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Konsernijohtajan katsaus

Kuluvasta vuodesta tulossa ennätyksellisen huono  

Nettomenot

4,8 %
(TP Enn 18 / TP 17)

Tammi-elokuun talouskatsauksen 

perusteella laadittu koko vuoden 

tulosennuste päätyy ennätyksel-

lisen huonoksi. Tulosennuste on 

lievästi parantunut heinäkuun ennusteesta, 

mutta on raskaasti alijäämäinen.

Nettomenot ovat kasvamassa 4,8 prosent-

tia edellisestä vuodesta ja verorahoitus vain 

0,8 prosenttia. Palvelutarpeen kasvun aihe-

uttama menojen kasvu on hieman hidas- 

tunut keväästä, mutta kunnallisveroarvion 

notkahdus kevään arviosta romahduttaa 

tuloksen. Tilinpäätösennusteen vuosikate 

on 40,4 milj. euroa ja tulos sukeltaa 70 milj. 

euroa alijäämäiseksi.

Verotulojen osalta kunnallisveron kerty-

mät ovat koko maassa aiemmin odotettua 

merkittävästi heikommat. Verohallinnon 

ennakkotietojen mukaan maksuunpantava 

kunnallisvero verovuodelta 2017 on odo-

tettua pienempi ja veronpalautusten taso 

tulee olemaan poikkeuksellisen korkea. 

Koko maan tasolla kunnallisveron tilitykset 

TIlikauden tulos

-70,0milj. €
(TP Enn 2018)

Tot 1-8 / 
2018

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

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintakate, milj. € -776,5 -1 137,7 -1 134,7 -1 190,7 -1 192,8 -55,0 -2,0

Nettomenojen kasvu, % 0,8 -0,6 -0,3 4,7 4,8 5,4 0,2

Vuosikate, milj. € 50,4 85,1 95,3 45,6 40,4 -44,7 -5,2

Vuosikate / poistot, % 71,8 81,9 85,9 40,5 35,8 -46,1 -4,6

Tulos, milj. € -17,5 -10,7 -15,7 -67,2 -70,0 -59,3 -2,8

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €) -529,6 -502,5 -563,3 -658,4 -645,1 -142,6 13,4

Investoinnit (netto), milj. € -111,6 -186,8 -218,0 -248,6 -235,5 -48,7 13,1

Investointien tulorahoitus, % 45,0 46,0 46,9 18,3 17,2 -28,8 -1,1

Lainat, milj. € 576,3 527,7 709,8 749,8 701,0 173,2 -48,8

Lainat, € / asukas 2 458 2 276 3 040 3 211 2 975 699 -236

Verorahoituksen kasvu, % 2,3 -0,8 0,8 1,1 0,8 1,6 -0,3

Asukasmäärä 234 441 231 853 233 500 233 500 235 600 3 747 2 100

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Verorahoitus

0,8 %
 (TP Enn 18 / TP 17)

tulevat olemaan noin 390 milj. euroa Kun-

taliiton huhtikuun arviota alhaisemmat ja 

noin 600 milj. euroa valtiovarainministeriön 

kevään arviota pienemmät. Kunnallisveron 

tuottoarvio Tampereelle on pienentynyt ke-

väästä 20 milj. eurolla.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi 

hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa ohjel-

ma, josta odotetaan yli 40 milj. euron posi-

tiivisia vaikutuksia pääasiassa vuosina 2019 ja 

2020. Kuluvan vuoden talouteen talousohjelma 

vaikuttaa positiivisesti noin 6,6 milj. eurolla.
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Ulkoisten nettoinvestointien arvioidaan 

nousevan noin 235 milj. euroon, mikä 13,5 

milj. euroa valtuuston hyväksymää tasoa pie-

nempi. Vuosikatteen matala taso suhteessa 

investointien tasoon lisää kaupungin laina-

määrää kuluvana vuonna noin 170 milj. eu-

rolla. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi arvi- 

oidaan 2975 euroa.

Talouden tasapainotus edellyttää pitkä-

jänteistä ja kestävää menojen kasvun ra-

joittamista. Myös palveluihin on välttämättä 

puututtava, sillä enin osa kaupungin me-

noista kohdistuu palveluihin. Tulorahoituk-

sen nykyinen taso ei kata palveluista aiheu-

tuvia kustannuksia.  Tulorahoituksen taso 

suhteessa kasvavan kaupungin tarvitsemiin 

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

2 975 €
(TP Enn 2018)

VUOSIKATE

 40,4 milj. €
(TP Enn 2018)

NETTOINVESTOINNIT

-235,5 milj. €
(TP Enn 2018)

VÄKILUKU

 234 441
(31. elokuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2018

 + 2 588
(tammi–elokuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

 11,1 %
(elokuu)

kesäkuussa 2018 tehdyssä kyselyssä kunnat 

ja kuntayhtymät arvioivat toimenpiteillä 

olevan noin 25 milj. euron positiivinen vai-

kutus kuntien talouteen.   

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityk-

seen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspal-

velujen valtionosuudesta kuntien digitali-

saation kannustinjärjestelmään. Kuntien 

kannalta on hyvin ongelmallista ja vaaral-

lista, että peruspalveluihin tarkoitettua 

rahoitusta leikataan muihin tarkoituksiin. 

Kuntien kannalta ei voida puhua kannusta-

misesta, vaan kyse on peruspalvelujen valti-

onosuuksien leikkaamisesta.

välttämättömiin investointeihin on liian ma-

tala, mikä nopeuttaa kaupungin lainamää-

rän kasvua.

Valtion toimenpiteet heikentävät 
edelleen kuntataloutta
Valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 

julkaistussa Kuntatalousohjelmassa arvioi-

daan kuntatalouden näkymiä. Kuntatalous 

vahvistui tilinpäätöstietojen mukaan vuon-

na 2017, mutta kuntien väliset erot pysyivät 

suurina. Tilikauden tulos painui 51 kunnalla 

negatiiviseksi ja neljässä kunnassa vuosika-

te oli negatiivinen. 

Kuntatalouden arvioidaan heikkenevän 

vuonna 2018 toimintamenojen kasvun no-

peutuessa ja verotulojen kasvun hidastu-

essa. Henkilöstömenot kääntyvät puoles-

taan neljän vuoden supistumisen jälkeen 

maltilliseen kasvuun muun muassa ansio-

tason nousun seurauksena. Kuntatalouden  

yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitus-

asema ovat muodostumassa kuluvana vuon-

na huomattavasti kevään 2018 kuntatalous-

ohjelmassa esitettyä heikommaksi. 

Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2019 

talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpi-

teiden heikentävän kuntataloutta yhteensä 

254 milj. eurolla vuoteen 2018 verrattuna. 

Valtionosuutta vähentävät muun muassa 

hallitusohjelman mukaiset toimet kuntien 

tehtävien vähentämiseksi, kilpailukykysopi-

mukseen liittyvä valtionosuuden vähennys 

sekä erityisesti negatiivinen kuntien ja val-

tion välinen kustannustenjaon tarkistus. 

Hallitus on arvioinut saatavan erikoissai-

raanhoidon tehostamisella ja kuntien henki-

löstön työajan pidentämisellä noin 480 milj. 

euron säästöt kuntien talouteen. Kuntaliiton 

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain

Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta

Tavoitta ei voida vielä arvioida

Kaupunkitasoiset sekä lautakunnille ja 
kehitysohjelmille asetetut tavoiteet

21

4

13

9

Liikelaitoksille ja pelastuslaitokselle 
asetetut tavoiteet

11

2

2

7
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Kaupungin kasvu jatkuu 
voimakkaana
Tampereen ennakkoväkiluku oli elokuun 

lopussa 234 441 asukasta. Kuluvan vuoden 

aikana väestö on kasvanut 2 588 asukkaalla, 

mikä on 126 asukasta vähemmän kuin edel-

lisvuonna vastaavana ajanjaksona. Väes- 

tönlisäys perustuu kuntien väliseen muut-

tovoittoon. 3  000 asukkaan väestönkasvu-

tavoitteen arvioidaan toteutuvan tänäkin 

vuonna.

Tampereen vetovoima vierailukaupunkina 

on edelleen vahva. Ulkomaalaisten yöpyjien 

määrä kasvoi tammi-heinäkuussa 18,03 % 

ja kasvun ennustetaan jatkuvan loppuvuon-

na. Myös lentoliikenteen matkustajamäärät 

ovat kehittyneet positiivisesti. Ennen kesäl-

lä tehtyjä Tampere-Pirkkalan lentokentän 

laajennus- ja peruskorjaustöitä matkusta-

jamäärä kasvoi yli 10 %. Matkailijamäärän 

kasvu ei kuitenkaan ole suoraan heijastunut 

keskeisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-

lujen ja matkailukohteiden kävijämääriin, 

joille asetettu kasvutavoite näyttäisi jäävän 

saavuttamatta. 

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestä-

vällä tavalla, jota tukee tiivistyvä yhdyskun-

tarakenne ja kestävien liikkumismuotojen 

(kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) vahvis-

tuminen. Pyöräilyn määrä oli kesäkaudella 

yli 15 % suurempi vuoden takaiseen verrat-

tuna, joten 2 %:n vuosittaisen kasvun tavoi-

te näyttää toteutuvan. Joukkoliikenteen 2-3 

%:n matkustajamäärän arvioitu kasvu jää 

asetetusta 4 %:n kasvutavoitteesta. 

Kaupungin kasvu edellyttää monipuolista 

asuntokantaa. Haettavaksi asetetun asuin-

rakentamisen rakennusoikeuden tavoite 

näyttää toteutuvan, mutta kohtuuhintai-

sen asuntotuotannon määrälliset tavoitteet  

eivät ole toteutuneet. 

Kaupungin kasvu vaikeuttaa vuodelle 

2018 asetettujen tavoitteiden saavuttamis-

ta. Palvelutarpeet kasvavat erityisesti hy-

vinvointipalveluissa väestönkasvun vuoksi, 

mutta myös väestörakenteen muutoksista 

johtuen. Esimerkiksi ikäihmisten palvelura-

kenteen muutosta kuvaava kotona asuvien 

ikäihmisten määrä näyttää jäävän alle tavoi-

tellun tason. 

Digitalisaation hyödyntäminen on Tam-

pereen strategian keskeinen keino kas-

vaviin palvelutarpeisiin vastaamiseen. 

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa 

digitaalisia palveluja on kehitetty runsaasti, 

mutta niiden käyttövolyymi on toistaiseksi 

pieni. Maankäytön prosessien digitalisointi 

on käynnistynyt suunnitellusti, mutta kil-

pailutuksen toteuttaminen osissa on hidas-

tanut aikataulua. Syksyllä 2018 on käynnis-

tetty kaupunkitasoinen työ toimintatapojen 

muutoksen ja digitalisaation hyödyntämi-

sen vauhdittamiseksi. 

Tampereen työllisyystilanne on kehittynyt 

suotuisasti kuluvan vuoden aikana. Kaupun-

gin työttömyysaste laski elokuussa vuoden 

takaisesta 14,2 prosentista 11,1 prosenttiin. 

Työttömien määrä väheni 3 479 henkilöllä. 

Pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden 

nuorten työttömien määrät vähenivät yh-

Lähde: Tilastokeskus

teensä 2 825 henkilöllä. Uusien avointen 

työpaikkojen määrä kasvoi elokuun aikana 

edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattu-

na 15 prosenttia.

Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 

2,4 milj. euroa pienempänä kuin vastaava-

na ajanjaksona vuonna 2017. Työmarkkina-

tuen kuntaosuuden arvioidaan vähenevän 

4,0 milj. euroa viime vuodesta. Työmarkki-

noiden hyvästä vireestä huolimatta työttö-

myyden rakenne on edelleen ongelmallinen 

ja työmarkkinoiden imu on kohdistunut 

etupäässä helpommin työllistyviin työnhaki-

joihin. Kaupungin rahoitusvastuulla olevista 

työttömistä noin 45 % on saanut työmarkki-

natukea yli 1000 päivää.

Kaupungin organisaation toimintakyvyn 

varmistaminen on tärkeää erityisesti talo-

udellisesti vaikeina aikoina. Sairauspoissa-

olojen määrä tammi-elokuussa kasvoi kaupun-

kitasolla 4,5 %, mikä edellyttää toimenpiteitä 

työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseksi. 

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
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Kaupungin tuloslaskelma

Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa Tot 1-8  
/ 2017

VS 1-8  
/ 2018

Tot 1-8  
/ 2018

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

Toimintatuotot

Myyntituotot 136,5 141,7 140,2 223,9 215,8 219,0 219,8 -4,1

Maksutuotot 68,7 59,6 62,6 102,8 90,4 91,1 101,2 -1,7

Tuet ja avustukset 15,0 19,1 17,6 23,2 22,0 28,3 27,4 4,2

Vuokratuotot 35,7 42,4 43,5 54,8 64,0 63,5 63,3 8,4

Muut toimintatuotot 20,4 20,9 18,1 25,6 32,3 31,8 27,9 2,3

Toimintatuotot yhteensä 276,2 283,6 282,1 430,3 424,4 433,6 439,4 9,1

       

Valmistus omaan käyttöön 24,4 11,6 17,1 34,0 16,0 17,4 17,4 -16,7

       

Toimintakulut        

Henkilöstökulut -440,9 -416,5 -408,1 -668,3 -612,4 -633,4 -632,7 35,6

Palkat ja palkkiot -345,0 -328,0 -322,5 -524,9 -481,5 -498,9 -498,0 26,9

Henkilösivukulut -95,9 -88,5 -85,6 -143,4 -130,8 -134,5 -134,7 8,7

Eläkekulut -79,0 -73,9 -73,5 -118,9 -109,2 -112,3 -113,0 5,9

Muut henkilösivukulut -16,9 -14,6 -12,1 -24,5 -21,7 -22,2 -21,7 2,8

Palvelujen ostot -448,8 -502,9 -498,5 -654,4 -724,4 -761,2 -760,1 -105,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66,0 -46,9 -49,7 -104,9 -68,3 -71,3 -73,3 31,7

Avustukset -78,8 -76,8 -79,3 -117,9 -110,8 -115,2 -120,8 -2,9

Vuokrakulut -33,9 -35,9 -36,2 -51,2 -53,5 -54,0 -54,9 -3,7

Muut toimintakulut -2,8 -4,3 -3,9 -5,3 -5,7 -6,5 -7,7 -2,4

Toimintakulut yhteensä -1 071,2 -1 083,3 -1 075,7 -1 602,1 -1 575,1 -1 641,7 -1 649,6 -47,5

       

Toimintakate -770,6 -788,1 -776,5 -1 137,7 -1 134,7 -1 190,7 -1 192,8 -55,0

Verotulot 600,1 618,0 615,3 919,0 924,0 927,0 923,0 4,0

Valtionosuudet 190,2 193,2 193,2 285,1 289,7 289,8 290,4 5,4

Rahoitustuotot ja -kulut 12,9 16,7 18,4 18,8 16,3 19,5 19,7 1,0

       

Vuosikate 32,6 39,9 50,4 85,1 95,3 45,6 40,4 -44,7

Suunnitelmapoistot -66,3 -75,9 -70,3 -103,9 -111,0 -112,8 -112,8 -8,9

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

       

Tilikauden tulos -6,6 -36,0 -17,5 -10,7 -15,7 -67,2 -70,0 -59,3
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Tuloslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos 

oli 17,5 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen 

vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 6,6 

milj. euroa alijäämäinen, mitä selittivät mer-

kittävimpänä tekijänä satunnaiset tuotot 

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

kuvuoden tulos oli 16,2 milj. euroa vertailu-

jaksoa parempi. 

