittäminen) toimintakate toteutui tammi-

huhtikuussa 0,4 milj. euroa ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa parempana. Toimintatulot 

toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa huonompina. Toimintatulojen suunni-

teltua huonompi toteutuminen johtuu eräi-

den projektien tuista ja avustuksista, joita 

ei vielä kertynyt vuosisuunnitelman mukai-

sessa aikataulussa. Toimintamenot toteu-

tuivat yhteensä 0,6 milj. euroa suunniteltua 

parempina. Henkilöstökulut toteutuivat 0,2 

milj. euroa suunniteltua huonompina useis-

ta eri syistä johtuen. Muiden toimintakulu-

jen alittuminen johtuu pääosin siitä, että 

hankintoja on tehty suunniteltua hitaammin 

ja kehittämiseen varattuja määrärahoja ei 

ole käytetty.

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

kehittäminen) toimintakatteen tilinpäätö-

sennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa huonompi. Ennusteen toimintatuloissa 

on huomioitu presidentinvaalien toisen kier-

roksen poisjääminen, joka vaikuttaa muita 

tuloja pienentävästi 0,4 milj. euroa. Toimin-

tamenojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Hen-

kilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,3 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. 

Ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisun 

mukaiset 1,25 %:n sopimuskorotukset ajal-

le 5-12/2018, jotka lisäävät henkilöstöme-

noja 0,2 milj. euroa. Lisäksi ennusteessa on 

huomioitu henkilöstökuluja kasvattavana 

1.1.2019 maksuun tuleva tuloksellisuuserä 

0,1 milj. euroa, joka kirjataan tilinpäätök-

sessä vuoden 2018 menoksi. Ennusteessa 

on huomioitu toisaalta presidentinvaalien 

toisen kierroksen poisjääminen, joka vaikut-

ti henkilöstömenoja pienentävästi 0,5 milj. 

euroa. Ennusteessa on huomioitu myös hen-

kilöstömenoja pienentävänä säästötoimen-

piteenä luottamushenkilöiden palkkioiden 

sekä pormestarin ja apulaispormestareiden 

palkkojen alentaminen 5 %:lla 1.5.2018 al-

kaen, yhteensä 0,05 milj. euroa. Palvelujen 

ostojen tilinpäätösennusteessa on huomi-

oitu lisäyksenä 0,05 milj. euron sisäinen 

ostojen lisäys Konsernipalveluyksikkö Kop-

parilta.

ICT-kehittäminen
Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää 

kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuo-

delle 2018 on budjetoitu vuosisuunnitel-

massa ICT-kehittämisrahaa yhteensä 9,0 

milj. euroa, joka muodostuu sekä käyt-

tötalous- että investointimenoista. Tässä 

pienkehittämisen osuus on 1,4 milj. euroa, 

ICT-kehittämisprojektien osuus 4,5 milj. eu-

roa ja Digi-ohjelman osuus 3,1 milj. euroa 

(Digi-ohjelman 3,1 milj. eurosta on päätetty 

siirtää muihin projekteihin 0,4 milj. euroa, 

mutta virallista päätöstä ei ole vielä tehty).

Vuosisuunnitelmassa raportointikausilla 

ICT-kehittämiseen on budjetoitu noin 2,6 

milj. euroa. ICT-projektien osuus käyttöta-

louden toteutumasta on 0,9 milj. euroa ja 

digiohjelman 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu 

pääasiassa Tahe-Pirkanmaa ja EU-tietosuoja 

-projektien palveluiden ostojen painottumi-

sesta loppuvuoteen. ICT-kehittämisen toi-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes 

vuosisuunnitelman mukaisesti.

ICT-kehittämisen investointimenoja on 

toteutunut tässä vaiheessa vuotta vain noin 

6 000 eurolla. ICT-kehittämisen investointi-

en ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-

man mukaisesti.
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YHTEISET ERÄT 
Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 580 2 037 1 197 1 197 0

Toimintamenot -36 338 -114 844 -119 356 -116 269 3 087

Toimintakate -35 758 -112 806 -118 159 -115 072 3 087

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

mi-huhtikuussa 2,6 milj. euroa suunniteltua 

pienempänä. 

Toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa 

suunniteltua suurempina johtuen Kelalta 

saaduista vuotta 2017 koskevista perheva-

paakorvauksista. 

Toimintamenot toteutuivat 2,4 milj. euroa 

suunniteltua parempina. Palvelujen ostot 

toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempinä. Syinä tähän ovat muun 

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -7 145 -4 559 -35 002 -19 708 15 294

Rahoitusosuudet 0 0 19 600 0 -19 600

Nettoinvestoinnit -7 145 -4 559 -15 402 -19 708 -4 306

Pysyvien vastaavien luovutustulot 4 2 678 500 500 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien investoinnit ovat pääasiassa 

sijoituksia konserniyhtiöihin. Huhtikuun lo-

pussa investointimenojen toteuma oli 7,145 

milj. euroa, joka koostui sijoituksista Kiin-

teistö Oy Tampereen Monitoimiareenaan 

(3,2 milj. e), Tampereen Seudun Keskus-

puhdistamo Oy:öön (3,745 milj. e) ja Tavase 

Oy:öön (0,2 milj. e). 

Suunnitelluista investoinneista on toteu-

tumatta 0,8 milj. euroa Kiinteistö Oy Tampe-

reen Monitoimiareenaan sekä TREDU-Kiin-

teistöt Oy:lle annettava 5,657 milj. euron 

investointiavustus.

Kaupunginhallituksen käyttöön varat-

tua 2 milj. euron määrärahaa on käytetty 

198  625 euroa em. Tavasen osakeannin 1. 

muassa verotuskustannusten alittuminen, 

liikunta- ja kulttuurikortin arvioitua pienem-

pi käyttö sekä se, että suurtapahtumiin liit-

tyviä menoja ei ole vielä syntynyt. 

Avustukset toteutuivat 1,8 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska 

Tredulle ohjattava valtionosuusrahoitus on 

toteutunut 1,6 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempänä. 

Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Elin-

keinorahastoa käytettiin 0,2 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa enemmän ja suurtapah-

tumat toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempinä. 

Yhteisten erien toimintakatteen ennuste-

taan toteutuvan 4,1 milj. euroa suunniteltua 

parempana. Tilinpäätösennustetta on pie-

nennetty palvelujen ostoissa Tredulle mak-

settavan yksikköhintarahoitusta vastaavan 

summan osalta yhteensä 3,1 milj. euroa ra-

portointikaudella 3/18. Raportointikaudella 

4/18 ennustetta on edelleen pienennetty 

1 milj. euroa. Yhteensä tilinpäätösennus-

tetta on pienennetty Tredulle maksettavan 

valtionosuuden osalta 4,1 milj. euroa. Tilin-

päätösennustetta henkilöstömenojen osalta 

kasvattaa 1.1.2019 maksuun tuleva 9,2 % 

tuloksellisuuserä, joka kirjataan jo vuodelle 

2018, summa yhteensä 0,03 milj. euroa.

vaiheeseen ja päätetty käyttää loppuvuon-

na 357 525 euroa (Kh 8.1.2018) osakeannin 

toisessa vaiheessa sekä Pirkanmaan Voimia 

Oy:n 0,82 milj. euron ja Monetran 625 eu-

ron osakepääomien maksuun (Kv 21.5.2018 

§ 96 ja 97). Lisäksi kaupunginhallitus 

(21.5.2018 § 234) on esittänyt valtuustolle 

Education Tampere Oy:n perustamista. Mi-

käli valtuusto päättää uuden osaamisvien-

tiyhtiön perustamisesta, maksetaan 0,05 

milj. euron osakepääoma em. määrärahasta. 