Tilikauden tulosennuste on -70 milj. eu-

roa, mikä on 2,8 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa 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 55,0 milj. eurolla (4,8 %), 

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

4,8 %

(TP Enn 18 / TP 17)

VERORAHOITUS

0,8 %
 
(TP Enn 18 / TP 17)

aali- ja terveyspalveluissa, missä ulkoisten 

nettomenojen ennustetaan kasvavan 41,2 

milj. euroa (6,4 %). Lautakunnan ulkoisten 

nettomenojen kasvu on suurempaa kuin 

talousarvion toteumavertailussa esitetty, 

sisäiset erät sisältävä kasvu 4,6 prosenttia. 

Lautakunnan kaupungin sisäiset tukipalve-

lujen kulut pienenevät edelliseen vuoteen 

nähden johtuen Sairaala- ja kuntoutuspal-

velujen yhdistymisestä Pirkanmaan sai-

raanhoitopiiriin, mikä selittää talousarvion 

toteumavertailun pienempää nettomenojen 

kasvua sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta.

Verorahoitus kasvaa ennusteen mukaan 

9,4 milj. eurolla (0,8 %). Verotuloja arvioi-

daan kertyvän yhteensä 927,0 milj. euroa, 

mikä on 4,0 milj. euroa (0,4 %) enemmän 

kuin vuonna 2017. Vuosisuunnitelmaan 

nähden verotulojen arvioidaan alittuvan 

4,0 milj. eurolla. Valtionosuuksia arvioi-

daan saatavan 290,4 milj. euroa, mikä on 

5,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. En-

nuste on 0,7 vuosisuunnitelmaa parempi. 

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 

19,7 milj. euroa tuottoa, mikä on 0,8 milj. 

euroa edellisvuotista enemmän. Vuosi-

suunnitelmaan nähden rahoituserien tuo-

ton ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. eurol-

la. Muiden rahoitustuottojen 27,0 milj. 

euron ennusteeseen sisältyy Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus 5,7 

milj. euroa. Ylijäämän palautuksen ennus-

te on 1,7 milj. euroa budjetoitua parempi. 

Tytäryhteisöiltä saatavien osinkotuottojen 

ennustetaan kasvavan edelliseen vuoteen 

verrattuna 3,5 milj. eurolla. Ennuste on 0,5 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Vuosikatteen ennuste on 40,4 milj. eu-

roa, joka kattaa ennustetut suunnitelma-

poistot 36-prosenttisesti. Poistojen ja ar-

vonalentumisten ennuste on 112,8 milj. 

euroa, mikä on 8,9 milj. euroa (8,6 %) 

edellistä vuotta suurempi. Poistotason kas-

vua selittää kaupungin korkea investointi-

taso. Kaupunkiympäristön palvelualueen 

poistot kasvavat 6,0 milj. eurolla (15 %). 

Satunnaisiin eriin on kirjattu 2,4 milj. eu-

ron satunnainen tuotto Tampereen Tilakes-

”Vuosikatteen ennuste 
on 40,4 milj. euroa, 
joka kattaa ennustetut 
suunnitelmapoistot 36 
-prosenttisesti.” 

kus Liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä 

Tampereen Tilapalvelut Oy:lle.

Tuotot
Kaupungin toimintatuottojen toteuma oli 

282,1 milj. euroa ja koko vuoden ennuste 

439,4 milj. euroa. Ennuste on 5,8 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa parempi. Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimintatuottojen en-

nustetaan kasvavan 9,1 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 

219,8 milj. euroa on 0,8 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempi. Avo- ja asumispal-

velujen myyntituotot ylittävät vuosisuunni-

telman ennusteen mukaan 1,9 milj. eurolla 

johtuen muun muassa Oriveden yhteistoi-

minta-alueen tuotoista, pakolaisten lasken-

nallisesta korvauksesta, tulkkikeskuksen 

myyntituotoista, kotikuntakorvauksista ja 

kuntouttavan työtoiminnan valtionkorva-

uksista. Edelliseen vuoteen verrattuna kau-

pungin myyntituottojen ennustetaan piene-

nevän 4,1 milj. eurolla. Hatanpään sairaalan 

yhdistyminen sairaanhoitopiiriin pienentää 

kaupungin myyntituottoja 12,9 milj. eurol-

la, kun taas Tampereen Veden myyntituotot 

kasvavat ennusteen mukaan 4,9 milj. eurol-

la.

Maksutuottojen 101,2 milj. euron en-

nuste ylittää vuosisuunnitelman 10,1 milj. 

eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

-palveluryhmän maksutuottojen ennuste-

taan ylittyvän 9,3 milj. eurolla maankäyttö-

sopimuksista saatavista korvauksista johtu-
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en. Edelliseen vuoteen nähden kaupungin 

maksutuottojen ennustetaan pienenevän 

1,7 milj. eurolla. Hulevesimaksun käyttöön-

otto kasvattaa Kaupunkiympäristön palvelu-

alueen maksutuottoja 5,6 milj. eurolla, kun 

taas Hatanpään sairaalan yhdistyminen sai-

raanhoitopiiriin pienentää kaupungin mak-

sutuottoja 9,9 milj. eurolla.

Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen 

mukaan 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden 

tukien ja avustusten ennustetaan kasvavan 

4,2 milj. eurolla. Työllisyyspalvelujen tuet 

ja avustukset kasvavat 2,2 milj. eurolla joh-

tuen työllisyydenhoitoon liittyvien tukien 

kasvusta.

Vuokratuottojen ennuste on lähes vuo-

sisuunnitelman tasolla. Vuoteen 2017 ver-

rattuna kaupungin ulkoiset vuokratuotot 

kasvavat 8,4 milj. eurolla, mikä johtuu pää-

asiassa rakennusten ja tonttien vuokratuo-

toista. 

Muiden toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan 3,9 milj. euroa vuosisuunnitel-

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 1-8 /  
2018

TP 2017 TP Enn 2018

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 27 27 27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % 72 82 36

Vuosikate, euroa / asukas 215 367 172

Asukasmäärä 234 441 231 853 235 600

maa pienempinä. Muista toimintatuotoista 

pysyvien vastaavien myyntivoittojen en-

nuste on 21,1 milj. euroa, mikä on 3,2 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-elokuussa 

oli 1075,7 milj. euroa ja koko vuoden en-

nuste 1 649,6 milj. euroa, mikä on 7,9 milj. 

euroa suunniteltua enemmän. 

Henkilöstömenojen ennuste on 632,8 

milj. euroa. Henkilöstömenojen tarkempi 

analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste 

on yhteensä 831,1 milj. euroa. Edelliseen 

vuoteen verrattuna materiaali- ja palveluos-

tojen kasvu on noin 74,1 milj. euroa (9,8 %). 

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 120,8 milj. 

euroa. Vuosisuunnitelmaan nähden avus-

tuskulujen ennustetaan ylittyvän 5,6 milj. 

eurolla. Kasvatus- ja opetuspalveluissa pal-

velusetelipäiväkotien menojen ennustetaan 

ylittyvän 1,7 milj. euroa. Työllisyyspalveluis-

sa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioi-

daan ylittävän vuosisuunnitelman 2,2 milj. 

eurolla ja ehkäisevän toimeentulotuen va-

jaalla 0,7 milj. eurolla.  

Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan 

54,9 milj. eurona, mikä on 0,9 milj. euroa 

budjetoitua enemmän. Edelliseen vuoteen 

nähden kaupungin vuokrakulujen ennuste-

taan kasvavan 3,7 milj. eurolla.

Muut toimintakulut ovat toteutumassa 

1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pina 7,7 milj. eurona, koska Tampereen 

kaupungin ja Kotilinnasäätiön välisen so-

vintosopimuksen mukaan Kotilinnasäätiö 

suorittaa sovintosuorituksena kaupungille 

0,775 milj. euroa ja loppu 1,8 milj. euron 

saatavasta on alaskirjattu.

Myyntituotot
219,8 milj.euroa

13 % Maksutuotot
101,2 milj. euroa

6 %

Tuet ja 
avustukset

27,4 milj. euroa
2 %

Vuokratuotot
63,3 milj. euroa

4 %

Muut
toimintatuotot

27,9 milj. euroa
3 %

Verotulot
923 milj. euroa

55 %

Valtionosuudet 
290,4 milj. euroa

17%

Rahoitustuotot
32,6 milj. euroa

2 %

TUOTOT KULUT

Henkilöstökulut
632,7 milj. euroa

36 %

Palvelujen ostot
760,1 milj. euroa

43 %
Aineet, tarvikkeet 

ja tavarat
73,3 milj. euroa

4 %

Avustukset
120,8 milj. euroa

7 %

Vuokrakulut
54,9 milj. euroa

3 %

Muut 
toimintakulut

7,7 milj. euroa
0 %

Rahoituskulut
12,9 milj. euroa

1 %

Poistot ja arvonalentumiset
112,8 milj. euroa

6 %
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Verotulot
Milj. euroa Tot 1-8 /  

2017
VS 1-8 /  

2018
Tot 1-8 /  

2018
TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  

2018
TP Enn 18 

 / TP 17
%

Kunnallisvero 509,3 520,7 516,7 776,8 781,0 781,0 775,0 -1,8 -0,2

Yhteisövero 41,3 47,3 48,0 66,5 68,0 71,0 72,0 5,5 8,3

Kiinteistövero 49,3 50,0 50,7 75,6 75,0 75,0 76,0 0,4 0,6

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

Yhteensä 600,1 618,0 615,3 919,0 924,0 927,0 923,0 4,0 0,4

Verotulojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Verotuloja arvioidaan kertyvän 923 milj. 

euroa, mikä on 4 milj. euroa enemmän kuin 

vuonna 2017. Tämän hetkinen ennuste alit-

taa talousarvion 4 milj. eurolla, mutta on 1 

milj. euroa heinäkuun ennustetta parempi.

Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 

noin 1,8 milj. euroa (-0,2 %) edellisvuotta 

vähemmän. Ennuste alittaa talousarvion 6 

milj. eurolla. Kunnallisveron kertymät ovat 

koko maassa merkittävästi odotettua hei-

kommat. Kunnallisveron tilitykset tulevat 

olemaan noin 390 milj. euroa alhaisemmat 

kuin Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa 

ja noin 600 milj. euroa alhaisemmat kuin 

kevään Kuntatalousohjelmassa. Verohallin-

non ennakkotietojen mukaan kunnallisvero 

vuodelta 2017 on odotettua heikompi ja 

veropalautusten taso tulee olemaan poik-

keuksellisen korkea. Julkisen sektorin loma-

rahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen 

epäonnistuneet vaikutusarvioinnit ovat osa-

syynä poikkeuksellisen suureen ennusteen 

poikkeamaan. 

Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 

noin 5,5 milj. euroa (8,3 %) enemmän kuin 

vuonna 2017.

Kiinteistöverotulokertymän arvioidaan 

olevan vuoden 2017 tasolla. Vuodelle 2017 

kirjattiin aiemmilta verovuosilta kertyneitä 

tuloja poikkeuksellisen paljon, mikä nosti 

kokonaissummaa. Kiinteistöverotuloennus-

tetta on nostettu heinäkuun ennusteesta. 

MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET, MILJ. EUROA

Kunnallisvero 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 76,3

Kesäkuu 65,0 65,9 68,8

Heinäkuu 73,8 76,2 78,6

Elokuu 69,2 66,9 69,1

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. 1-8 569,7 571,5 592,1

Yhteisövero 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 4,4

Kesäkuu 0,8 3,3 4,0

Heinäkuu 3,8 3,5 7,0

Elokuu 4,3 5,2 4,8

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. 1-8 40,6 48,1 49,2

Kiinteistövero 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 0,2

Kesäkuu 0,2 0,1 0,2

Heinäkuu 0,2 0,2 0,3

Elokuu 0,7 0,7 0,8

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. 1-8 2,4 3,7 2,4

Koiraveroa ei enää peritä vuonna 2018.

Elokuun loppuun mennessä verotuloja on 

tilitetty yhteensä 643,8 milj. euroa eli 20,5 

milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajan-

kohtaa enemmän. Kunnallisverotuloja on 

kertynyt 592,1 milj. euroa (2017 vrt. +20,6 

milj. e, 3,6 %), yhteisöverotuloja 49,2 milj. 

euroa (+1,2 milj. e, 2,4 %) ja kiinteistövero-

tuloja 2,4 milj. euroa (-1,3 milj. e, -34,6 %). 

Verotulot on jaksotettu kirjanpitoon tasai-

sesti kuukausille tilinpäätösennusteen mu-

kaan ja tammi-elokuun osuus on noin 615 

milj. euroa eli noin 28,5 milj. euroa maksu-

perusteista toteumaa vähemmän. 
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Valtionosuudet
Milj. euroa Tot 1-8 /  

2017
VS 1-8 /  

2018
Tot 1-8 /  

2018
TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  

2018
TP Enn 18 / 

TP 17
%

Peruspalvelujen valtionosuus, 
ml. tasaukset

147,7 154,6 154,6 221,5 227,7 231,9 231,9 10,4 4,7

Opetus- ja kulttuuritoimen 
muut valtionosuudet

42,5 38,6 38,6 63,6 62,0 57,9 58,6 -5,0 -7,9

Yhteensä 190,2 193,2 193,2 285,1 289,7 289,8 290,4 5,4 1,9

Valtionosuuksien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia ennustetaan saatavan 

290,4 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa enem-

män kuin vuonna 2017. Peruspalvelujen 

valtionosuudet kasvavat noin 10 milj. euroa 

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

kulttuuritoimen muut valtionosuudet jäävät 

5 milj. euroa (-7,9 %) vuoden 2017 toteu-

masta. Merkittävimmät valtionosuusleik-

kaukset koskevat ammatillista koulutusta. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia 

ennustetaan saatavan vajaa 0,7 milj. euroa 

talousarviota enemmän, koska opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi syyskuussa am-

matilliseen koulutukseen 80 lisäopiskelija-

työvuotta.
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Milj. euroa Tot 1-8 /  
2017

VS 1-8 /  
2018

Tot 1-8 /  
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

%

Peruspalvelujen valtionosuus, 
ml. tasaukset

147,7 154,6 154,6 221,5 227,7 231,9 231,9 10,4 4,7

Opetus- ja kulttuuritoimen 
muut valtionosuudet

42,5 38,6 38,6 63,6 62,0 57,9 58,6 -5,0 -7,9

Yhteensä 190,2 193,2 193,2 285,1 289,7 289,8 290,4 5,4 1,9

Henkilöstö

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot olivat elokuun lopussa 

408,1 milj. euroa. Taloudellisiin syihin pe-

rustuvien palkattomien vapaiden (10 500 

henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vä-

hentävä vaikutus oli tammi–elokuussa 1,1 

milj. euroa. Palkattomia vapaita pidettiin  

1 800 päivää vähemmän kuin viime vuoden 

vastaavana ajankohtana. 

Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste 

on 632,7 milj. euroa. Vuoteen 2017 nähden 

henkilöstömenojen ennustetaan vähene-

vän 35,6 milj. euroa (-5,3 %). Kun otetaan 

huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen 

1.1.2018, Hatanpään sairaalan yksiköiden 

siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 

1.1.2018, sivukuluprosenttien lasku 1,22 

prosenttiyksiköllä sekä toimistotyöajan tau-

kokäytännön muutoksesta maksettu kerta-

korvaus 2,5 milj. euroa, vertailukelpoisten 

henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 

27,6 milj. euroa (4,5 %). 

Kunta-alan palkkaratkaisun sopimusko-

rotusten kustannusvaikutus sivukuluineen 

on noin 5,0 milj. euroa vuonna 2018. Palk-

karatkaisuun sisältyy myös tammikuussa 

2019 maksettava, mutta vuoden 2018 tilin-

päätökseen jaksotettava, tuloksellisuuteen 

perustuva kertaerä, jonka osuus henkilös-

tömenojen kasvusta on sivukuluineen noin 

4,5 milj. euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun 

kustannusvaikutus sivukuluineen vuonna 

2018 on yhteensä 1,97 prosenttia. Vertai-

lukelpoisten palkallisten henkilötyövuosien 

ennustetaan kasvavan 267 henkilötyövuot-

ta, mikä lisää henkilöstömenoja noin 13 

milj. euroa. Palkattomia vapaita ennuste-

taan pidettävän noin 15 000 henkilötyö-

päivää (41 henkilötyövuotta) vuonna 2018, 

mikä vähentää palkka- ja sivukuluja noin 

1,6 milj. euroa (0,2 % henkilöstömenoista). 

Vuonna 2017 palkattomia vapaita pidettiin 

17 600 päivää, mikä vähensi vuoden 2017 

palkka- ja sivukuluja 1,9 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.8.2018 ta-

lousarviomuutoksista lähinnä sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Lisärahoitusta osoitet-

tiin myös palkka- ja sopimusratkaisujen 

kustannusvaikutusten kattamiseen. Elokuun 

lopun tilanteessa henkilöstömenojen ennus-

tetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,7 milj. 

eurolla. Palkkojen ja palkkioiden vuosisuun-

nitelman alitusennuste on 0,9 milj. euroa. 

Eläkekulujen ennustetaan ylittävän vuosi-

suunnitelman 0,7 milj. eurolla. Ylityksen 

taustalla on varhaiseläkemenoperusteisten 

maksujen ennustettu ylitys 1,2 milj. euroa. 

Muiden henkilösivukulujen ennustetaan 

alittavan vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. 

Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstö-

menojen ennustetaan ylittävän vuosisuun-

nitelman 1,1 milj. eurolla, josta kunta-alan 

palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 milj. euroa. 

Palkkaratkaisun rahoittamiseksi pyritään 

vähentämään muita menoja. Tampereen 

Infrassa henkilöstömenojen ylitysennuste 

on 0,4 milj. euroa, jonka taustalla on run-

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 1-8 / 
2017

VS 1-8 / 
2018

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

%

Palkat ja palkkiot -345,0 -328,0 -322,5 -524,9 -481,5 -498,9 -498,0 26,9 -5,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -79,0 -73,9 -73,5 -118,9 -109,2 -112,3 -113,0 5,9 -5,0

Muut henkilösivukulut -16,9 -14,6 -12,1 -24,5 -21,7 -22,2 -21,7 2,8 -11,3

Yhteensä -440,9 -416,5 -408,1 -668,3 -612,4 -633,4 -632,7 35,6 -5,3

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

TP Enn 18 / 
VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue -434,8 -398,8 -399,8 -1,0

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -188,3 -193,6 -193,7 -0,1

Sosiaali- ja terveyslautakunta -246,5 -205,2 -206,1 -0,9

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue -85,4 -91,5 -92,1 -0,6

Elinvoima- ja osaamislautakunta -83,2 -88,1 -88,7 -0,6

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

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

Yhdyskuntalautakunta -15,5 -16,3 -16,4 -0,0

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

Konsernihallinto -15,7 -18,5 -17,6 0,9

Konsernipalveluyksikkö Koppari -13,0 -13,8 -13,7 0,1

Liikelaitokset -75,1 -63,8 -64,7 -1,0

Tampereen Infra -18,8 -18,1 -18,4 -0,4

Tampereen Kaupunkiliikenne -16,5 -17,8 -17,7 0,1

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

Tampereen Vesi -7,3 -7,5 -7,8 -0,2

Tampereen Voimia -21,0 -20,3 -20,8 -0,5

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

Yhteensä -674,0 -637,3 -638,9 -1,6
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saslumisen talven vuoksi kunnossapitopal-

veluissa tehdyt ylityöt. Kasvatus- ja opetus-

palveluissa vuosisuunnitelman ennustetaan 

ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Ylityksen taustalla 

on henkilöstömenojen ennustettu kasvu 

perusopetuksen hankkeissa, jotka rahoite-

taan hankeavustuksilla. Konsernihallinnossa 

henkilöstömenojen ennustetaan alittavan 

vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla. Alituk-

sen taustalla on presidentinvaalien toisen 

kierroksen poisjäänti sekä maakuntavaalien 

siirtyminen. Tampereen Voimiassa henkilös-

tömenojen vuosisuunnitelman ennustetaan 

alittuvan 0,9 milj. eurolla mutta vastaavasti 

työvoiman vuokrausmenojen ennustetaan 

ylittyvän. Työllisyyspalveluissa henkilöstö-

menojen alitusennuste on 0,5 milj. euroa, 

koska palkkatuettujen henkilöstömenoen-

nustetta on pienennetty. 

Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset saadaan laskemalla 

yhteen kaupungin oman henkilöstön henki-

löstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä 

aiheutuneet kustannukset. Vuoden 2018 

työvoimakustannusten tilinpäätösennuste 

on 638,9 milj. euroa, mikä ylittää vuosi-

suunnitelman 1,6 milj. eurolla. Henkilöstö-

menojen ennustetaan alittavan vuosisuun-

nitelman 0,7 milj. eurolla mutta työvoiman 

vuokrausmenojen ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelman 2,2 milj. eurolla. Merkit-

tävin työvoimakustannusten ylitys 1,1 milj. 

euroa syntyy Ammatillisessa koulutuksessa 

pääsiassa kunta-alan palkkaratkaisun vuok-

si. Avo- ja asumispalveluissa työvoimakus-

tannusten ylitysennuste on 0,9 milj. euroa. 

Ylityksen taustalla ovat kotihoidon lääkärei-

den ja mobiilisairaanhoitajan työpanoksen 

ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Tam-

pereen Voimiassa työvoimakustannusten 

ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla, kos-

ka runsaista sairauspoissaoloista johtuneet 

suuret sijaiskulut ja työkyvyn tukeminen 

ovat lisänneet työvoimakustannuksia.

Palkalliset henkilötyövuodet 
Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä 

panosta, josta kaupungille aiheutuu hen-

kilöstömenoja. Tammi–elokuussa 2018 

palkallisten henkilötyövuosien määrä oli  

8 836 henkilötyövuotta. Palkallisten hen-

kilötyövuosien ennuste vuodelle 2018 on  

13 320 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun 

henkilöstön osuus on 259 henkilötyövuotta. 

Henkilötyövuosien ennustetaan vähenevän 

947:llä (-6,6 %) vuoteen 2017 nähden. Kun 

otetaan huomioon Tilakeskuksen yhtiöittä-

minen ja Hatanpään sairaalan yksiköiden 

siirtyminen, henkilötyövuosien vertailukel-

poinen kasvu on ennusteen mukaan ilman 

palkkatuettuja 201 henkilötyövuotta (1,6 

%) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 267 

henkilötyövuotta (2,0 %).

Henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosi-

suunnitelman 14 henkilötyövuodella. Kas-

vatus- ja opetuspalveluissa ennustetaan 

vuosisuunnitelman ylittyvän 69 henkilötyö-

vuodella, josta perusopetuksen osuus on 50 

henkilötyövuotta. Perusopetukseen syksyllä 

2017 saadulla lisärahoituksella palkattiin 

määräaikaista henkilöstöä enemmän kuin 

henkilöstösuunnitelmaan oli kirjattu kevääl-

le 2018, mikä aiheuttaa noin 20 henkilö-

työvuoden ylityksen. Sairauspoissaolot ovat 

olleet koko vuoden poikkeuksellisen suuret 

ja sijaisten palkkaaminen selittää osin hen-

kilötyövuosien kasvua perusopetuksessa. 

Varhaiskasvatuksessa henkilötyövuosien 

ennustetaan ylittyvän 21 henkilötyövuodel-

la. Henkilötyövuosien ylitys johtuu mm. pal-

kattomien vapaiden vähemmästä käytöstä, 

kesäkerhotoiminnan laajentumisesta sekä 

sairauslomasijaisten käytöstä. Työllisyys-

palveluissa ennustetaan vuosisuunnitelman 

alittuvan 48 henkilötyövuodella, koska palk-

katuettujen ennuste on suunniteltua pie-

nempi. Konsernihallinnossa vuosisuunnitel-

man alitusennuste on 30 henkilötyövuotta, 

koska vaaleja varten tarvittava työpanos on 

suunniteltua vähäisempi.

Talousohjelman toteutuminen 2018
Matkustamiskustannusten 0,1 milj. euron 

vähennystavoitteen arvioidaan toteutuvan. 

Työterveyshuollon kustannusten 0,4 milj. 

euron vähennystavoitteen arvioidaan to-

teutuvan. Säästökeinoja on etsitty tiiviissä 

yhteistyössä työterveyshuolto Pirte:n kans-

sa. Toimintaa on tehostettu siirtämällä lää-

käriresurssia sairaanhoidosta ehkäisevään 

työterveyshuoltoon. Lisäksi työterveyshuol-

lossa laadittuja erikoislääkärin lähetekäy-

täntöjä on uudistettu. Työterveyshuollon 

sairaanhoidon palveluihin on tehty rajauksia 

työlääketieteellisin perustein. Työterveys-

huollon laskutukseen perustuvan kustan-

nusennusteen mukaan työterveyshuollon 

kustannusten arvioidaan olevan 7,6 milj. eu-

roa vuonna 2018, jossa on vähennystä 0,45 

milj. euroa (-5,6 %) vuoteen 2017 nähden.

Palkalliset henkilötyövuodet TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue 9 619 8 694 8 797 103

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 550 1 714 1 665 -49

Kaupunkiympäristön palvelualue 300 319 309 -10

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari 484 505 472 -34

Liikelaitokset 1 682 1 472 1 448 -25

Pirkanmaan pelastuslaitos 632 630 630 0

Yhteensä 14 267 13 334 13 320 -14
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Hankinnat

Hankintojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Palvelujen ja materiaalien ostot toteutuivat 

tammielokuussa 548,2 milj. eurona. Koko 

vuoden ennuste on 833,4 milj. euroa, mikä 

on 0,9 milj. euroa suunniteltua vähemmän. 

Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan 

alittumassa 1,1 milj. eurolla ja aineet, tarvik-

keet ja tavarat ylittymässä 2,0 milj. eurolla. 

Hankinnoista noin 16,6 milj. euroa on inves-

tointihankkeisiin liittyviä, Valmistus omaan 

käyttöön -erän kautta taseeseen aktivoitavia 

hankintoja. 

Kaupunginvaltuusto myönsi talousarvio-

muutoksella 36,9 milj. euron lisäykset pal-

veluostoihin (KV 20.8.2018 § 153) koskien 

erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen se-

kä muiden ostopalvelujen ylitysennusteiden 

kattamista.

Palvelujen ja materiaalien ostojen ennus-

tetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrat-

tuna 74,1 milj. eurolla (9,8 %). Yksittäisenä 

merkittävimpänä tekijänä palvelujen osto-

jen 105,7 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 

30 prosentin pienenemiseen.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Palvelujen ostot -448,8 -498,5 -654,4 -724,4 -761,2 -760,1 1,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66,0 -49,7 -104,9 -68,3 -71,3 -73,3 -2,0

Yhteensä -514,8 -548,2 -759,3 -792,8 -832,5 -833,4 -0,9

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

TP Enn 18 / 
VS 18

1. Asiakaspalvelujen ostot -512,0 -510,0 2,0

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

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

4. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -39,1 -39,0 0,2

5. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja  
kunnossapitopalvelut

-24,3 -24,6 -0,3

6. ICT-palvelut -23,3 -22,3 1,1

7. Sosiaali- ja terveyspalvelut -13,2 -13,6 -0,4

8. Muut palvelut -6,1 -8,4 -2,3

9. Laboratoriopalvelut -6,2 -6,3 -0,1

10. Työvoiman vuokrauspalvelut -3,9 -6,1 -2,2

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot  
organisaatioittain (milj. euroa)

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä -512,0 -509,8 2,2

Avo- ja asumispalvelut -481,3 -481,6 -0,3

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -30,1 -30,0 0,1

Vastaanottopalvelut -18,7 -17,7 1,0

Psykososiaalisen tuen palvelut -61,0 -62,5 -1,5

Ikäihmisten palvelut -62,6 -62,3 0,3

Erikoissairaanhoidon palvelut -308,9 -309,0 -0,2

Kasvatus- ja opetuspalvelut -17,0 -16,9 0,1

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

Perusopetus -13,6 -13,4 0,2

Työllisyydenhoidon palvelut -11,0 -8,6 2,4



14

Kaupungin toiminta ja talous

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

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

TP Enn 18 / 
VS 18

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot -11,8 -12,9 -1,1

2. Elintarvikkeiden ostot -11,3 -11,4 -0,2

3. Muun materiaalin ostot -12,5 -11,2 1,3

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

5. Poltto- ja voiteluaineiden ostot -5,9 -6,1 -0,2

6. Rakennusmateriaalin ostot -5,6 -6,0 -0,4

7. Sähkön ostot -4,3 -4,4 -0,1

8. Kirjallisuuden ostot -3,8 -4,0 -0,2

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

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

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on 

asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan 

alittavan vuosisuunnitelman tason 2,2 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 

palvelulinjoista merkittävimmät asiakaspal-

velujen ostot on erikoissairaanhoidon palve-

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

don asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen 

mukaan alittumassa 0,2 milj. eurolla. Pirkan-

maan sairaanhoitopiirin palvelutilauksen 

aiempi ylitysennuste katettiin saadulla ta-

lousarviomuutoksella (KV 20.8.2018 § 153). 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 

sijaishuollon ja avohuollon ostopalvelujen 

aiempi ylitysennuste katettiin saadulla ta-

lousarviomuutoksella (KV 20.8.2018 § 153).

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ennus-

tetuista 44,0 milj. euron ostoista 30,7 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 3,5 milj. eurol-

la, mikä aiheutuu ensisijaisesti ammatillisen 

koulutuksen metsäkoneenkuljettajakoulu-

tuksen yhteistyösopimuksen päättymisestä 

ja oppisopimuskoulutuksen supistumisesta. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tili-

ryhmässä merkittävin erä on muun materi-

aalin ostot. Tilille kirjataan erilaisia muihin 

kuluryhmiin sopimattomia materiaali- ja 

tarvikehankintoja. Merkittävimmät muun 

materiaalin ostot ovat Tampereen Infran 1,8 

milj. euron ostot, jotka käsittävät muun mu-

assa korjaamoiden ja kunnossapidon mate-

riaaleja. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden os-

Hankintojen kehittäminen
Kaupunkiympäristön palvelualueella on 

toukokuussa käynnistetty hankintatoimen 

nykytilaselvitys. Palvelualueen johtoryh-

mä päätti käynnistää nykytilaselvityksen, 

koska hankintatoiminnalla on merkittävä 

toiminnallinen ja taloudellinen rooli palve-

lualueella ja tästä syystä hankintatoimintaa 

on tarkoituksenmukaista kehittää kokonai-

suutena. Nykytilaselvitys on sisältänyt pal-

velualueen johdon ja asiantuntijoiden sekä 

Tuomi Logistiikan hankinta-asiantuntijoiden 

haastatteluja, yhteensä 20 kpl. Lisäksi pal-

veluryhmien hankintojen tunnuslukuja on 

koostettu kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

Palvelualueen johtoryhmä käsittelee selvi-

tyksen tuloksia ja linjaa kehittämistarpeita 

syyskuussa. 

Nykytilaselvitys on toteutettu yhteistyös-

sä kaupungin strategisen hankinnan kanssa. 

Strateginen hankinnan pyrkimyksenä on ke-

hittää nykytilaselvityksiin toimiva malli, jota 

voidaan hyödyntää myös muissa kaupungin 

yksiköissä. Mallin kehittäminen tukee tie-

toon perustuvaa tavoitteellista hankintatoi-

men johtamista, mikä on vuoden 2018 stra-

tegisena painopisteenä.

Kaupungin hankintatoimen tuloksellisuu-

den kehittymistä kuvaava hankintojen tehok-

kuusmittaristo julkaistiin kesäkuussa osana 

strategian toteumaa tarkastelevaa Tampe-

reen Pulssia (https://my.visme.co/projects/

ep8dqxrm-hankintojen-tehokkuus-2#s1). 

Konsernihallinnon johtoryhmä linjasi 22.5., 

että kaupungin hankintatoimen kehittämi-

sen tavoitteena on saavuttaa mittariston 

tulokseksi 80 pistettä vuonna 2020.

Kaupungin hankintojen sparrausryhmä 

kokoontui huhtikuussa pohtimaan Tuomi 

Logistiikka Oy:lle vuodelle 2019 asetettavia 

toiminnallisia tavoitteita. Ryhmän evästyk-

sen pohjalta strateginen hankinta muotoili 

ehdotukset tavoitteiksi huomioiden myös 

yhtiön toisen omistajan, Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirin, tarpeet. Kaupunginhallituk-

sen konsernijaosto hyväksyy yhtiön tavoit-

teet syyskuussa. Kesäkuussa hankintojen 

sparrausryhmä kokoontui hankintojen ke-

hittämisen teemalla. Tapaamisessa käsitel-

tiin muun muassa yhteishankintojen luo-

tot ovat ylittämässä vuosisuunnitelman 1,1 

milj. eurolla. Vastaanottopalvelujen palve-

lulinjalla ostojen ennustetaan ylittyvän 2,7 

milj. eurolla johtuen pääasiassa ikäihmisten 

palvelujen rakennemuutoksesta ja diabee-

tikoiden määrän kasvusta, jotka nostavat 

kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden tarvetta.

https://my.visme.co/projects/ep8dqxrm-hankintojen-tehokkuus-2#s1
https://my.visme.co/projects/ep8dqxrm-hankintojen-tehokkuus-2#s1
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Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa) VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot -11,8 -12,9 -1,1

2. Elintarvikkeiden ostot -11,3 -11,4 -0,2

3. Muun materiaalin ostot -12,5 -11,2 1,3

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

5. Poltto- ja voiteluaineiden ostot -5,9 -6,1 -0,2

6. Rakennusmateriaalin ostot -5,6 -6,0 -0,4

7. Sähkön ostot -4,3 -4,4 -0,1

8. Kirjallisuuden ostot -3,8 -4,0 -0,2

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

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

  

  Hankintojen keskeiset tunnusluvut 
  tammi-elokuu 2018

  Kansallisen kynnysarvon ylittävistä 
  hankinnoista

- käynnistettyjä hankintamenettelyitä 65 kpl

- kilpailutusten perusteella tehtyjä

  hankintapäätöksiä 69 kpl

- kilpailutuksissa vastaanotettuja

  tarjouksia 405 kpl*

- kilpailutusten perusteella tehtyjä

  hankintasopimuksia 212 kpl*

*7 hankinnan tiedot puuttuvat, joten ne eivät    

    sisälly lukuihin.

kittelua ostoportfolioanalyysin mukaisesti, 

mikä liittyy Tuomi Logistiikan tämän vuoden 

tavoitteeseen yhteishankintojen johtamisen 

kehittämisestä. Lisäksi tapaamisessa käsi-

teltiin hankintojen johtamisen tukemista 

tiedolla sekä hankintaan liittyvien tietojär-

jestelmien kehitystarpeita.

Kaupungin toiminnan ja talouden suun-

nittelun prosessia on kehitetty konsernioh-

jauksen ja palvelualueiden yhteistyössä. 

Strategisen hankinnan tehtävänä on ollut 

varmistaa, että innovatiivisten hankintojen 

näkökulma saadaan osaksi prosessia, jos-

sa toiminnan tavoitteet ja kehittämisen eri 

muodot pyritään yhdistämään systemaatti-

semmin toisiinsa. Innovatiiviset hankinnat 

ovat edelleen merkittävä keino kaupungin 

kehittämiseksi. Aiemmin innovatiivisten 

hankintojen tiekartassa tunnistettiin tule-

via innovatiivisia hankintoja, mutta jatkossa 

niitä tunnistetaan osana vuosittaista talou-

den ja toiminnan suunnittelua. 

Kaupungin hankintaverkosto kokoontui 

28.8. vuoden toiseen tapaamiseen saamaan 

oppeja hankintojen kilpailutukseen tuorei-

den markkinaoikeustapausten kautta. Mark-

kinaoikeuden ratkaisuista kertoivat Tuomi 

Logistiikan hankintalakimiehet. 

Osaamisen kehittämiseen liittyen stra-

teginen hankinta toteutti myös hyvinvoin-

nin palvelualueen hankintatiimin tarpeisiin 

syventävän hankintakoulutuksen vaikut-

tavuusperusteisista hankinnoista. Lisäksi 

hankintojen tietoiskukirjeiden julkaisua on 

jatkettu julkaisemalla käyttöoikeussopimuk-

sen erityispiirteitä käsittelevä tietoiskukirje.

Elokuussa Tampereella järjestettiin mark-

kinavuoropuhelukäytäntöjä koskeva se-

minaari kansallisen hankintayhdistyksen 

jäsenille. Tampereen käytännöistä esiteltiin 

mm. Smart Tampere -ohjelmassa kehitettyä 

avoimen määrittelyn toimintamallia, joka 

perustuu yhteiskehittämiseen kaupungin, 

oppilaitosten ja yritysten kesken. 
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Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin rahavarojen muutos tammi-

elokuussa oli 47 milj. euroa negatiivinen. 

Toiminnan rahavirran toteuma oli 39,3 milj. 

euroa positiivinen. Pysyvien vastaavien luo-

vutusvoittoja syntyi 13,2 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 -95,6 milj. euroa. 

Uutta pitkäaikaista lainarahoitusta on 

nostettu 50 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat 

ovat kasvaneet 3,2 milj. eurolla konsernitili-

velan kasvusta johtuen. Muut maksuvalmi-

uden muutokset toteutuivat negatiivisina 

johtuen korottomien velkojen pienenty-

RAHAVAROJEN MUUTOS 

-37,4 milj. €
(TP Enn 2018)

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn  
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 50,4 85,1 95,3 45,6 40,4 -5,2

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

Tulorahoituksen korjauserät -13,5 -29,6 -24,2 -24,3 -21,1 3,2

Investointien rahavirta

Investointimenot -111,7 -189,2 -224,0 -250,0 -236,4 13,5

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 5,7 20,8 1,4 0,9 -0,4

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 16,1 65,0 27,5 27,6 27,5 -0,1

Toiminnan ja investointien rahavirta -56,3 -54,9 -104,5 -199,7 -186,3 13,4

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

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

Antolainasaamisten vähennykset 0,2 5,0 0,3 0,3 0,3 0,0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 80,0 147,0 187,0 187,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4,6 -43,4 -3,4 -3,4 -6,6 -3,2

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

Muut maksuvalmiuden muutokset -39,5 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta 9,3 84,5 112,2 152,2 149,0 -3,2

Rahavarojen muutos -47,0 29,6 7,6 -47,5 -37,4 10,2

Rahavarat tilikauden lopussa 91,4 138,4 - - 101,0 -

Rahavarat tilikauden alussa 138,4 108,9 - - 138,4 -
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misestä ja saamisten kasvusta. Korottomat 

velat ovat pienentyneet erityisesti ostovel-

kojen pienentymisestä johtuen. 

Toiminnan ja investointien rahavirran 

ennuste -186,3 milj. euroa on 13,4 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimin-

nan rahavirran ennustetaan toteutuvan  

0,4 milj. euroa suunniteltua parempana joh-

tuen satunnaisista eristä ja tulorahoituksen 

korjauseristä. Vuosikatetta on analysoitu 

tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä. 

Tulorahoituksen korjauserien ennuste on 

3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi 

johtuen pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

myyntivoittoennusteen 3,2 milj. euron ali-

tuksesta. Kaikkien Asunto- ja kiinteistölau-

takunnan talousarvioon sisältyvien asun-

totonttimyyntien ei ennusteta toteutuvan 

kuluvana vuonna.

Investointien rahavirran ennuste on  

-208 milj. euroa, mikä on 13 milj. euroa 

suunniteltua pienempi. Investointimenojen 

ennustetaan alittuvan 13,5 milj. eurolla joh-

tuen pääasiassa talonrakennusinvestointien 

aikataulutusten muuttumisesta. Investoin-

timenoihin saatavien rahoitusosuuksien 

ennuste 0,9 milj. euroa on 0,4 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempi. Pysyvien vas-

taavien luovutustulojen ennustetaan olevan 

27,5 milj. euroa, eli 0,1 milj. euroa alle vuo-

sisuunnitelman. Investointien ja pysyvien 

vastaavien luovutustulojen ennustetta on 

käsitelty tarkemmin kohdassa Investoinnit.

Antolainojen määrän ennustetaan kas-

vavan talousarvion mukaisesti 24,3 milj. 

eurolla. Talousarvion antolainojen muutok-

seen sisältyy Tampereen Monitoimiareena 

Oy:lle myönnettävä 22,0 milj. euron laina 

sekä Tamk Oy:lle myönnettävä 2,5 milj. 

euron laina. Uutta pitkäaikaista lainarahoi-

tusta ennustetaan nostettavan talousarvion 

mukaisesti 187,0 milj. euroa ja olemassa 

olevia lainoja lyhennetään 6,6 milj. eurolla. 

Lyhytaikaisten lainojen budjetoitu muutos  

-7,2 milj. euroa muodostuu henkilöstökas-

san saldon pienenemisestä. Kaupungin-

valtuusto on tehnyt päätöksen henkilöstö-

kassan lopettamisesta, ja kassan toiminta 

loppuu 31.10.2018.

Maksuvalmiutta mittaavan investointien 

tulorahoitusprosentin ennuste on 17 prosent-

tia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoituk-

sen tason olevan riittämätön suhteessa 

investointitasoon. Talousarviossa asetettu 

tavoite investointien tulorahoitusprosentiksi 

on 47 prosenttia, mitä ei ennusteen mukaan 

tulla saavuttamaan. 

Toiminnan ja investointien rahavirran vii-

den vuoden kertymä muodostuu ennusteen 

mukaan 645,1 milj. euroa negatiiviseksi. 

Tämä tarkoittaa, että toimintamenoja ja 

investointeja on viime vuosina rahoitettu 

tulorahoituksen lisäksi yhä enemmän lai-

narahoituksella ja rahavaroja vähentäen. 

Kaupungin lainamäärän ennuste vuoden  

lopussa on 701 milj. euroa ja asukaskohtai-

sen lainamäärän ennuste 2975 euroa. 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä  
5 vuodelta, milj. euroa

-529,6 -502,5 -645,1

Investointien tulorahoitus, % 45 46 17

Lainanhoitokate 4,7 1,8 2,8

Rahavarojen riittävyys, pv 28 28 19
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Investoinnit

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma elokuun lopus-

sa oli 111,6 milj. euroa. Pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt 

yhteensä 16,1 milj. euroa.

Investointien tilinpäätösennuste
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2018 

nettoinvestoinnit tulevat olemaan 260,5 

milj. euroa, mikä on 13,1 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman mukaisen tason. 