2 milj. eurosta on näin ollen jäljellä vajaa 0,6 

milj. euroa.

Yhteisten erien nettoinvestointien en-

nuste on 4,306 milj. euroa huhtikuun lopun 

vuosisuunnitelmaa suurempi. Kaupungin-

valtuustolle esitettiin 21.5.2018, että kau-

punki tekee 2,706 milj. euron sijoituksen 

Pirkanmaan Voimia Oy:n sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon ja vastaava lisä-

ys tehdään talousarvion investointimenoi-

hin. Summa sisältyy ennusteeseen, mutta 

ei vuosisuunnitelmaan. Lisäksi esitettiin 

0,6 milj. euron lisäystä Monetra Pirkanmaa 

Oy:n osakkeiden hankintaan. Ennuste si-

sältää 1 milj. euron esityksen sijoituksesta 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n sijoitetun va-

paan oman pääoman rahastoon. Esitys tuo-

taneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 

18.6.2018.

Lisäksi Yhteisiin eriin budjetoidut lasken-

nallinen 19,6 milj. euron valtion rahoitus-

osuus raitiotien rakentamiseen ja vastaa-

van suuruinen varaus pääomasijoitukseen 

Tampereen Raitiotie Oy:öön eivät tule to-

teutumaan, koska tilintarkastajien kanssa 

yhteistyössä alkuvuonna 2018 päädyttiin 

muuttamaan suunniteltua kirjaustapaa si-

ten, rahoitusosuudet ja niiden siirto Tam-

pereen Raitiotie Oy:lle eivät näy kaupungin 

talousarvion investointiosassa.
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KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 11 381 33 399 34 890 35 254 364

Toimintamenot -9 917 -32 802 -34 890 -34 923 -33

Toimintakate 1 463 596 0 331 331

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Kopparin toteutunut toimintakate ajalta 

1-4/2018 on suunniteltua parempi. 

Myyntitulot ovat ylittyneet useiden pal-

veluiden osalta erityisesti talous-, henki-

löstö- ja hallintopalveluissa. Laskutus on 

ylittänyt selvästi suunnitellun muun mu-

assa palkanlaskentapalvelun, kirjanpidon 

tuntilaskutuksen, manuaalireititettyjen ja 

ilman reititystietoja olleiden ostolaskujen 

sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksupää-

tösten osalta. Sitä vastoin esimerkiksi ICT-

KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

palveluiden laskutuksen aloitus PSHP:ltä on 

viivästynyt. Laskutus on ollut suunniteltua 

suurempaa Kasvatus- ja opetuspalveluille 

sekä Avo- ja asumispalveluille myytyjen pal-

veluiden osalta. 

Toimintamenoissa on toteuma selvästi 

suunniteltua alhaisempi johtuen pääasiassa 

ICT-palvelujen ostojen suunniteltua pienem-

mästä toteumasta. Lisäksi Kopparissa on va-

rattu rahaa kehittämiseen, jota ei ole vielä 

käytetty merkittävästi.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

noin 0,3 milj. euroa budjetoitua parempana. 

Tulojen ennustetaan ylittävän suunnitellun 

lähes 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen 

arvioidaan ylittävän hieman suunnitellun 

palkkaratkaisun vaikutuksesta. Henkilötyö-

vuosiennuste on suunniteltua pienempi.
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Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto 

huhtikuun lopussa on 16,2 milj. euroa. Lii-

kevaihto on vuosisuunnitelman mukainen 

edellisen vuoden tasolla. Kokonaisuudes-

saan toimintatulot ovat huhtikuun lopussa 

16,3 milj. euroa, tulot ovat toteutuneet vuo-

sisuunnitelman mukaisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitos on valmius-

organisaatio, joten muuttuvat suoritteiden 

määrät vaikuttavat vain hiukan kuukausit-

taisiin menoihin. Toimintamenot ovatkin 

luonteeltaan enemmän kiinteiden menojen 

tapaisia. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toi-

mintamenot kokonaisuudessaan ovat huhti-

kuun lopussa 15,6 milj. euroa, mikä on 6,5 

prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Muutos johtuu lomapalkkavelan kuukau-

sijaksotuksesta, joka on otettu käyttöön 

vuonna 2018. Toimintamenojen toteuma 

talousarviosta on 33,6 prosenttia. Toimin-

tamenoista 66,7 prosenttia on pelastustoi-

minnan menoja, loput ensihoidon menoja. 

Henkilöstömenoja on kertynyt yhteensä 

11,6 milj. euroa, 8,4 prosenttia enemmän 

kuin edellisvuonna ja henkilöstömenojen 

toteuma talousarviosta on 34,7 prosenttia. 

Muutos johtuu lomapalkkavelan kuukausi-

jaksotuksesta. Ottaen huomioon tilinpää-

töksessä kirjattavat erät, henkilöstöme-

nojen toteuma on arvioidun mukainen. 

Henkilöstökulujen kokonaisennuste säilyy 

kuitenkin ennallaan. 

Muiden toimintamenojen kuin henkilös-

tömenojen toteuma talousarviosta on 31,9 

prosenttia, yhteensä 3,9 milj. euroa, kasvua 

edelliseen vuoteen on 3,4 prosenttia. 

1 000 euroa Tot 1-4 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä 1 053 -2 -1 -1 0

Investoinnit -34 -1 945 -1 952 -1 952 0

Rahoitusosuudet 0 168 302 302 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 27 0 0 0

Investointien rahavirta yhteensä -34 -1 750 -1 650 -1 650 0

Suunnitelman mukaisten poistojen toteu-

ma huhtikuun lopussa on 0,6 milj. euroa. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talouden 

toteuma huhtikuun lopussa on 0,2 milj. 

euroa ylijäämäinen. Pirkanmaan pelastus-

laitoksen tilinpäätös toteutunee tilinpäätös-

jaksotukset huomioiden vuosisuunnitelman 

mukaisena.

Palkallisten henkilötyövuosien toteuma 

huhtikuun lopussa on 205 htv:ta, joka on 

33% tilinpäätösennusteesta. Ennuste on 

henkilöstösuunnitelman mukainen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoin-

nit painottuvat loppuvuoteen. Investoinnit 

koostuvat pääasiassa raskaasta sammutus-

kalustosta, öljyntorjuntaveneestä sekä am-

bulansseista. Investointiennuste on vuosi-

suunnitelman mukainen.

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Palotarkastukset on suori-
tettu valvontasuunnitelman 
mukaisesti

Suoritetut määräaikai-
set palotarkastukset

Valvontasuunnitelmassa on arvioitu määräaikaisen valvonnan piiriin kuuluviksi 
valvontakohteiksi vuonna 2018 asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksia 17370 kpl 
ja yritys- ja laitoskohteita 2445 kpl. Huhtikuun loppuun mennessä asuin- ja vapaa-
ajan asuinrakennuksiin on kohdentunut 12580 omavalvontaa tai palotarkastusta 
(72 % arvioidusta määrästä) ja yritys- ja laitoskohteisiin 973 määräaikaista palo-
tarkastusta (40 % arvioidusta määrästä). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä.

 +

2 Pelastuslaitoksen toimin-
tavalmiusaikavaatimus on 
saavutettu pelastuslaitok-
sen palvelutasopäätöksen 
mukaisesti

1. yksikön ja pelastus-
toiminnan toimintaval-
miusajan saavuttami-
nen riskiluokittain

Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyvät kaikissa riskiluokis-
sa, lukuun ottamatta ensimmäisen yksikön keskimääräistä toimintavalmiusaikaa 
ensimmäisessä riskiluokassa. Merkittävin syy ajan ylitykseen on kaupunkialueen 
poikkeavat liikennejärjestelyt. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

 +/-

3 Työhyvinvointi on paran-
tunut työyhteisötaitoja 
kehittämällä vuoteen 2017 
verrattuna

Työhyvinvoinnin matrii-
sin tulokset

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  ?