Suurimmat investointikuormat peruskau-

pungin sisällä on Kiinteistöt, tilat ja asunto-

politiikka sekä Kaupunkiympäristön kehittä-

minen -palvelualueella.  Näiden lisäksi myös 

Tampereen Veden investoinnit sekä konser-

nihallinnon yhteisten erien investoinnit ovat 

merkittäviä eriä.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palve-

lualueella on tällä hetkellä yhteensä 10 isoa 

yli 4 milj. euron investointihanketta suun-

nittelu- ja toteutusvaiheessa sekä lukuisa 

määrä pieniä hankkeita käynnissä. Painopis-

te on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

tilatarpeissa. Myös vuokrauksella tai muulla 

rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden 

osuus on merkittävä vuonna 2018. Talon-

rakennusinvestointien ennustetaan toteu-

tuvan 13,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempinä ja maaomaisuuden investoin-

tien ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan 

suunnitellusti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen brut-

toinvestointien ennuste on 84,3 milj. euroa 

mikä on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

suurempi. 

Tampereen Veden investoinnit jakau-

tuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin ja 

näiden investointien ennustetaan toteutu-

Milj. euroa  
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-8 / 
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 -0,9 -0,3

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -0,1 -0,4 0,0 -2,6 -1,5 1,1

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

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet -9,6 -7,1 -18,4 -21,4 -21,4 0,0

Rakennukset ja rakennelmat -11,0 -51,6 -52,2 -77,2 -63,0 14,2

Kiinteät rakenteet ja laitteet -1,7 -34,3 -111,3 -117,5 -119,0 -1,5

Koneet ja kalusto -7,9 -12,6 -15,2 -16,5 -15,6 0,9

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

Keskeneräiset hankinnat -72,5 -72,7 0,0 0,0 0,0 -0,0

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet -8,0 -4,6 -29,3 -28,4 -29,3 -0,9

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -111,7 -192,6 -238,9 -274,9 -261,4 13,5

Rahoitusosuudet 0,1 5,7 -20,9 1,4 0,9 -0,5

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -111,6 -186,8 -218,0 -273,6 -260,5 13,1

Pysyvien vastaavien luovutustulot 16,1 65,1 42,4 52,5 52,4 -0,1

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-260,5 M€

(TP Enn 2018)

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 13,1 M€



20

Kaupungin toiminta ja talous

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

van vuosisuunnitelman mukaisena. Edellä 

mainittujen lisäksi Tampereen Keskusve-

denpuhdistamo Oy:n pääomitus siirretään 

konsernihallinnosta Tampereen Vedelle, mi-

kä nosti elokuussa Tampereen Veden vuosi-

suunnitelmaa 10 milj. eurolla.

Yhteisten erien investoinnit ovat pääasi-

assa sijoituksia konserniyhtiöihin. Elokuun 

lopussa sijoituksia oli tehty 7,9 milj. eurolla. 

Nettoinvestointien ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelman elokuun lopun tilan-

teessa 0,9 milj. eurolla, sillä Kaupunginhal-

lituksen konsernijaosto päätti esittää kau-

punginvaltuustolle Tampereen Infra Oy:n 

perustamista ja 0,9 milj. euron sijoitusta si-

joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 
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Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

kirjattu tammi-elokuussa 16,1 milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennus-

tetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mu-

kaisena. 

Tarkemmat tiedot investointien etenemi-

sestä löytyvät Talousarvion toteumavertailu 

-osioissa.
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Tase
Milj. euroa 31.8.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 841,9 1 803,7

Aineettomat hyödykkeet 117,4 121,0

Aineettomat oikeudet 0,6 1,0

Muut pitkävaikutteiset 
menot

116,8 120,0

Aineelliset hyödykkeet 1 353,0 1 318,7

Maa- ja vesialueet 202,2 192,8

Rakennukset 543,9 548,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet 396,1 422,8

Koneet ja kalusto 36,5 39,2

Muut aineelliset hyödykkeet 4,4 4,3

Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat

170,0 111,3

Sijoitukset 371,5 364,0

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,3 1,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT 196,7 236,0

Vaihto-omaisuus 1,9 1,9

Saamiset 103,4 95,7

Pitkäaikaiset saamiset 9,1 9,1

Lyhytaikaiset saamiset 94,3 86,6

Rahoitusarvopaperit 20,4 20,6

Rahat ja pankkisaamiset 71,1 117,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 040,0 2 041,4

Milj. euroa 31.8.2018 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

24,2 25,4

PAKOLLISET VARAUKSET 3,8 4,1

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14,6 14,0

VIERAS PÄÄOMA 830,4 814,6

Pitkäaikainen 387,1 372,4

Lyhytaikainen 443,3 442,2

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 040,0 2 041,4

Taseen toteuma
Kaupungin taseen loppusumma oli elokuun 

lopussa 2  040,0 milj. euroa, mikä oli 1,4 

milj. euroa (0,1 %) vähemmän kuin vuo-

den alussa. 

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet tammi-

elokuussa 38,3 milj. eurolla (2,1 %). Aineel-

listen hyödykkeiden tase-erä on kasvanut 

34,3 milj. eurolla (2,6 %). Ennakkomaksut 

ja keskeneräiset hankinnat ovat kasvaneet 

vuoden vaihteen tilanteesta 58,7 milj. eurol-

la (52,8 %) kaupungin investointien johdos-

ta. Investointeja on analysoitu tarkemmin 

katsauksen kohdassa Investoinnit. Kiintei-

den rakenteiden ja laitteiden sekä rakennus-

ten tase-erät ovat pienentyneet yhteensä 

31,1 milj. eurolla (3,2 %), koska alkuvuonna 

poistotaso on ylittänyt valmistuneet inves-

tointihankkeet. 

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 

7,6 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, 0,8 milj. 

euroa Pirkanmaan Voimia Oy:öön, 0,2 milj. 

euroa Tavase Oy:öön ja 625 euroa Monet-

ra Oy:öön.

Vaihtuvat vastaavat ovat pienentyneet 

39,3 milj. eurolla (16,6 %). Saamiset ovat 

kasvaneet edellisen tilinpäätöksen tilantees-

ta 7,7 milj. eurolla (8,0 %). Saamisissa lyhyt-

aikaiset myyntisaamiset ovat pienentyneet 

7,7 milj. eurolla (17,6 %) ja lyhytaikaiset siir-

tosaamiset ovat kasvaneet 29,8 milj. eurolla 

(147,5 %). Myyntisaamisten pienenemistä 

selittää jaksotettujen saamisten pienenemi-

nen vuoden vaihteen tilanteeseen nähden.
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Rahoitusarvopaperien tasearvo oli 20,4 

milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähem-

män kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Rahat 

ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa 

71,1 milj. euroa, mikä oli 46,7 milj. euroa 

tilinpäätöksen tilannetta vähemmän. Raha-

varojen muutosta on käsitelty tarkemmin 

rahoituslaskelman analyysin yhteydessä.

Kaupungin oma pääoma pieneni tammi-

elokuussa 16,3 milj. eurolla negatiivisesta 

tuloksesta johtuen. 

Vieras pääoma kasvoi alkuvuoden aika-

na 15,8 milj. eurolla (1,9 %). Uutta pitkäai-

kaista lainaa nostettiin 50,0 milj. eurolla. 

Kaupungin lainakanta elokuun lopussa oli 

576,3 milj. euroa, mistä 372,6 milj. euroa 

oli lainoja rahoituslaitoksilta ja 203,8 milj. 

euroa lainoja muilta luotonantajilta. Muil-

ta luotonantajilta olevista lyhytaikaisista 

lainoista 2,8 milj. euroa muodostui hen-

kilöstökassan varoista ja loput kaupungin 

konsernitilillä olevista tytäryhteisöjen va-

roista, joiden määrä on kasvanut tilinpää-

töshetkeen nähden 6,9 milj. eurolla (3,6 

%). Henkilöstökassa on päätetty valtuuston 

päätöksellä lakkauttaa ja kassan toiminta 

loppuu 31.10.2018, joten vuoden lopussa 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Taseen tunnusluvut 31.8.2018 31.12.2017

Omavaraisuusaste, % 58 59

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 76 76

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa 501 373 517 653

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 139 2 233

Lainakanta, 1 000 euroa 576 331 527 735

Lainat, euroa/asukas 2 458 2 276

Lainasaamiset, 1 000 euroa 95 865 96 067

Asukasmäärä 234 441 231 853

kaupungilla ei tule enää olemaan velkaa 

henkilöstökassalle. Kaupungin lainamäärän 

ennustetaan olevan vuoden lopussa 701,0 

milj. euroa, mikä on 173,2 milj. euroa edel-

listä tilinpäätöstä enemmän. Lainamäärän 

ennustetaan muodostuvan 48,8 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienemmäksi. Vuoden 

aikana arvioidaan tarkemmin tarvittavan 

lainarahoituksen tarvetta.

Kaupungin omavaraisuusaste, 58 pro-

senttia, on samalla tasolla kuin tilinpää-

töshetkellä. Omavaraisuusasteen hyvä ta-

voitetaso kuntataloudessa on 70 %, mitä 

kaupunki ei ole viime vuosina saavuttanut. 

Tammi-elokuun käyttötuloista olisi tarvittu 

76 prosenttia kaupungin kaikkien lainojen 

maksamiseksi, mitä suhteellinen velkaantu-

neisuus kuvaa. Tunnusluvun vertailutieto on 

laskettu edellisen vuoden tammi-elokuun 

käyttötulojen perusteella. Asukaskohtainen 

lainamäärä elokuun lopussa oli 2 458 euroa, 

mikä on 182 euroa enemmän kuin tilinpää-

töshetken asukaskohtainen lainamäärä. 

KOROLLISET VELAT

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TA 2018 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Pitkäaikaiset korolliset velat

Rahalaitoksille 372,6 327,2 506,2 546,2 507,5 180,4

Lyhennykset -4,6 -43,4 -3,4 -3,4 -6,6 36,8

Nostot 50,0 80,0 147,0 187,0 187,0 107,0

Lyhytaikaiset korolliset velat

Henkilöstökassalle 2,8 6,6 0,0 0,0 0,0 -6,6

Tytäryhtiöille 201,0 194,0 203,6 203,6 193,4 -0,6

Korolliset velat yhteensä 576,3 527,7 709,8 749,8 701,0 173,2



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 23

Konsernin toiminta ja talous

konsernivälitilinpäätös

Konsernin toiminta ja talous -osio sisältää 

kuvauksen kaupunkikonsernin rakentees-

ta sekä sen muutoksista ja olennaisista 

tapahtumista tilikauden aikana. Kaupunki-

konsernin talous –osio sisältää konsernitu-

loslaskelman, konsernin rahoituslaskelman 

ja konsernitaseen sekä niiden analyysit. 

Lisäksi merkittävimpien konserniyhteisöjen 

taloudesta on erillinen yhteisökohtainen  

raportti. Tampereen Raitiotie Oy:n talou-

desta on erillinen, laajempi raportti katsauk-

sen lopussa. Konsernivälitilinpäätökseen on 

vuonna 2018 yhdistelty yhteensä 65 yhteisöä. 

Omistusosuuksissa tapahtuneita muutoksia 

osoittaa viereisen taulukon muutos-% -sara-

ke, joka vertaa konsernin omistusosuutta 

edellisvuoden tilinpäätöshetkeen, jolloin 

edellinen yhdistely konsernin osalta on tehty.

 
 
Konsernirakenne ja olennaiset 
tapahtumat
Kaupunki luovutti kaupunginvaltuuston 

päätöksen mukaisesti, omistamansa Tam-

pereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet 

Tampereen korkeakoulusäätiölle. Osake-

määrä vastasi 87 %:n osuutta yhtiön koko 

osakekannasta. Samassa yhteydessä kon-

sernista poistui Tampereen ammattikor-

keakoulun tukisäätiö, joka on Tampereen 

ammattikorkeakoulu Oy:n tytäryhteisö.

Kaupunki on vähemmistöosakkaana kah-

dessa uudessa yhtiössä, Monetra Oy:ssa ja 

Tampereen Monitoimiareena Koy:ssa. Yhtiöt 

ovat kaupungin osakkuusyhteisöjä.

Konsernin omistusosuus Vuores Palvelu 

Oy:stä, Pirkan Putkikeräys Oy:stä ja Ran-

ta-Tampellan Putkikeräys Oy.stä pieneni 

edelleen, kun uusia taloyhtiöitä liittyi yh-

tiöiden osakkaiksi. 

YH-Kodit -konsernin sisäisen fuusion 

ja osakeannin myötä YH Kodit Oy:n osak-

kaiden omistusosuuksiin tuli muutoksia. 

Kaupungin omistusosuus YH Kodit Oy:ssä 

pieneni, mutta yhtiö on edelleen kaupuki-

konsernin osakkuusyhtiö.
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Tampereen kaupunki

31.8.2018 Muutos-% 31.8.2018 Muutos-%

Tytäryhteisöt

Ekokumppanit Oy (osuus äänim. 93,50 %) 90,57% Tullinkulman Työterveys Oy 84,66%

Finnpark Oy ** 100,00% Tuomi Logistiikka Oy 69,61% -0,10%

   Pysäköintiveturi Kiint Oy (osuus äänim. 89,86 %) 92,70% Vilusen Rinne Oy 100,00%

   Tullin Parkki Oy (osuus äänimäärästä 59,46 %) 69,60% Vuores Palvelu Oy (osuus äänim. 26,45 %) 26,27% -4,77%

   Pellavan Parkki Kiint Oy 60,60%

Haukiluoman Liikerakennus Oy 87,91%

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 70,05% Kuntayhtymät

Keinupuistokeskus Oy 57,02% Pirkanmaan liitto 45,58%

Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy 59,31% Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntay.** 38,18%

Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy 52,97% Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 62,45%

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 86,08%

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34%

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 100,00% Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt *

   Tieteenkadun Parkki Kiint Oy 68,75% Atalan Liikekeskus Kiint Oy* 40,00%

   Tupakkikiven Parkki Kiint Oy 61,03% Ateljeetalo Oy 47,66%

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ** (osuus äänim.  65,33 %) 49,69% Coxa Oy (konserni) * 20,56%

   Pirkan Putkikeräys Oy (osuus äänim. 60,96 %) 44,28% -0,32% Hervannan Juhani As Oy * 28,04%

   Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy (osuus äänim. 63,57%) 47,34% -2,35% Hervannan Kanjoni As Oy * 41,28% -2,19%

   Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy (osuus äänim. 65,33%) 49,69% Kosken Parkki Kiint Oy * 21,08%

Runoilijan tie Oy 72,58% Monetra Oy 21,00% 21,00%

Tammenlehväsäätiö** 100,00% Mummunkujan pysäköinti Oy * 31,33%

   Tammenlehväkeskus Oy 100,00% Suomen Hopealinja Oy 30,46%

T:reen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 60,47% Tampereen Monitoimiareena Koy 40,00% 40,00%

   Visit Tampere Oy 60,47% Tumpin Parkki Kiint Oy * 20,96%

Tampereen Kotilinnasäätiö  100,00% Tuotekehitys Oy TamLink * 24,00%

   Pispan Tupahaka As Oy 75,71% Tyrkkölä As Oy 47,72%

   Tampereen Tammelankodit As Oy  100,00% Virontörmän Lämpö Oy 40,42%

   Vellamonkodit Oy 100,00% YH Kodit Oy (konserni) * 21,86% -13,85%

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 66,00%

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 100,00%

Tampereen Raitiotie Oy 100,00%

Tampereen Sarka Oy 100,00% Yhteisyhteisöt

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 71,20% Jotospirtti Oy 50,00%

Tampereen Sähkölaitos Oy ** 100,00% Lännen Palveluyhtiöt Oy 31,19%

   Tammervoima Oy (osuus äänim. 83,01 %) 75,35% Pikassos Oy 25,00%

   Tampereen Sähköverkko Oy 100,00%

   Tampereen Vera Oy 100,00% Yhdistelemättömät tytäryhteisöt

Tampereen Särkänniemi Oy 100,00% Suomen Itämeri-Instituutin säätiö 100,00%

   FunZones Oy 66,67%

Tampereen Tilapalvelut Oy 100,00% * merkityt osakkuusyhteisöt on yhdistelty 

Tampereen työvalmennussäätiö Syke 100,00% konsernitilinpäätökseen

Tampereen Vuokra-asunnot Oy 100,00%

Tampereen Vuokratalosäätiö 100,00%

   Tampereen Atalan Metsätonttu As Oy 100,00% ** yhdistelty alakonsernin luvuilla

   VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100,00%

Tampere-talo Oy 100,00%

Tavase Oy 79,45%

TREDU-Kiinteistöt Oy 66,46%
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kaupunkikonsernin talous

Milj. euroa 1.1. - 31.8.2018 1.1. - 31.8.2017

Toimintatuotot 771,0 743,6

Toimintakulut -1414,1 -1 407,6

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3,2 3,0

Toimintakate -640,0 -661,1

Verotulot 615,3 600,1

Valtionosuudet 202,0 227,3

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,9 0,8

Muut rahoitustuotot 3,8 1,9

Korkokulut -19,2 -21,0

Muut rahoituskulut -1,5 -1,2

Vuosikate 161,3 146,8

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -129,9 -125,9

Omistuksen eliminointierot 0,0 0,1

Arvonalentumiset 0,0 0,0

Satunnaiset erät -44,3 0,0

Tilikauden tulos -13,0 20,9

Tilinpäätössiirrot -1,6 0,0

Tilikauden verot -7,6 -7,5

Laskennalliset verot 0,0 0,2

Vähemmistöosuudet -3,0 -3,4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -25,2 10,2

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelman toteuma
Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupun-

kikonsernin kannattavuutta. Konsernitu-

loslaskelma osoittaa kaupunkikonsernin 

tilikauden tuloksen siten kuin konserni-

yhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.  

Tämä tarkoittaa, että konsernitilinpää-

töksestä vähennetään konserniyhteisöjen 

väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen 

voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistö-

osakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. 

Kaupunkikonsernin tammi-elokuun tilikau-

den tulos oli 13,8 milj. euroa alijäämäinen. 

Konsernin tulosta tarkastelujaksolla rasitti 

45,9 milj. euron kertaluonteinen, satunnai-

siin eriin kirjattu Tampereen ammattikor-

keakoulu Oy:n omistuksen luovutus Tampe-

reen korkeakoulusäätiölle.

Konsernin toimintakate parani 21,1 milj. 

eurolla, mikä aiheutui toimintatuottojen toi-

mintakuluja suuremmasta kasvusta. Netto-

menot kasvoivat 0,5 %, kun edellisenä vuon-

na nettomenojen muutos oli -2,9 %. Osuus 

osakkuusyhteisöjen voitosta kasvoi 0,2 milj. 

eurolla edellisen vuoden tammi-elokuu-

hun verrattuna. 

Kaupunkikonsernin merkittävin tulos-

osuus 2,9 milj. euroa syntyi aiempien vuosi-

en tapaan YH Kodit Oy -konsernista. Kysei-

nen osuus kasvoi 0,5 milj. euroa edelliseen 

konsernivälitilinpäätökseen verrattuna.

Tarkastelujaksolla kaupungin verorahoi-

tuksen kertymä kasvoi 18,3 milj. eurolla. 

Kaupunkikonsernin verorahoituksen kertymä 

pieneni 10,0 milj. eurolla. Pieneneminen 

johtui Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n 

irtaantumisesta konsernista 28.2.2018. 

Konserniin kirjatut Tampereen ammattikor-

keakoulun valtionosuudet olivat 8,8 milj. 

euroa (muutos -28,3 milj. euroa). 

Konserniyhteisöjen tuloksen 
muodostuminen
Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten 

yhteenlaskettu tilikauden tulos tammi-

elokuussa ennen konsernieliminointeja oli 

noin 43 milj. euroa. Kun huomioidaan kon-

sernitilinpäätöksen eliminointien ja yhdiste-

lykirjausten vaikutus tulokseen, kaupunki-

konsernin tulokseksi muodostui -13,0 milj. 

euroa. Merkittävimmät konsernin tulokseen 

vaikuttavat eliminointi- ja yhdistelykirja-

ukset liittyivät konsernin sisäisiin pysyvi-

en vastaavien hyödykkeiden myynteihin, 

konsernin sisäisistä katteista kirjattaviin 

poistoihin ja konsernin sisäisiin osinkoihin. 

Konserniyhteisöjen toimintatuotoista ja toi-

mintakuluista eliminoitiin konserniyhteisö-

jen välisiä sisäisiä liiketapahtumia yhteensä 

noin 251,5 milj. eurolla. Konserniyhteisöjen 

tuloskehityksen analysoinnissa ei ole huo-

mioitu konsernieliminointien vaikutusta, 

ellei toisin ole mainittu.

Kaupungin tammi-elokuun tulos oli -16,9 

milj. euroa, mikä oli 10,3 milj. euroa edel-

lisvuotista pienempi. Kaupungin tuloksen 

toteutumista on analysoitu tarkemmin koh-

dassa Kaupungin tuloslaskelma.
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Konsernituloslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.8.2018 1.1. - 31.8.2017

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 55 53

Vuosikate/Poistot, % 124 117

Vuosikate, euroa / asukas 688 637

Asukasmäärä 31.8. 234 441 230 537

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

Vuosikate, euroa / asukas = Vuosikate/Asukasmäärä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin talous 

on kehittynyt kuluvana vuonna edelleen 

suotuisasti. Tulos ennen veroja ja vähem-

mistöosuuksia oli 27,9 milj. euroa positii-

vinen, kun edellisen vuoden tammi-elo-

kuun tulos oli 25,3 milj. euroa. Tilikauden 

ylijäämäksi muodostui 21,5 milj. euroa.  

Konsernin liikevaihto kasvoi tarkastelu-

jaksolla 13,0 milj. eurolla johtuen energi-

an myyntihintojen noususta. Konsernin 

kannattavuus kuitenkin parani vain mal-

tillisesti, sillä kulut kasvoivat 11,9 milj.  

eurolla. Loppuvuodelle Sähkölaitos ennus-

taa edellisvuotta heikompaa tuloskehitystä. 

Päästö-oikeuksien markkinahinnat ovat ne-

linkertaistuneet vuoden takaiseen nähden. 

Lisäksi polttoaineostoissa kaasuenergian 

hinta on noussut edellisestä vuodesta lähes  

20 prosenttia.

Myös kaupunkikonsernin asunto- ja kiin-

teistöyhtiöillä oli edellisten vuosien tapaan 

merkittävä positiivinen vaikutus konsernin 

tulokseen. Tampereen Vuokratalosäätiön 

tammi-elokuun tulos oli 9,2 milj. euroa, mi-

kä oli 1,2 milj. euroa vertailujakson tulosta 

parempi. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n 

tammi-elokuun tulos 2,9 milj. euroa toteutui 

budjetoidun mukaisesti olennaisesti edelli-

sen vuoden tasolla. Myös Tampereen Koti-

linnasäätiön tulos 1,6 milj. euroa oli edelli-

sen vuoden tammi-elokuun tuloksen tasolla. 

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin tam-

mi-elokuun tulos oli 1,3 milj. euroa, mikä 

oli 1,3 milj. euroa vertailujaksoa pienem-

pi. Kehityksen taustalla oli kulujen kasvu. 

Finnpark-konsernin tulos toteutui 2,4 milj. 

eurona, mikä oli 0,4 milj. euroa edellisvuo-

den tammi-elokuuta heikompi. Kokonaisuu-

tena konsernin talouskehitys on kuitenkin 

ollut strategian mukaista, ja liikevoitto on 

parantunut. Tuomi Logistiikka Oy:n kahdek-

san ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 

65,9 milj. euroa ja vastaavalla ajalla edellis-

vuonna 59,6 milj. euroa, joten kasvua liike-

vaihdossa noin 11 prosenttia. Liikevoitto oli 

0,3 milj. euroa positiivinen, edellisvuonna 

2,1 milj. euroa. Liikevoiton heikentymi-

seen vaikuttivat myyntihintojen pitäminen  

ennallaan ja lisääntyneet kulut useista kehi-

tysprojekteista johtuen.

Kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin tuloksesta oli 4,0 milj.  

euroa, mikä oli 0,9 milj. euroa edellisvuotis-

ta vähemmän. 

Konsernin tuloksen muodostuminen
Kaupunkikonsernin rahoitustuotot ja -kulut 

toteutuivat yhteensä -16,1 milj. eurona, 

mikä on 3,3 milj. euroa vähemmän kuin 

tammi-elokuussa 2017. Merkittävin muutos 

oli rahoitustuottojen 1,9 milj. euron kasvu, 

mikä aiheutui kaupungin rahoitustuottojen 

6,9 milj. euron kasvusta. 

Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten 

rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli 

yhteensä nettona 4,3 milj. euroa. Konserni-

tuloslaskelman rahoitustuottojen ja -kulujen 

toteuma oli -16,1 milj. euroa, koska konser-

niyhteisöjen muilta konserniyhteisöiltä saa-

dut osingot eliminoidaan konsernitilinpää-

töstä laadittaessa. Osinkotuotot kirjataan 

saajalla muihin rahoitustuottoihin, mutta 

osingon maksajalla osingon maksu ei vai-

kuta tilikauden tulokseen, joten sisäisten 

osinkojen eliminointi heikentää konsernin 

tulosta erillistilinpäätösten yhteenlasket-

tuun tulokseen verrattuna.

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 

4,1 milj. euroa edellisvuoden tammi-elokuuta 

suurempina 129,9 milj. eurona. Pääasialli-

sesti muutos aiheutui kaupungin poistota-

son kasvusta. 

Tilikauden verot pysyivät edellisvuoden 

tasolla 7,6 milj. eurossa.
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Milj. Euroa 1.1. - 31.8.2018 1.1. - 31.8.2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 161,3 146,8

Satunnaiset erät -44,3 0,0

Tilikauden verot -7,6 -7,5

Tulorahoituksen korjauserät 32,9 -19,5

142,2 119,7

Investointien rahavirta

Investointimenot -316,3 -231,6

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 0,6

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 18,0 21,9

-298,1 -209,1

Toiminnan ja investointien rahavirta -155,9 -89,4

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -0,3 -0,1

Antolainasaamisten vähennykset 0,1 0,1

-0,1 -0,0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 157,6 144,6

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -38,7 -74,8

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4,6 -15,9

114,3 53,9

Oman pääoman muutokset 2,5 1,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1,1 0,2

Vaihto-omaisuuden muutos -1,7 0,7

Saamisten muutos 19,7 40,0

Korottomien velkojen muutos -39,5 -19,2

-20,3 21,8

Rahoituksen rahavirta 96,5 77,5

Rahavarojen muutos -59,4 -11,9

Rahavarat 31.8. 140,3 180,8

Rahavarat 1.1. 199,8 192,7

Konsernin rahoituslaskelma
Konsernin rahoituslaskelman 
toteuma
Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konser-

nin toiminnasta aiheutuneita rahavirtoja 

kaupunkikonsernin ja konsernin ulkopuo-

listen tahojen välillä. Rahoituslaskelmasta 

on vähennetty kaupunkikonsernin keski-

näisten liiketapahtumien rahavirtavaikutuk-

set. Tammi-elokuun 2018 aikana konsernin  

rahavarat vähenivät 59,4 milj. eurolla.

Kaupunkikonsernin toiminnan rahavir-

ta toteutui tammi-elokuussa 142,2 milj. 

eurona, mikä oli 22,5 milj. euroa edelli-

sen vuoden vastaavaa ajanjaksoa enem-

män. Konsernin vuosikate parani 14,5 milj.  

eurolla. Muutoksen taustalla olevia syitä on  

käsitelty konsernituloslaskelman analysoin-

nin yhteydessä. Tulorahoituksen korjauserissä 

vuosikatetta oikaistaan kaupunkikonsernin 

saamien pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutusvoittojen ja -tappioiden, osakkuus-

yhteisöjen tulososuuksien, osakkuusyhtei-

söiltä saatujen osinkojen sekä pakollisten 

varausten muutosten osalta.

Kaupunkikonsernin investointien raha-

virta (-298,1 milj. euroa) kasvoi edellisvuo-

den tammi-elokuuhun verrattuna 89,1 milj.  

eurolla. Investointimenojen toteuma kasvoi 

edellisen vuoden tasosta 84,7 milj. euroa ja 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-

tustulot pienenivät 3,9 milj. eurolla.

Kaupunkikonsernin merkittävin investoija 

on kaupunki, jonka investoinnit alkuvuonna 

olivat 107,8 milj. euroa (2017: 119,3 milj. 

euroa). Kaupungin investointeja on käsitelty 

tarkemmin katsauksen kohdassa Investoin-

nit. Tampereen Raitiotie Oy investoi tammi-

elokuussa 55,0 milj. euroa (2017: 0,2 milj. 

euroa). Tampereen Palvelukiinteistöt Oy in-

vestoi alkuvuonna 20,2 milj. euroa (2017: 5,5 

milj. euroa), suurimpia investointikohteita 

olivat Kangasalan Paloasema, Särkijärven 

logistiikkakeskus ja Laukontorin Paviljonki. 

Sähkölaitos-konsernin investoinnit olivat 

17,2 milj. euroa (2017: 20,3 milj. euroa). 