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
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Liikelaitokset 

1 000 euroa Tot 1-4 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Vesi 3 578 23 477 25 357 24 342 -1 015

Kaupunkiliikenne 2 061 3 600 413 284 -129

Infra -530 4 244 3 828 3 299 -529

Voimia 1 730 2 841 2 200 1 900 -300

Yhteensä 6 839 34 162 31 798 29 825 -1 973

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-huhti-

kuun toteutunut liikeylijäämä oli 6,8 milj. 

euroa. Tampereen Voimian liikeylijäämä oli 

1,7 milj. euroa, Tampereen Veden 3,6 milj. 

euroa ja Tampereen kaupunkiliikenteen 2,1 

milj. euroa. Infrassa tammi-huhtikuun liike-

alijäämä oli 0,5 milj. euroa. 

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste 29,8milj. euroa on 2,0 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurin 

poikkeama ennusteessa on Tampereen Ve-

den osalta, jossa liikeylijäämäennuste on 

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 29,8 M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-2,0 M€ 

LIIKEYLIJÄÄMÄ

1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

pi. Tampereen Voimian, Tampereen Veden 

ja Kaupunkiliikenteen osalta liikeylijäämä-

ennuste alittaa vuosisuunnitelman yhteensä 

1,1 milj. eurolla, joista Infran ennustetta on 

heikennetty 0,5 milj. euroa ja Voimian 0,3 

milj. euroa verrattuna vuosisuunnitelmaan. 

Liikelaitosten investoinnit ovat huhtikuun 

loppuun mennessä toteutuneet 3,8 milj. 

eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustuloja on kertynyt yhteensä 12 

milj. euroa, joka on muodostunut Tampe-

reen Kaupunkiliikenteen vanhan kaluston 

myynnistä . Koko vuoden investointien en-

nustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa suurempana, joka muodostuu 

yksin Tampereen Veden investointien yli-

tyksestä. Kokonaisuudessaan liikelaitosten 

investointitaso on laskenut tälle tilikaudelle 

huomattavasti, mikä johtuu Tampereen Ti-

lakeskuksen yhtiöittämisestä ja talonraken-

nusinvestointien siirtymisestä elinvoiman ja 

kilpailukyvyn palvelualueelle.
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Tampereen Vesi

1 000 euroa Tot 1-4 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä 3 578 23 477 25 357 24 342 -1 015

Bruttoinvestoinnit -3 532 -20 502 -23 000 -24 500 -1 500

Rahoitusosuudet 0 54 0 0 0

Nettoinvestoinnit -3 532 -20 448 -23 000 -24 500 -1 500

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tarkastelukauden 1-4 liikevaihto alitti vuo-

sisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Edellisvuo-

teen nähden liikevaihto toteutui 3,4 milj. 

euroa suurempana. Tarkastelujakson liikeyli-

jäämä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompi. Edellisvuoteen nähden tarkas-

telukauden liikeylijäämä on 1,3 milj. euroa 

parempi. Henkilöstökulujen vuosisuunnitel-

man ylitys 0,45 milj. euroa tarkastelukau-

della 1-4 johtuu mm. henkilöstövaihdoksiin 

liittyvistä kustannuksista, Kaupinojan ve-

dentuotantolaitoksen investointihankkeen 

haasteista aiheutuneista lisäresurssitarpeis-

ta, raitiotiehankkeen Vedelle aiheuttamista 

töistä, putkirikkojen suuresta määrästä ja 

henkilöstölle huhtikuussa maksetuista ker-

tapalkkion tuloksellisuuspalkkioista. Hen-

kilöstökulujen ennustetaan ylittävän vuosi-

suunnitelman 0,35 milj. eurolla. Ennusteen 

ylitys johtuu edellä luetelluista syistä sekä 

kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksesta. 

Palveluiden ostojen toteuma selittyy pää-

osin tavanomaisella kuukausivaihtelulla eri 

vuosina. Tampereen Veden toimiala on sel-

lainen, että mm. sääolosuhteet vaikuttavat 

merkittävästi menojen toteumaan. Myös 

palveluiden ostojen (vrt. henkilöstökulut) 

vuosisuunnitelman ylitystä tarkastelukau-

della 1-4 selittävät edellä mainitut putki-

rikkojen suuri määrä sekä raitiotiehank-

keen Vedelle aiheuttamat työt. Ulkoisten 

palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Liikeyli-

jäämän ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelmaa 1,02 milj. euroa heikompana. 

Henkilötyövuodet toteutuivat vuosisuun-

nitelman mukaisina. Koko vuoden henkilö-

työvuosien ennustetaan toteutuvan vuosi-

suunnitelman mukaisesti eikä ennusteen 

muutokselle ole tarvetta. Edellisvuoden 

vastaavaan ajankohtaan nähden henkilötyö-

vuodet toteutuivat 0,6 htv pienempinä. 

Tampereen Veden investoinnit ovat pää-

asiassa kuukausia kestäviä projekteja ja 

siksi investointien toteutumat ovat kes-

keneräisten omaisuusluokassa.  Huhtikuun 

2018 loppuun mennessä investoinnit ovat 

toteutuneet 3,5 miljoonan euron suuruisina 

eli 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

nempinä. 

Investoinneista on käytetty yli 3,6 milj. 

euroa verkostojen rakentamiseen suurim-

pina kohteinaan Näsijärven vesijohtojen 

vesistöosuudet 1,2 milj. euroa, Ranta-Tam-

pellan alueen vesihuolto 0,5 milj. euroa 

sekä Kaupinojan vedentuotantolaitoksen 

johtosiirrot 0,5 milj. euroa. Investointien ko-

konaismäärän ennustetaan toteutuvan 1,5 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. 

Ylitys kohdentuu laitosinvestointeihin.

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Liikevaihto on kasvanut hen-
kilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Liikevaihto on kasvanut tammi-huhtikuussa 17.146.880 € / 42,83 htv = 400.347 €/
htv (vertailu 1-4/2017: 13.795.677 € / 43,61 htv = 316.342 €/htv). Tammi-huhtikuun 
liikevaihto/HTV ylittää edellisvuoden 27%:lla. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +

2 Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sista johtuvat sairauspoissa-
olot laskevat vähintään 3 % 
ja tapaturmien määrä laskee 
vähintään 10 %

Sairauspoissaolojen ja 
tapaturmien määrä vrt. 
vuosi 2017

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet lähes 50 % 
ajalla 1-4/2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työntekijöitä on 
pyritty siirtämään vähemmän kuormittaviin töihin, jolloin työssäolo on mahdollistu-
nut. Tapaturmien määrä oli 1-4/2018 4 kpl (vuonna 2017 vastaavana aikana 1 kp). 
Kokonaisuutena tavoitteen toteutumista koko vuoden osalta ei voida vielä arvioida. 

 ?

3 Hinnat ovat suurten kaupun-
kien keskitason alapuolella

Hintataso VVY:n (Vesilaitosyhdistys) kyselyn 1.2.2018 perusteella hinnat ovat suurten kaupun-
kien keskitason alapuolella. Tavoite on toteutunut.

 +

4 Vesijohtoveden laatu ja 
toimitusvarmuus säilyvät 
korkealla tasolla

Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kesäkuussa 2018. Tavoitteen arvioidaan toteutu-
van vuoden loppuun mennessä.  +

5 Vesijohtoverkoston toimin-
tavarmuudesta huolehditaan

Verkoston keskimää-
räinen uusiutumisaika 
< 100 v.

Vuosisuunnitelman mukaisten kohteiden toteutuessa päästään tavoitteeseen. Tähän 
mennessä toteutunut ohjelman mukaan. Kokonaisuutena tavoitteen toteutumista ei 
voida arvioida tässä vaiheessa vuotta.

 ?
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Tampereen kaupunkiliikenne

1 000 euroa Tot 1-4 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä 2 061 3 600 413 284 -129

Bruttoinvestoinnit -182 -2 963 -3 100 -3 100 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 12 17 0 15 15

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen 

liikevaihto vastaa budjetoitua, ylittäen sen 

hieman. Myös muita tuottoja, joiden merki-

tys sinällään on vähäinen, on alkuvuodesta 

kertynyt hieman budjetoitua enemmän.  

Kokonaisuutena tulot ylittävät suunnitellun 

tason runsaalla 0,1 miljoonalla eurolla.

Materiaalien ja palveluiden kohdalla on 

alkuvuodesta saavutettu hienoista säästöä 

sekä tarvikkeiden että palvelujen osalta. Ko-

konaisuutena menot alittavat näiden osalta 

budjetin vajaalla 0,2 miljoonalla eurolla. 

Myös henkilöstökuluissa on saatu säästöä 

alkuvuoden osalta. Tässä vaiheessa budjetti 

alittuu noin 0,2 miljoonalla eurolla, mistä 

kolme neljännestä muodostuu ennakoitua 

pienemmistä eläkemenoista. 

Ensimmäisen vuosikolmanneksen tu-

losennuste on 0,3 miljoonaa euroa, mikä 

alittaa budjetoidun 0,1 miljoonalla eurolla.

Toukokuussa tapahtuneen korjaamotoi-

mintojen siirron myötä tulee tulosennuste 

muuttumaan ja täsmentymään. Odotetta-

vissa on selkeästi suuremmat henkilöstö-

kulut mutta toisaalta laskevat palvelujen 

ostot. 

Liikenne on toteutunut suunnitellun mu-

kaisesti ja palkallisissa henkilötyövuosissa 

ollaan pysytty budjetoidussa määrässä.

Tampereen Infran linja-autojen korjaa-

mohenkilöstön integroiminen osaksi TKL:n 

henkilöstöä tulee 1.5.2018 alkaen kuiten-

kin lisäämään merkittävästi palkallisia hen-

kilötyövuosia. Tässä vaiheessa niiden vai-

kutuksen arvioidaan vuoden 2018 osalta 

olevan yhteensä noin 10 htv.

Vuoden 2018 investointipäätökset on 

tehty 12 uudesta linja-autosta. Lisäksi ti-

laajan kasvaneen kysynnän seurauksena 

on tehty päätös yhteensä 4 käytetyn linja-

auton hankkimisesta. Ensimmäisen vuosi-

kolmanneksen jälkeen on toteutunut em. 

käytettyjen autojen hankinta (yht. hieman 

alle 0,2 miljoonaa euroa). Uushankinnat to-

teutuvat vuoden jälkimmäisellä puoliskol-

la. Investointien ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisena.

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Liikevaihto on kasvanut hen-
kilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Tammi-huhtikuun liikevaihto/HTV ylittää edellisvuoden 0,6%:lla. Tavoitteen arvioi-
daan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

2 Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sista johtuvat sairauspoissa-
olot laskevat vähintään 3 % 
ja tapaturmien määrä laskee 
vähintään 10 %

Sairauspoissaolojen ja 
tapaturmien määrä vrt. 
vuosi 2017

Sairauspoissaoloja koskevaa yksilöityä raporttia ei ole vielä käytettävissä. Työtapa-
turmat ovat vähentyneet alkuvuonna kuudesta neljään. Kokonaisuuteena tavoitteen 
toteutumista ei voida vielä arvioida.  ?

3 Toiminta on kilpailukykyistä 
yksityisiin palveluntuottajiin 
verrattuna

Hintataso taloudelli-
nen tulos huomioiden 
(ulkopuolinen arvio/
hintavertailu)

Toiminnan kilpailukykyä on käsitelty konsernijaostossa huhtikuussa 2018. Vaikka 
tuotantohinnat ovat noin 6 % yksityistä sektoria kalliimmat, on toiminta yli 10 % 
liikevaihdon tuloutuksella oikaistuna erittäin kilpailukykyistä yksityiseen sektoriin 
nähden. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +

4 Tilatuista linjakilometreistä 
vähintään 99,90 % on TKL:n 
toimesta toteutunut suun-
nitellusti

Toteutuneiden linjaki-
lometrien määrä/tilatut 
linjakilometrit

Talvikuukausien (tammi-maaliskuu) aikana vuoden keskimääräisestä tavoitteesta on 
jääty hieman mitattavan toteuman ollessa 99,84 %. Loppuvuoden aikana keskimää-
räinen tavoitetaso ylittyy. Tavoite tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä.

 +

5 Vaihtoehtoisten polttoainei-
den (mm. kaasu, biodiesel) 
käyttöä on selvitetty

Toimenpiteet ja toteu-
tustilanne

Selvitystyötä on käynnistetty ja asian tiimoilta tavattu mm. Gasumin edustajia. Selvi-
tystyö jatkuu tutustumisella olemassa oleviin kaasubussivarikoihin kevätkesällä. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +
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1 000 euroa Tot 1-4 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä -530 4 244 3 828 3 299 -529

Tampereen Infra

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Infran vuoden 2018 tammi-huhtikuussa lii-

kealijäämää kertyi selvästi enemmän kuin 

mitä tälle ajankohdalle oli suunniteltu ja 

tilanne on heikompi kuin vuotta aiemmin. 

Liikealijäämä oli 1,9 milj. euroa. 

Rakentamisen liikevaihto oli 2,5 milj. eu-

roa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 

pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti 

kaupunkiympäristön palvelualueen edellis-

vuotta pienempi tilauskanta. Kohteet ovat 

olleet pääosin aiempaa pienempiä eikä 

niitä ole saatu toteutettua kannattavasti. 

Parhaillaan työn alla olevista kohteista suu-

rimpia ovat Tarastenjärven ja Haukiluoman 

kaava-alueet sekä Kissanmaankatu. 

Kunnossapitopalvelujen liikealijäämä oli 

0,4 milj. euroa, mikä on selvästi enemmän 

kuin vuotta aiemmin. Kunnossapidon so-

pimus ei jousta sääolosuhteiden mukaan, 

mikä näkyy suunnitelman mukaan toteutu-

neessa liikevaihdossa. Säiden osalta talvi oli 

poikkeuksellinen. Lumenajoon on jouduttu 

hankkimaan paljon yksityistä kalustoa. Vai-

kean talven vuoksi on jouduttu teettämään 

paljon ylitöitä.  

Korjaamopalvelujen liikealijäämä oli 0,1 

milj. euroa. Korjaamosta on siirtynyt linja-

autokaluston korjaukset Tampereen kau-

punkiliikenteelle toukokuun alussa, joka 

muuttaa korjaamopalveluiden talousraken-

netta loppuvuoden aikana.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan yli-

töiden ja vuoden 2018 palkkaratkaisun vuoksi 0,6 

milj. euroa suunniteltua suurempana. Toukokuun 

alussa tapahtunut korjaamosiirto huomioidaan 

loppuvuoden raportoinneissa.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo den lii-

keylijäämä toteutuu 0,5 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa heikompana eli 3,3 milj. eurona.

Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennus-

tetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienem-

pänä korjaamon asentajien Kaupunkiliikenteelle 

siirtymisen vuoksi.

Infran investoinnit on päätetty hankkia vuo-

desta 2018 eteenpäin kaikilta osin leasing-rahoi-

tuksella, jolloin investointiluonteisia hankintoja ei 

enää ole.  

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Liikevaihto on kasvanut hen-
kilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Liikevaihto on laskenut 15 % henkilötyövuotta kohden ajalla 1-4/2018 verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman 
mukainen liikevaihto on 5,7 milj. euroa edellistä vuotta pienempi, koska esimer-
kiksi kaupunkiympäristön palvelualueen tilausmäärä on pienentynyt. Alkuvuodesta 
rakentamisen työkohteiden määrä on vähentynyt ja aloitetut kohteet ovat toteu-
tuneet edellisvuotta hitaammin kylmän alkuvuoden vuoksi. Tavoitteen ei arvioida 
toteutuvan.

 _

2 Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sista johtuvat sairauspoissa-
olot laskevat vähintään 3 % 
ja tapaturmien määrä laskee 
vähintään 10 %

Sairauspoissaolojen ja 
tapaturmien määrä vrt. 
vuosi 2017

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet 22 % ajalla 
1-4/2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Infrassa on tehty ennal-
ta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa. Käytössä ovat korvaavan työn ja 
kevennetyn työn/osa-aikatyön toimintamallit. Tässä vaiheessa vuotta tavoite näyttää 
toteutuvan, mutta esimerkiksi Infran henkilöstön korkea keski-ikä voi heikentää 
tilannetta loppuvuoden osalta. Tapaturmien määrä on laskenut 25 % ajalla 1- 4/2018 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tapaturmien vähenemiseen on 
vaikuttanut työturvallisuuden toimintamalli, johon kuuluu yhteisvastuuseen perus-
tuva kannustepalkkio. Kokonaisuutena tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +

3 Liikelaitoksen toiminta 
on organisoitu kaupun-
gin uuden toimintamallin 
mukaiseksi

Tehdyt toimenpiteet Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen orga-
nisointiselvityksen tilannekatsauksen 13.3.2018 ja päätti, että asian valmistelemista 
jatketaan vertailemalla nykyistä toimintaa esitettyihin muihin päävaihtoehtoihin. 
Selvitystyön perusteella valmistuva esitys Infran toimintojen tulevasta organisaa-
tiomallista tuodaan konsernijaoston linjattavaksi tämän hetken tiedon mukaan 
29.5.2018. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +

4 Tuotettujen palveluiden 
hinta- ja laatutaso vastaa 
yksityisten kilpailijoiden 
tasoa

Toteutunut hinta- ja 
laatutaso, toteutustilan-
ne ulkopuolinen arvio 
(huomioiden sisäinen 
kate ja eläkemenope-
rusteiset maksut)

Tavoitteen toteutumista ei voi vielä arvioida. Mittarin mukainen ulkopuolinen arvio 
teetetään koko vuoden toteumaan perustuen.

 ?
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Tampereen Voimia
1 000 euroa Tot 1-4 

2018
TP 2017 VS 2018 TP Enn 

2018
TP Enn 18 / 

VS 18

Liikeylijäämä 1 730 2 841 2 200 1 900 -300

Bruttoinvestoinnit -126 -177 -487 -444 43

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 1 0 0 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui 

tammi-huhtikuussa suunnitellun suurui-

sena. Ateriapalvelujen myynnin kehitys 

verrattuna suunniteltuun oli heikompaa ja 

puhtauspalvelujen myynti on toteutunut 

suunnitellun mukaisesti. Työvoimakulut (si-

sältäen henkilöstökulut ja vuokratyövoiman 

ostot) ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa yli 

suunnitellun. Elintarvikekulujen hallinnassa 

onnistuttiin alkuvuonna hyvin tuotannon 

ohjauksen keinoin ja ne ovat toteutuneet 

suunnitellun suuruisina. Liikeylijäämä to-

teutui suunniteltua 0,8 milj. euroa heikom-

pana johtuen työvoimakulujen ylityksestä. 

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 

suunnitellun suuruisena. Työvoimakulujen 

ennustetaan ylittävän suunnitellun 0,6 milj. 

eurolla. Ylityksestä 0,3 milj. euroa aiheutuu 

vuodelle 2018 kohdistuvista kunta-alan pal-

kankorotuksista, joihin ei ole vuosisuunni-

telmassa varauduttu. Työvoimakustannuk-

set pyritään saamaan hallintaan kuvatuilla 

työhyvinvoinnin johtamisen toimenpiteillä. 

Ateriapalvelujen ostojen ennustetaan alit-

tuvan 0,1 milj. eurolla kahden henkilöstöra-

vintolan sopimuksen päättymisen johdosta. 

Kuljetuspalvelujen ostoista ja muiden palve-

lujen ostoista ennustetaan molemmista 0,1 

milj. alitusta. 

Liikeylijäämäennuste on 1,9 milj. euroa, 

joka on 0,3 milj. euroa heikompi kuin vuo-

sisuunnitelma ja 0,1 milj. euroa heikompi 

kuin maaliskuun ennuste. Ennuste heikke-

ni siitä syystä, että siinä otettiin huomioon 

uutena eränä kunta-alan palkankorotukset 

kertaerineen.

Työvoiman tarve kokonaisuutena, ottaen 

huomioon oman ja ulkopuolisen työvoiman, 

on ollut alkuvuonna suunniteltua suurem-

paa johtuen sairauspoissaolojen aiheut-

tamasta sijaistarpeesta. Työvoiman tarve 

kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Vuoden 2018 kalusto- ja laiteinvestoinnit 

kohdistuvat strategian mukaisesti asiakas-

laadun parantamiseen linjastoja uusimalla 

ja tuotannon tehostamiseen ja turvallisuu-

den parantamiseen erityisesti suurissa tuo-

tantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä painot-

tuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjausta 

ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi. 

Kuluvana vuonna jatketaan Aromi-järjestel-

män ja sähköisen tuloskortin kehittämistä. 

Investointiennuste on 0,44 milj. euroa, joka 

on 0,04 euroa alle suunnitellun. 

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1 Liikevaihto on kasvanut hen-
kilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Työn tuottavuus on parantunut edelliseen vuoteen nähden 1,7 % työvoiman pa-
remman hallinnan ja poissaolojen vähentymisen ansioista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä, vaikka riskinä on myynnin vähentyminen 
asiakkaiden supistaessa toimintaansa osana kaupungin talouden sopeuttamistoimia.

 +

2 Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sista johtuvat sairauspoissa-
olot laskevat vähintään 3 % 
ja tapaturmien määrä laskee 
vähintään 10 %

Sairauspoissaolojen ja 
tapaturmien määrä vrt. 
vuosi 2017

Tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat laskeneet 9 % ja tapatur-
mat vähentyneet neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeiset keinot 
liittyvät työkyvyn parantamiseen yksilöllisin toimenpitein, työturvallisuuskulttuurin 
kohentamiseen työyhteisöissä sekä työterveysyhteistyöhön. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

 +

3 Asiakastyytyväisyys on ke-
hittynyt positiivisesti edelli-
seen vuoteen verrattuna

Asiakastyytyväisyys-
mittauksen tulokset 
(käyttäjä- ja tilaaja-
asiakkaat)

Tavoitteen toteutumista ei voi vielä arvioida. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään 
syksyllä.

 ?