TREDU-Kiinteistöt Oy investoi tammi-elo-

kuussa 7,6 milj. eurolla (2017: 17,0 milj.  
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eurolla) merkittävimpien hankkeiden ollessa 

Lempäälän Virta-kampuksen peruskorjaus 

ja uudisrakennushanke ja Tredu Kangasalan 

uudisrakennushanke, joka on valmistunut 

2018. Tampereen Vuokratalosäätiön inves-

toinnit tammi-elokuussa olivat 15,7 milj.  

euroa (2017: 18,4 milj. euroa). Finnpark-

konsernin investoinnit olivat tammi-elokuussa 

15,7 milj. euroa (2017: 3,3 milj. euroa), mer-

kittävämpänä P-Aseman kiinteistöön liit-

tyvä investointi. Kaupunkikonsernin osuus  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investoin-

neista toteutui 40,2 milj. eurona (2017: 

22,7 milj. euroa). Esitetyissä investointilu-

vuissa on huomioitu konsernitilinpäätöksen 

eliminointien vaikutus.   

Toiminnan ja investointien rahavirran  

toteuma oli tammi-elokuussa 155,9 milj.  

euroa negatiivinen. Rahavirran negatiivi-

suus tarkoittaa sitä, että toiminnan raha-

virta ei ole riittänyt kattamaan konsernin 

investointimenoja kokonaisuudessaan.  

Investointien tulorahoitusprosentti oli 51, 

eli alkuvuoden vuosikate kattoi investoin-

tien omahankintamenoista 51 prosenttia. 

Tunnusluvun arvo on huonontunut edellisen 

vuoden tammi-elokuun tilanteesta, mikä  

aiheutui lähinnä investointien rahavirran 

kasvamisesta.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-

elokuussa 96,5 milj. euroa positiivisena. 

Konsernin lainamäärä kasvoi 60,4 milj.  

eurolla. Kaupunki nosti alkuvuonna 50,0 

milj. euroa uutta pitkäaikaista lainarahoitus-

ta ja lyhensi olemassa olevia pitkäaikaisia 

lainojaan 4,6 milj. eurolla. Konserniyhtei-

söistä Tampereen Raitiotie Oy nosti pitkä-

aikaista lainaa 45,0 milj. euroa raitiotiein-

vestointia varten. TREDU-Kiinteistöt Oy:n 

lainamäärä kasvoi tammi-elokuussa 5,0 milj. 

eurolla. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

lainamäärä kasvoi, ja kaupunkikonsernin 

osuus lainakannasta kasvoi 11,6 milj. eurolla. 

Sähkölaitos-konsernin lainamäärä pieneni 

14,0 milj. eurolla. 

Muut maksuvalmiuden muutokset toteu-

tuivat alkuvuonna negatiivisena 20,3 milj. 

eurona, mikä oli 42,0 milj. euroa edellis-

vuotta vähemmän. Erityisesti kaupunkikon-

sernin saamisten muutos vaikutti negatiivi-

sesti muihin maksuvalmiuden muutoksiin. 

Kaupungin saamiset kasvoivat alkuvuoden 

aikana 7,7 milj. eurolla. 

Kaupunkikonsernin rahavarat 31.8.2018 

olivat 140,3 milj. euroa. Rahavaroilla oli-

si katettu 29 päivän ajan kaikki toiminnan 

aiheuttamat maksut. Kaupunkikonsernin 

lainanhoitokate oli elokuun lopussa kolme, 

mikä ilmaisee konsernin lainanhoitokyvyn 

olevan hyvällä tasolla. Tunnusluvun arvo on 

kehittynyt myönteisesti edelliseen konserni-

välitilinpäätökseen verrattuna.

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.8.2018 1.1. - 31.8.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. € -716,5 -590,0

Investointien tulorahoitus% 51 64

Lainanhoitokate 3 2

Kassan riittävyys, pv 29 38

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Toiminnan ja investointien rahavirta välituloksen viiden vuoden kertymän avulla seurataan

investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Investointien tulorahoitus

100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman pysyvien vastaavien lisäyksiä

joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoitokate

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv

365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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Milj. euroa 31.8.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 10,4 15,6

Muut pitkävaikutteiset menot 128,3 127,6

Ennakkomaksut 1,5 0,2

140,2 143,4

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 232,5 209,9

Rakennukset 1 557,5 1 523,6

Kiinteät rakenteet ja laitteet 656,9 646,1

Koneet ja kalusto 98,6 99,8

Muut aineelliset hyödykkeet 33,2 33,4

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 425,6 289,1

3 004,3 2 802,0

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet 58,2 52,5

Muut osakkeet ja osuudet 24,4 25,3

Muut lainasaamiset 3,3 3,2

Muut saamiset 1,1 1,2

87,0 82,1

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,6 4,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 35,6 40,0

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 14,1 16,0

Lyhytaikaiset saamiset 162,4 142,0

Rahoitusarvopaperit 26,2 39,4

Rahat ja pankkisaamiset 114,1 141,4

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 588,6 3 410,8

Milj. euroa 31.8.2018 31.12.2017

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 636,7 636,7

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 0,3 0,4

Muut omat rahastot 42,1 44,7

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 762,3 727,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -25,2 10,2

1 416,1 1 419,8

VÄHEMMISTÖOSUUDET 79,5 83,8

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 2,3 2,7

Muut pakolliset varaukset 35,7 41,6

38,0 44,4

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 19,5 30,0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 488,9 1 305,9

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 92,7 93,6

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 76,0 58,2

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 377,9 375,1

2 035,5 1 832,8

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 588,6 3 410,8

Konsernitase



30

Konsernin toiminta ja talous

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

Konsernitaseen tunnusluvut 31.8.2018 31.12.2017

Konsernin omavaraisuusaste, % 42 43

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 85 82

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 737 056 762 257

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa / asukas 3 144 3 288

Konsernin lainat, euroa / asukas 6 675 6 274

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa 1 564 883 1 454 623

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 3 250 3 108

Asukasmäärä 234 441 231 853

Konsernin omavaraisuusaste, %

=100* (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) /

 (Koko pääoma - Saadut Ennakot)

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Konsernin lainakanta 31.12.

=Korollinen vieras pääoma

Konsernin lainasaamiset 31.12.

=Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

Konsernitase
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 

elokuun lopussa 3 588,6 milj. euroa. Konser-

nitase on kasvanut alkuvuoden aikana 20,6 

milj. eurolla (0,6 %). Alkuvuoden muutoksilla 

konsernirakenteessa ei ole ollut olennaista 

vaikutusta konsernin taseeseen.

Konsernitaseen vastaavista 3  231,5 milj. 

euroa (90 %) oli pysyvien vastaavien hyödyk-

keitä ja 114,1 milj. euroa (3 %) rahavaroja. 

Pysyvät vastaavat kasvoivat alkuvuoden  

aikana 102,3 milj. eurolla (3,3 %). Aineet-

tomat hyödykkeet vähenivät 1,5 milj.  

eurolla ja aineelliset hyödykkeet lisääntyivät 

96,0 milj. eurolla. Aineellisissa hyödykkeis-

sä merkittävin erä on rakennukset, joiden  

tasearvo laski alkuvuoden aikana 28,4 milj. 

eurolla. Kaupungin taseessa rakennusten 

arvo oli 543,9 milj. euroa ja tammi-elokuun 

vähennys 4,4 milj. euroa. Myös kaupunki-

konsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöillä on 

merkittävää rakennusomaisuutta. Esimer-

kiksi Tampereen Vuokratalosäätiön taseessa 

rakennuksia oli 275,6 milj. eurolla, TREDU-

Kiinteistöjen taseessa 182,9 milj. eurolla ja 

Pirkan Opiskelija-asuntojen taseessa 83,7 

milj. eurolla. TREDU-Kiinteistöjen rakennus-

omaisuuden arvo kasvoi tammi-elokuussa 

11,9 milj. eurolla, mitä selittää Tredun 

Kangasalan rakennuksen valmistuminen 

kesäkuussa 2018. Kiinteistä rakenteista ja 

laitteista pääosa muodostuu kaupungin 

omaisuuseristä ja Sähkölaitos-konsernin 

verkostoista. Sijoitukset kasvoivat vuo-

denvaihteen tilanteeseen nähden 7,7 milj. 

eurolla. Sijoituksissa merkittävin erä oli 

osuudet osakkuusyhtiöissä 58,2 milj. euroa. 

Konsernin rahavarat vähenivät vuoden vaih-

teen tilanteesta 45,9 milj. eurolla. Muutosta 

on analysoitu konsernin rahoituslaskelman 

analyysin yhteydessä.

Kaupunkikonsernin oma pääoma oli elo-

kuun lopussa 1 416,1 milj. euroa, mikä oli 

39,5 prosenttia taseen loppusummasta. 

Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli 

hieman laskenut edellisen tilinpäätöksen 

tasosta ja oli nyt 41,9 prosenttia. Omavarai-

suuden tavoitetasona voidaan pitää 50 pro-

sentin ylittävää omavaraisuutta, joten aivan 

tähän tavoitteeseen ei konsernin omavarai-

suusaste yllä. Konsernin vieras pääoma elo-

kuun lopussa oli 2 035,5 milj. euroa, mikä oli 

56,7 prosenttia taseen loppusummasta. Vie-

ras pääoma kasvoi vuoden alun tilanteesta 

59,8 milj. eurolla. Korollinen vieras pääoma 

kasvoi 110,3 milj. eurolla ja koroton vieras 

pääoma pieneni 50,4 milj. eurolla. Kaupun-

kikonsernin korollinen vieras pääoma eli 

lainakanta oli elokuun lopussa 1 564,9 milj. 

euroa. Korollista lainaa asukasta kohden oli 

6 675 euroa, mikä on 401 euroa enemmän 

kuin edellisen vuoden tilinpäätöksessä. Kon-

sernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 84,6 

prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että tammi-

elokuun käyttötuloista tarvittaisiin 84,6 pro-

senttia konsernin korollisen vieraan pääoman 

takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat 

tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja 

käyttötalouden valtionosuuksista. 
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Konsernikatsaus
Konsernikatsaus-osiossa seurataan huh-

ti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin 

tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Elokuun 

katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat 

Tampereen Sähkölaitos -konserni, Pirkanmaan 

Jätehuolto -konserni, Finnpark -konserni, Tam-

pere-talo Osakeyhtiö, Tampereen Palveluki-

inteistöt Oy, Tampereen Kotilinnasäätiö, 

Tampereen Vuokra-asunnot Oy, TREDU-Ki-

inteistöt Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö, 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy, 

Särkänniemi Oy, Tuomi Logistiikka Oy, 

Tullinkulman Työterveys Oy, Tampereen 

Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Tamper-

een Tilapalvelut Oy. Tampereen Raitiotie 

Oy:stä on erillinen, laajempi raportti toimin-

nan ja talouden katsauksen lopussa.

Tampereen Sähkölaitos 
-konserni 

Tampereen Sähkölaitos -konsernin kaksi 

ensimmäistä kvartaalia 2018 ovat men-

neet liiketuloksellisesti 6,1 milj. euroa edel-

lisvuotta paremmin. Toteutuneet sähkön 

markkinahinnat ovat olleet 38 prosenttia 

edellisvuotta korkeammalla tasolla. Sähkön-

tuotannon myynti pörssiin on aiempaa kan-

nattavampaa. Syksyllä 2018 tehty sähkön 

siirtohintojen korotus nostaa siirtotuloja. 

Myös kaukolämmön myyntivolyymit tammi-

maaliskuulta paranivat kylmyyden ansiosta 

edellisvuoteen verrattuna. Sähköntuotan-

tokapasiteetti on paremmalla käytöllä kuin 

edeltävänä vuotena.

Sähkölaitos kehittää jatkuvasti palvelu-

jaan ja toimintojaan. Kesällä Sähkölaitos 

lanseerasi markkinoille vuokrattavat aurin-

kopaneelit, jotka sijaitsevat Tarasten Au-

rinkopuistossa. Heinäkuussa Sähkölaitos 

osti osuuden pienestä Enermix Oy:stä, joka 

tuottaa kiinteistöjen olosuhdepalveluihin ja 

energiaratkaisuihin liittyviä älykkäitä etäval-

vonta- ja ohjauspalveluita. Syys-lokakuussa 

Sähkölaitos lanseeraa pilotoimansa uuden 

Älykäs kaukolämpö -palvelun markkinoille. 

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 168,8 181,7 269,9 286,7 16,8

Liikevoitto (-tappio) 28,5 34,6 49,0 47,3 -1,7

Nettotulos 17,1 21,5 30,7 29,5 -1,2

Tilikauden yli-/alijäämä 17,1 21,5 30,7 29,5 -1,2

Investoinnit 53,1 17,4 67,8 32,1 -35,7

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

Taseen loppusumma 511,1 514,2 542,5 540,3 -2,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,9 9,0 10,2 9,0 -1,2

Liikevoitto-% 17,0 19,0 18,1 17,0 -2,0

Nettotulos-% 10,0 12,0 11,4 10,0 -1,4

Omavaraisuusaste-% 30,0 30,0 23,8 30,0 6,2

Henkilöstömäärä 391 394 381 394 13

TUNNUSLUVUT

Loppuvuodelle Sähkölaitos ennustaa 

edellisvuotta heikompaa tuloskehitystä. 

Päästöoikeuksien markkinahinnat ovat ne-

linkertaistuneet vuoden takaiseen nähden. 

Lisäksi polttoaineostoissa kaasuenergian 

hinta on noussut edellisestä vuodesta lähes 

20 prosenttia. Näiden johdosta koko vuosi-

tasolla liiketuloksen ennustetaan jäävän 1,6 

milj. euroa edellisen vuoden tasosta.
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Pirkanmaan Jätehuolto 
-konserni

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin talous on 

vakaa mahdollistaen tehokkaan toiminnan 

ja tulevaisuuden investoinnit jätehuollon 

kehittämiseksi. Yhtiön asiakashinnoittelu 

on selvästi Suomen edullisimmassa kolman-

neksessa. 

Yhtiön perustoiminnan odotetaan lähitu-

levaisuudessa pysyvän nykyisen kaltaisena. 

Yhtiö valmistautuu biolaitosinvestoinnin 

toteuttamiseen vuosina 2018-2021. Biolai-

tosinvestointi tulee parantamaan merkit-

tävästi biojätteen energia- ja ravinnehyö-

dyntämistä. Investointina se tulee olemaan 

merkittävä taloudellisesti. Pirkan Putkike-

räys Oy ja Ranta-Tampellan Putkikeräys jat-

kavat alueellisten putkikeräysjärjestelmien 

rakennuttamista kaavan mukaan.