4 Asiakkaiden hyvinvointi 
on parantunut edelliseen 
vuoteen verrattuna

Ravitsemuksen hyvin-
vointimatriisin tulos

Tavoitteen toteutumista ei voi vielä arvioida. Matriisin tulokset saadaan vuoden 
lopussa.  ?

5 Liikelaitos on valmistau-
tunut toiminnan yhtiöittä-
miseen luottamuselinten 
päätösten pohjalta yhdessä 
omistajaohjausyksikön 
kanssa

Toteutustilanne Yhtiöittämisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti yhdessä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kanssa; yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja arvonmääritykset 
on tehty alkuvuonna. Yhtiöittäminen edennee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 
toukokuussa. Pirkanmaan Voimia Oy:n on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. 
Tavoite on toteutunut.

 +
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LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysoh-

jelma koordinoi peruskaupungin toimintaa 

raitiotiehankkeessa. Kaupunkiympäristön 

palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma 

toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauk-

sessa. 

Tampereen Raitiotie Oy on raitiotien rata-

järjestelmän, varikon ja vaunujen omistaja 

ja hallinnoija. Yhtiö vastaa muun muassa 

raitiotieinvestoinnin rahoituksen järjestä-

misestä, rakentamishankkeen toteuttavan 

Raitiotieallianssin toteuttamissuunnitelman 

kustannuksista sekä raitiovaunukaluston 

hankinta- ja kunnossapitosopimuksista. 

Raitiotieallianssin työssä osakeyhtiö ohjaa 

erityisesti ratatekniikan ja varikon suun-

nittelua ja rakentamista sekä ratainfran 

kunnossapidon valmistelua. Raitiotien val-

mistuttua yhtiö keskittyy järjestelmän omis-

tamiseen ja kunnossapidon koordinointiin 

yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Raitiotieallianssin työssä Tampereen kau-

pungin kaupunkiympäristön palvelualue 

ohjaa katu- ja viheralueiden ja kaupungin 

omistaman kunnallistekniikan suunnittelua 

ja rakentamista ja niiden kunnossapidon 

valmistelua.  Kaupunki teettää Raitiotieal-

lianssilla välittömästi raitiotien rakentamis-

alueeseen liittyviä saneeraus- ja uudisin-

vestointeja rinnakkaishankkeina. Kaupunki 

vastaa maankäytön, liikennejärjestelmän ja 

joukkoliikennejärjestelmän suunnittelusta. 

Kaupungin eri yksiköillä on myös Raitiotieal-

lianssin toiminnassa lupaviranomaisen rooli.

Toiminnan kuvaus
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perus-

taa raitiotien kehitysohjelman. Raitiotien 

kehitysohjelma koordinoi raitiojärjestelmän 

toteuttamista kaupungin vastuulla olevissa 

asioissa suunnittelu-, rakentamis- ja käyt-

töönottovaiheissa vuosina 2017 - 2021. 

Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen on osa 

valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopi-

muksia kaupunkiseudun yhdyskuntaraken-

teesta ja liikennejärjestelmästä. Raitiotie 

on kaupungin strategiassa joukkoliikenteen 

kärkihankkeena. Valtuuston 13.11.2017 

hyväksymässä kaupunkistrategiassa on 

linjattu tavoitteeksi, että raitiotien osan 1 

kaupallinen liikenne alkaa v. 2021 ja osan 2 

Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen 

on alkanut viimeistään v. 2021. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, et-

tä kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien 

toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta-

keskusta-Tays mukaisen raitiotiehankkeen. 

Raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallinnoin-

timuodoksi valittiin osakeyhtiö. Kaupungin-

valtuuston hyväksymä Raitiotieallianssin 

osan 1 kokonaiskustannusarvio on 238,8 

milj. euroa, joka sisältää osan 1 tavoite-

kustannuksen, tilaajan hankinnat, tilaajan 

riskivarauksen ja bonuspoolin budjettiva-

rauksen. Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus 

on hyväksynyt Raitiotieallianssin osan 1 

toteutussisältöön muutoksia, jotka kaupun-

ginhallitus hyväksyi osaltaan 14.5.2018. 

Näiden muutosten myötä Raitiotieallianssin 

osan 1 kokonaiskustannusarvio on 243,53 

milj. euroa.

Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuu-

luvat osa 1 Hervanta - keskusta ja keskus-

ta - Tays sekä osa 2, eli rata keskustasta 

Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen. 

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen 

allianssisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016 

ja osan 2 kehitysvaiheen allianssisopimus 

22.2.2018.

Raitiotieradan rakentaminen osalla 1 on 

laajimmillaan vuoden 2018 aikana. Rataa 

rakennetaan useilla keskustan kaduilla, Ka-

levassa, Kaupin kampuksella, Hervannan 

valtaväylän varrella ja Hervannassa. Tavoit-

teena on, että raitiotien koeajot alkavat 

keväällä 2020 ensimmäisellä raitiovaunul-

la. Kaupallinen liikenne keskustasta Her-

vantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena 

aloittaa vuonna 2021. 

Tampereen Raitiotie Oy on organisoitunut 

lokakuusta 2017 alkaen. Toimitusjohtajan 

lisäksi palveluksessa on vaunupäällikkö, ra-

tapäällikkö, turvallisuus- ja järjestelmävas-

taava controller-hallintovastaava ja toimis-

toassistentti. 

Sopimus raitiovaunutoimituksesta on al-

lekirjoitettu 16.10.2017 Transtech Oy:n ja 

Tampereen kaupungin kesken. Raitiotien 

toteutusosalle 1 tarvitaan 19 raitiovaunua, 

joiden hankintahinta on noin 72,1 miljoo-

naa euroa. Vaunut hankitaan vuosien 2017–

2021 aikana. 

Raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoit-

teiden siirtämisestä Tampereen kaupun-

gilta Tampereen Raitiotie Oy:lle on tehty 

siirtosopimus, joka on hyväksytty kaupun-

ginhallituksessa (KH 20.11.2017 § 651) ja 

allekirjoitettu 21.12.2017. Siirtosopimuksen 

mukaisesti Tampereen Raitiotie Oy vastaa 

vaunuhankinnasta ja Raitiotieallianssin val-

tuuston 7.11.2016 hyväksymästä kokonai-

suudesta. Kaupunki säilyy osakeyhtiön rin-

nalla Raitiotieallianssin tilaajaosapuolena.

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi ke-

hitysvaihe arvioitiin osan 1 toteutussuunni-

telmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021 ja 

rakentaminen vuosille 2021–2024. Kaupun-

ginhallitus päätti 18.12.2017 (§ 705), että 

raitiotien osan 2 kehitysvaihe aloitetaan 

ja tilataan Raitiotieallianssilta. Sopimus 

osan 2 kehitysvaiheesta on allekirjoitettu 

22.2.2018. Lisäksi osana osan 2 kehitysvai-

hetta suunnitellaan Lielahden pistoraide. 

Osan 2 kehitysvaiheen kustannusarvio on 

2,9 milj. euroa. Osan 1 toteutussuunnitel-

massa esitetty tavoiteaikataulu oli, että rai-
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tiotieliikenne Pyynikintorilta Lentävännie-

meen alkaa vuonna 2024. 

Osan 2 valmistelu etenee rinnakkain Hie-

danrannan yleissuunnittelun ja Niemen-

ranta III -asemakaavan laatimisen kanssa. 

Näiden lisäksi Santalahden uudisalueen ra-

kentamistöiden alkaminen edellyttävät rai-

tiotieradan suunnitteluvalmiuden nostamis-

ta. Hiedanrannan ja Lielahden alueella on 

tarkasteltu useita ratalinjauksen vaihtoeh-

toja ja kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 

(§ 704), että raitiotie toteutetaan kahdessa 

vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteu-

tetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja 

Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan 

ja Lentäväniemeen ja toisessa vaiheessa 

raitiotie toteutetaan Hiedanrannan keskus-

tasta Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun 

liittymän läheisyyteen. Kaupunginhallitus 

päätti 12.2.2018, että raitiotie välillä Sepän-

katu-Hiedanranta linjataan kulkevaksi San-

talahden alueella Rantatie-kadun rinnalla 

ja sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan. 

Samalla päätettiin tavoiteaikataulusta siten, 

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentami-

sesta päätetään valtuustossa viimeistään 

lokakuussa 2020. Kaupunginhallitus päätti 

edelleen 3.4.2018, että Rantatie-kadulle 

Santalahden kohdalle toteutetaan kaksi rai-

tiotiepysäkkiä.

Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saa-

tava valtionapu on enintään 30 prosenttia 

hankkeen rakentamiskustannuksista, kui-

tenkin enintään 71 milj. euroa siten, että 

1. vaiheen osuus valtionavusta on enintään 

55,05 milj. euroa ja 2. vaiheen osuus enin-

tään 15,95 milj. euroa. Liikennevirasto antoi 

päätöksen osan 1 toteutusvaiheen valtion-

avustuksesta 8.1.2018. Vuosien 2015–2016 

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheeseen 

saatiin valtionapua 3,06 milj. euroa, mikä 

summa ei vaikuta saatavaan rakentamisvai-

heen valtionapuun. Lisäksi osan 2 Raitiotie-

allianssin kehitysvaiheen arviolta 2,9 milj. 

euron kustannuksiin on tarkoitus hakea 

erikseen valtionapua 30 %. 

Kaupunkiseudun kuntayhtymän vetoi-

sesti on valmistelu selvitystä raitiotiejärjes-

telmän seudullisesta laajenemisesta. Rai-

tiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen 

seudulla -selvitys käsitellään seutuhallituk-

sessa 30.5.2018. 

Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että 

raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskus-

tasta etelän suuntaan varaudutaan rakenta-

malla vaihderisteyksen varaukset Hämeen-

kadun ja Hatanpään valtatien liittymään. 

Koilliskeskuksen yleissuunnittelu on käyn-

nistynyt keväällä 2018. Raitiotiehen liittyviä 

maankäytön ja liikenneverkon tarkasteluja 

on tehty myös Ruotulan golf-kentän ja Tam-

pereen messu- ja urheilukeskuksen ympä-

ristössä. Raitiotien kehitysohjelma teettää 

raition toteutusosilla 1 ja 2 sekä tulevai-

suuden jatkolinjoilla ympäristönvaikutusten 

arviointeja ja seurantatutkimuksia, vaih-

toehtovertailuja ja vaikutustenarviointeja 

päätöksenteon tueksi sekä erilaisia tutki-

muksia, selvityksiä, alustavia suunnitelmia, 

suunnitteluohjeita, opinnäytetöitä ja mitta-

uksia.

Töiden eteneminen ja toiminnan 
painopisteet vuonna 2018 
Tampereen raitiotien toteutusosan 1 ra-

kentaminen alkoi vuodenvaihteessa 2016-

2017. Rakentaminen on pitkäaikainen ja 

monia muutoksia tuova urakka, sillä raitiotie 

tulee keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia. 

Raitiotieradan rakennustyö, Raitiotieallians-

sin urakka on osalla 1 jaettu viiteen lohkoon: 

keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä, 

Hervanta ja Hervannan varikko. 

Rakennustyöt ovat vuonna 2018 jatku-

neet ydinkeskustassa, Kalevassa, Hervan-

nan valtaväylän varrella ja Hervannassa. 

Raitiotieallianssi tiedottaa verkkosivuillaan 

(raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen raken-

Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy
Ennuste, milj. euroa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä

Tampereen kaupunki

   Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus -1,3 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 0,0 0,0 -7,3

Tampereen Raitiotie Oy

   Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe) -63,3 -63,6 -65,6 -40,6 -10,7 0,0 0,0 -243,8

   Vaunuhankinta  *) -10,8 -3,6 -2,3 -15,9 -35,7 -0,2 -3,6 -72,1

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1 18,1 18,7 19,3 2,0 0,0 0,0 0,0 58,1

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen

nustöistä. Tampereen kaupungin omilla 

verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa 

raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätök-

senteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä, 

rinnakkaishankkeista ja asemakaavoituk-

sesta. Huhtikuussa 2018 Raitiotieallianssin 

toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 

29 %, ratainfran tekninen valmiusaste oli 22 

% ja toteutunut laskutus 23 % osalla 1. 

Raitiotien rakentaminen erityisesti ydin-

keskustan keskeisillä kaduilla aiheuttaa 

muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreit-

tejä ja eri kulkumuodoille matka-aikojen 

pidentymistä. Erityisesti Hämeenkadun 

järjestelyillä on merkittävä vaikutus koko 

kaupunkiseudun bussiliikenteen kulkuun. 

Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöi-

den edetessä. Muuttuneista liikennejärjes-

telyistä tiedotetaan eri kanavissa. Raitiotien 

kehitysohjelmalla on yhdyshenkilö kivijal-

kayritysten suuntaan sekä vastuuhenkilö 

raitiotien rakentamiseen liittyvien palauttei-

den käsittelyssä.

Asukkaille järjestetään yleisötilaisuuksia 

osan 1 rakennustöiden vaikutuksista tar-

peen mukaan. Raitiotien kehitysohjelma 

vuokraa Tampereen aikuiskoulutuskeskuk-

selta RatikkaNysseä vuorovaikutustilaisuuk-

siin. Raitiotien rakentamisen palautteiden 

vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yh-

teistyössä Frenckellin asiakaspalvelupisteen 

kanssa. Raitiotieallianssin yhteistoimintaa 
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mitataan erillisellä sidosryhmille suunna-

tulla kyselyllä sekä hankkeen julkisuusku-

vaa mitataan analysoimalla toimituksellista 

mediaa systemaattisesti. Yhteistoiminnan 

sujuminen ja julkisuuskuva ovat osa Raitio-

tieallianssin palveluntuottajia motivoivan 

kannustinjärjestelmän mittaristoa. 

Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa 

tehdään erityisesti Helsingin, Espoon, Van-

taan, Turun ja Oulun sekä Pohjoismaiden 

uusien raitiotiekaupunkien (Bergen, Aar-

hus, Odense ja Lund) kanssa. Raitiotien 

kehitysohjelma järjesti kuntalaisille Ratik-

kapäivän 6.6.2017 Keskustorilla ja Suomen 

raitiotiekaupunkien verkoston 1. asiantun-

tijaseminaarin 28.11.2017. Vuoden 2018 

kansallinen seminaari järjestetään Espoos-

sa. Raitiotien kehitysohjelma valmistelee ta-

pahtumia, jotka liittyvät raitiovaunujen ma-

ketteihin ja katuosuuksien valmistumiseen.  

Raitiotien rakentamistöiden liikennejär-

jestelyjen lähtökohtana on, että tonteille 

pääsee ja pelastus- ja huoltoliikenne toimii 

kaikissa tilanteissa. Keskeistä on, että asi-

anosaiset saavat tiedon muutoksista ennak-

koon ja riittävän ajoissa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotien ke-

hitysohjelman päivitetyn ohjelmasuunnitel-

man 14.5.2018. Ohjelmasuunnitelmassa on 

täsmennetty ohjelman päätavoitteet. Oh-

jelmalla tavoitellaan toimivaa raitiotiejär-

jestelmää ja onnistunutta raitiotiejärjestel-

män toteuttamisprosessia. Lisäksi ohjelman 

tehtävä on toteuttaa toimenpiteitä, joilla 

lievennetään rakentamisen aikaisia haitto-

ja, varmistaa, että raitiotiejärjestelmä on 

hallitusti laajennettavissa sekä valmistella 

Tampereesta raitiotiekaupunki myös orga-

nisaatiomielessä vuoteen 2022 mennessä. 

Raitiotien kehitysohjelman toiminnan on 

määrä päättyä vuoden 2021 loppuun men-

nessä.

Raitiotien kehitysohjelman keskeiset toi-

menpidekokonaisuudet ovat viestintä ja 

vuorovaikutus, rakentamisen aikaisia hait-

toja lieventävät toimet, jatkolinjojen ja va-

rausten suunnitteluttaminen ja suunnitte-

luperusteiden ylläpito, vaikutusten arviointi 

ja seuranta sekä yhteistyö muiden raitiotie-

kaupunkien kanssa. Kehitysohjelman mää-

rärahatarve esitetyillä toimenpiteillä on 1,5 

milj. euroa vuodessa.

Talous
Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin 

osalle 1 määritettiin kokonaiskustannusar-

vio 238,8 miljoonaa euroa, joka hyväksyttiin 

valtuustossa 7.11.2016 osan 1 rakentamis-

päätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitus 

on 14.5.2018 osaltaan hyväksynyt Raitio-

tieallianssin osan 1 toteutussisältöön tehdyt 

muutokset, joiden jälkeen osan 1 kokonais-

kustannusarvio on 243,53 milj. euroa. Osan 

kokonaiskustannusarvio muodostuu nyt 

seuraavasti:

• osan 1 kehitysvaiheen 
            kustannuksista 10,5 milj. euroa,

• osan 1 toteutusvaiheen  
            kustannuksista, joita ovat 

• allianssin palveluntuottajia sitova  
       tavoitekustannus: alkuperäinen     
       219,02 milj. euroa, 14.5.2018  
       kaupunginhallituksen hyväksymin  
       muutoksin 223,75 milj. euroa,

• tilaajan hankinnat allianssiin 
       4,2 milj. euroa,

• tilaajan riskivaraus  
       allianssihankinnassa  
       3,2 milj. euroa sekä

• bonuspoolin budjettivaraus  
      1,875 milj. euroa.

Osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 mil-

joonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvi-

oitu, että bonuspoolista toteutuu 50 pro-

senttia.  

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu 

8/2016 hintatasossa. Allianssin tavoite-

kustannukseen vaikuttavat tulevat kustan-

nusmuutokset on sidottu osaindekseihin. 

Allianssin tavoitekustannukseen tehdään 

indeksitarkastus neljännesvuosittain, jolloin 

tavoitekustannus joko laskee tai nousee. 

Allianssin osapuolet ovat sitoutuneet osan 

1 tavoitekustannukseen toteutusvaiheen 1 

allianssisopimuksen allekirjoituksella. In-

dekseihin perustuvien kustannusmuutosten 

riskit ja hyödyt ovat tilaajalla, Tampereen 

Raitiotie Oy:llä. Indeksitarkastuksen koko-

naissumma vuodelta 2017 oli 1,07 milj. euroa.

Raitiotieallianssin rakentamistöiden val-

miusastetta ja kustannustilannetta on mah-

dollista seurata kaupungin internet-sivuilla. 

Tiedot päivittyvät sivuille kuukausittain al-

lianssin johtoryhmän kokousrytmin mukai-

sesti.

Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden 

ja velvoitteiden siirtosopimuksen mukai-

sesti kaupunki myi maksamansa raitiotien 

suunnittelun ja rakentamisen kertyneet 

38,55 milj. euron kustannukset Tampereen 

Raitiotie Oy:lle vuoden 2017 lopussa.

Raitiotieallianssin tavoitekustannuksen 

pitävyyteen ovat asettaneet haasteen vari-

kon ja Hallilan asemakaavojen valituspro-

sessit, jotka lopulta ratkesivat syksyn 2017 

aikana. Valitusprosessien vuoksi raitiotiera-

dan rakentamisen työjärjestystä on joudut-

tu muuttamaan, mikä aiheuttaa varikolla 

töiden kiirehtimisestä aiheutuvia lisäkus-

tannuksia. Kaupunkihallituksen suunnitte-

lukokous päätti 18.4.2017 hankkeen laajen-

nuksena, että Hermiankadulle toteutetaan 

raitiotiepysäkki. Osan 1 kolmen sähkönsyöt-

töaseman sijaintia ja lähes kaikkien syöttö-

asemien ulkomuotoa, julkisivuja on muu-

tettu rakennuslupaprosessien yhteydessä. 

Kaupunginhallitus on päättänyt 9.4.2018, 

että Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan 

tilaamaan osan 1 laajennuksena vaihde-

varauksen suunnittelu ja rakentaminen 

Hämeenkadulle Hatanpään valtatien liitty-

mään. Vaihdevarauksen kustannusarvio on 

1,55 milj. euroa. Tampereen Raitiotien Oy:n 

hallitus on hyväksynyt Raitiotieallianssin 

osan 1 toimitussisältöön muutoksia, joiden 

kokonaiskustannusarvio on 3,18 milj. euroa. 

Muutoksissa on mukana kaupunginhalli-

tuksen aiemmin päättämä Hermiankadun 

pysäkin rakentaminen. Tampereen Raitiotie 

Oy:n hallituksen hyväksymät toimitussi-

sällön laajennukset on osaltaan hyväksytty 

kaupunginhallituksessa 14.5.2018.

Kaupunkiympäristön palvelualue toteut-

taa raitiokaduilla rinnakkaishankkeita vuo-

sibudjetin puitteissa, osa niistä teetetään 

Raitiotieallianssilla. 
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Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvio 

valtuuston päätöksenteon hetkellä oli 307,3 

milj. euroa, josta valtiontuen osuus on 

58,11 milj. euroa. Hankkeen osan 1 koko-

naiskustannusarviosta rakentamisvaiheen 

kustannuksen osuus oli 228,3 milj. euroa 

ja rakentamisvaihetta edeltäneen kehitys-

vaiheen kustannuksen osuus oli 10,5 milj. 

euroa. Lisäksi kustannusarvio sisälsi vaunu-

hankinnan kustannuksen 61 milj. euroa sekä 

Raitiotien kehitysohjelman vuosien 2017–

2021 kustannukset, yhteensä 7,5 milj. eu-

roa. Päätöshetken valtiontuen osalta osan 

1 rakentamisvaiheen valtiontuen osuus 

oli 55,05 milj. euroa ja rakentamisvaihet-

ta edeltäneen kehitysvaiheen valtiontuen 

osuus oli 3,06 milj. euroa. Osan 1 raitiovau-

nujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen. 

Tämä nostaa vaunuhankinnan kustannus-

arvion 72,1 milj. euroon. Raitiotieallianssin 

osan 1 toimitussisältöön kaupunginhallituk-

sessa päätetty vaihdevaraus (KH 9.4.2018) 

ja osaltaan hyväksytyt muut muutokset (KH 

14.5.2018) nostavat osan 1 rakentamisvai-

heen kustannuksia 4,73 milj. eurolla.

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannus-

arvion ennuste on 323,1 milj. euroa, josta 

valtiontuen osuus on 58,11 milj. euroa. Kus-

tannusarvion kasvu johtuu pääosin osaan 

1 raitiovaunujen määrän nostamisesta 19 

kappaleeseen sekä hankkeen toimitussisäl-

lön muutoksista.
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