Maakuntauudistus ja jätelain uudistus 

(markkinapaikka) saattavat johtaa siihen, 

että yhtiö ei saa käsitellä kaikkea pysty-

määnsä jätettä. Muutosesitykset edellisiltä 

osin ovat vielä kesken. Muutokset saattavat 

johtaa pienentyvään liikevaihtoon.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 27,4 27,1 41,0 41,0 0,0

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

Nettotulos 2,1 1,9 2,4 2,4 0,0

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

Investoinnit 1,0 3,5 3,7 6,1 2,4

Korollinen vieras pääoma 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0

Taseen loppusumma 70,2 75,2 72,2 76,0 3,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,8 3,4 4,8 4,9 0,1

Liikevoitto-% 9,6 8,2 7,3 6,7 -0,6

Nettotulos-% 7,7 7,2 5,8 5,9 0,1

Omavaraisuusaste-% 63,0 63,1 62,2 62,4 0,2

Henkilöstömäärä 68 80 80 80 0,0
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Finnpark -konserni

Finnpark-konsernin talous on kehittynyt 

pääosin ennustetusti ja strategian mukai-

sesti. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna yhtiön liikevaihto on laskenut, 

mutta liikevoitto on hieman parantunut. 

Matalampi liikevaihto johtuu osin kirjauspe-

riaatteen muutoksesta ja osin lyhytaikapy-

säköinnin liikevaihdon laskusta. Kuluraken-

netta tehostamalla on saatu kompensoitua 

liikevaihdon muutoksen vaikutus.

Pysäköintiliiketoiminnan tulot ovat yhtä 

pysäköintikohdetta lukuun ottamatta vuo-

den 2017 tasolla. Ratinan pysäköintitar-

jonnan tuleminen markkinoille on aiheut-

tanut muutoksia pysäköinnin kysynnässä. 

P-Hämppi on jatkanut sekä sisäänajojen 

että myynnin osalta edelleen positiivisella 

kehityskäyrällä. Katupysäköinnin tulovirrat 

jatkavat tasaista kehitystä. Kiinteistöliiketoi-

minnan tulovirrat ovat kasvussa, ja tulosnä-

kymä noudattaa edellisvuotta korkeampaa 

trendiä, sillä aikaisemmilla tilikausilla tyhjil-

leen jääneitä tiloja on saatu vuokrattua.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 17,1 16,3 25,7 25,2 -0,5

Liikevoitto (-tappio) 3,3 3,7 5,8 6,0 0,2

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

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

Investoinnit 3,2 15,2 5,4 15,5 10,1

Korollinen vieras pääoma 62,4 70,6 60,8 69,9 9,1

Taseen loppusumma 120,4 128,5 118,4 127,9 9,4

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

Liikevoitto-% 19,0 22,0 23,0 24,0 1,0

Nettotulos-% 10,0 12,0 12,0 13,0 1,0

Omavaraisuusaste-% 38,0 36,0 38,0 36,0 -2,0

Henkilöstömäärä 49 49 53 51 -2

TUNNUSLUVUT

Tärkeimpiä tapahtumia kuluvalla tilikau-

della ovat olleet mm. P-Aseman kiinteis-

töön liittyvä investointi ja Moovy-palvelun 

julkaisu. Moovy-palvelu on osa uudenlaista 

pysäköintiliiketoimintaa, joka perustuu di-

gitaaliselle Platform-malliselle liiketoimin-

takonseptille. Moovyn kehittäminen sekä 

aseman alueen kehitys ovat Finnparkin tär-

keimmät painopistealueet.
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Tampere-talo Osakeyhtiö

Toteutuneet kahdeksan kuukautta ovat 

menneet budjettitavoitteen mukaisesti.  

Kokoukset ja kongressit ovat toteutuneet 

lähes budjetin mukaisesti, samoin konser-

tit ja ravintolatoiminta. Edelliseen vuoteen 

nähden tuotot yhteensä ovat lisääntyneet 

684 000 euroa. Liikevaihdon nousuun 

ovat vaikuttaneet ravintolamyynnin kasvu, 

vuokrat uusista tiloista ja Museon tilavuok-

rat, jotka kohdentuvat nyt koko vuodelle.  

Vuoden 2018 tulostavoitteeksi on Tampere-

talo Oy:lle asetettu 104 525 euroa, jonka 

saavuttaminen on tällä hetkellä haastavaa. 

Vuoden 2018 aikana on investointeja  

toteutettu yhteensä 214 000 eurolla, joista  

30 prosenttia kohdistui IT-järjestelmien  

kehittämiseen ja loput 70 prosenttia teknis-

ten laitteiden hankintoihin. Loppuvuonna 

Tampere-talo investoi vielä 361 000 euroa.

Vuonna 2018 on elokuun loppuun men-

nessä ollut kävijöitä 247 787 ja tilaisuuksia 

600 kappaletta. Edellisenä vuonna vastaa-

vat luvut olivat 245 718 kävijää ja 429 tilai-

suutta. Tampere-talon tapahtumien kävijä-

määrä ei ole 31.8.2018 mennessä kasvanut, 

mutta tilaisuuksien määrä on lisääntynyt  

40 prosenttia edellisen vuoden samaan ajan-

kohtaan verrattuna. Tampere-talon tavoite 

uudistuksen myötä on kasvattaa kävijä-

määrä 420 000 kävijään vuodessa. Tampere- 

talossa on käynyt 31.8.2018 mennessä  

yhteensä 604 264 päiväkävijää.  

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 10,8 11,5 17,7 18,5 0,8

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

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

Tilikauden yli-/alijäämä -0,4 -0,6 0,1 0,1 0,0

Investoinnit 0,2 0,2 1,1 0,6 -0,5

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

Taseen loppusumma 5,4 5,6 6,6 6,6 0,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% -7,3 -11,1 1,0 1,6 0,6

Liikevoitto-% -3,7 -5,4 0,4 0,6 0,2

Nettotulos-% -3,7 -5,4 0,4 0,6 0,2

Omavaraisuusaste-% 0,5 0,5 0,5 0,6 0,1

Henkilöstömäärä 66 63 69 63 -6

TUNNUSLUVUT
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Tampereen Palvelukiinteistöt 
Oy

 

Palvelukiinteistöt investoi uusiin rakennus-

hankkeisiin merkittävässä määrin vuosien 

2017 ja 2018 aikana. Suurimmat inves-

tointikohteet ovat Kangasalan Paloasema, 

Särkijärven logistiikkakeskus ja Laukontorin 

Paviljonki eli Saunaravintola Kuuma. Näi-

den kolmen kohteen kokonaisinvestointi 

on 21,6 milj. euroa ja se kohdistuu vuosille 

2017 ja 2018.

Yhtiön tulos on katsauskaudella kehittynyt 

edellisvuotta heikommin. Tilikauden tulosta 

heikentävät investointeihin liittyvät vieraan 

pääoman korkokulut, jotka vaikuttavat koko 

vuoden tulokseen etupainotteisesti. Vas-

taavasti investointikohteiden vuokratuotot 

kerryttävät yhtiölle liikevaihtoa takapainot-

teisesti. Investointien myötä yhtiön korol-

linen vieras pääoma kasvaa merkittävästi, 

minkä seurauksena sekä sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti että omavaraisuusaste heik-

kenevät vuoteen 2017 verrattuna. 

Yhtiön kassavirta on hyvä ja jatkuu inves-

tointien ansiosta vahvana myös tulevaisuu-

dessa.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 3,0 3,1 4,5 5,0 0,5

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

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

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

Investoinnit 0,4 14,8 10,6 17,0 6,4

Korollinen vieras pääoma 18,6 32,9 26,4 32,4 6,0

Taseen loppusumma 30,9 45,3 39,0 46,0 7,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,0 1,0 4,0 2,0 -2,0

Liikevoitto-% 41,0 19,0 31,0 20,0 -11,0

Nettotulos-% 26,0 11,0 18,0 12,0 -6,0

Omavaraisuusaste-% 34,0 24,0 28,0 25,0 -3,0

Henkilöstömäärä 2 2 2 2 0,0

TUNNUSLUVUT
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Tampereen Kotilinnasäätiö

Kotilinnasäätiön talous on kehittynyt pitkäl-

ti suunnitellun ja budjetoidun mukaisesti. 

1-8/2018 aikavälillä toteutunut liikevaihto 

on n. 2 prosenttia yli budjetoidun ja 3 pro-

senttia suurempi kuin edellisenä vuonna. 

Käyttöaste on ollut koko ajan 98,5–99 pro-

sentin välillä.  Hoitokulujen osuus on hyvin 

lähellä budjetoitua eron ollessa vain 0,5 pro-

senttia, ja edelliseen vuoteen verrattuna ero 

on -4,5 prosenttia. Kehityksen ennustetaan 

olevan samanlainen myös viimeisellä vuosi-

neljänneksellä. Tilikauden liikevoitto asettu-

nee n. 1,5 milj. euron tienoille, ja tilikauden 

tulos tilinpäätöserien jälkeen lähelle nollaa. 

Säätiön omavaraisuusaste säilynee viime 

vuoden tasolla, jolloin se oli noin 15–16, ja 

myös muut oleelliset tunnusluvut pysyvät 

lähellä viime vuoden tasoa. Uutta lainaa 

on nostettu 1-8/2018 aikavälillä 3,5 milj. 

euroa.  Kokonaislainamäärä pysyy suurin 

piirtein vuoden 2017 tasolla, koska vanhat 

lainat lyhenevät hyvää vauhtia ja loppuvuo-

desta suunnitelmissa on maksaa ylimääräi-

siä lainanlyhennyksiä tai eräitä lainoja koko-

naan pois. 

Sulkavuoren Kotilinnan mittava peruspa-

rannus etenee hyvää vauhtia: ensimmäinen 

vaihe valmistuu syyskuun aikana, toinen vai-

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 8,8 9,0 13,4 13,5 0,1

Liikevoitto (-tappio) 2,5 1,0 2,8 1,5 -1,3

Nettotulos 1,8 0,2 1,8 0,6 -1,2

Tilikauden yli-/alijäämä 1,8 0,2 0,0 0,0 -0,0

Investoinnit 0,3 4,2 1,0 5,0 4,0

Korollinen vieras pääoma 86,0 86,7 85,3 85,5 0,2

Taseen loppusumma 103,0 104,3 102,5 104,6 2,1

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

Liikevoitto-% 29,0 12,0 21,0 16,0 -5,0

Nettotulos-% 20,0 2,0 13,0 8,0 -5,0

Omavaraisuusaste-% 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0

Henkilöstömäärä 13 15 13 15 2,0

TUNNUSLUVUT

he alkuvuodesta 2019 ja valmiiksi peruspa-

rannus saadaan vuoden 2019 loppupuolella. 

Kirjavaisen Kotilinnan hissimuutosurakka 

valmistuu syksyllä 2018. Kokonaiskustan-

nukset ovat n. 1,7 milj. euroa.

Kotilinnasäätiössä suunnitellaan uusia 

isoja investointeja lähivuosille. Esimerkiksi 

Pappilanpuisto II:n rakentaminen alkanee 

suunnitelmien mukaisesti jo ensi vuoden 

alkupuolella. Ranta-Tampellan hankkeeseen 

lähdetään mukaan, jos poikkeuslupapäätös 

saadaan. 
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Tampereen Vuokra-asunnot 
Oy

Pappilan rakennushanke käynnistyi touko-

kuussa 2016 ja valmistui vaiheittain syk-

syllä 2017 ja keväällä 2018.  Viimeinen talo 

valmistui 29.6.2018. Yhteensä uusia asun-

toja valmistui 103. Hanketta varten kilpai-

lutettiin 10 miljoonan euron laina, joka on  

kokonaisuudessaan nostettu. Puolet lainas-

ta (5milj.) nostettiin vuoden 2017 ja puolet 

(5milj.) kevään 2018 aikana. 

Lentävänniemi, Männistönraitti uudis-

kohteen rakennushanke käynnistyi huh-

tikuussa 2018. Hanke valmistuu marras- 

kuussa 2019. 75 asunnon hanke on ARA-

kohde, johon nostetaan 8,5 miljoonan kor-

kotukilaina loppuvuoden 2018 aikana.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 12,6 13,1 19,0 19,9 0,9

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

Nettotulos 2,8 3,0 2,6 3,3 0,7

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

Investoinnit 2,0 4,8 4,8 7,9 3,1

Korollinen vieras pääoma 44,9 49,1 45,9 48,2 2,3

Taseen loppusumma 81,8 92,0 86,0 89,0 3,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,0 8,1 4,5 3,0 -1,5

Liikevoitto-% 27,0 26,7 18,8 21,0 2,2

Nettotulos-% 22,0 22,6 13,6 17,0 3,4

Omavaraisuusaste-% 20,6 20,4 15,8 17,0 1,2

Henkilöstömäärä 17 19 18 19 1

TUNNUSLUVUT

TREDU-Kiinteistöt Oy

Tredu-Kiinteistöt on investoinut uusiin  

rakennushankkeisiin merkittävässä määrin 

vuosien 2017 ja 2018 aikana. 2018 valmis-

tunut hanke on Tredu Kangasala, joka val-

mistui kesäkuussa 2018.

Toiminnan tulos toteutunee suunnitel-

mien mukaisesti, ja yhtiö tekee voitollisen 

tuloksen. Koko vuoden ennusteessa on 

huomioitu Tredulle suunniteltu 1,0 milj. 

euron kertaluontoinen vuokranalennus. 

Alennuksen toteutuminen edellyttää, että 

ennakoimattomia vuokrasopimuspurkuja ja 

niistä johtuvia arvonalennuksia ei jouduta 

tekemään.  

Lempäälän Tukkitiellä sijaitsevassa 

kiinteistössä on havaittu laajamittaisia  

ongelmia, joiden johdosta kiinteistö  

todennäköisesti joudutaan purkamaan.  

Tämä muodostaa noin 0,7 milj. euron tulos-

riskin vuoden 2018 tulokseen. Tätä ei ole 

vielä huomioitu vuoden 2018 ennusteessa. 

Asiasta keskustellaan vielä tilintarkastajan 

kanssa. Tredun toiminta kohteessa päät-

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 6,7 8,5 10,0 10,3 0,3

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

Nettotulos 0,7 1,4 -0,0 0,4 0,4

Tilikauden yli-/alijäämä 0,7 1,4 -0,0 0,4 0,4

Investoinnit 22,5 7,6 33,0 10,8 -22,2

Korollinen vieras pääoma 78,2 81,1 77,2 76,9 -0,3

Taseen loppusumma 191,7 193,4 192,1 190,3 -1,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,3 1,9 0,7 0,8 0,1

Liikevoitto-% 22,2 26,1 11,8 12,9 1,1

Nettotulos-% 10,9 16,9 0,0 3,5 3,5

Omavaraisuusaste-% 57,0 57,0 57,0 57,0 0,0

Henkilöstömäärä 3 4 4 4 0

TUNNUSLUVUT

tyi toukokuussa 2018. Tilikauden tulosta 

heikentävät myös investointeihin liittyvät 

vieraan pääoman korkokulut. Investointi-

en myötä yhtiön korollinen vieraspääoma 

kasvaa merkittävästi, minkä seurauksena 

omavaraisuusaste heikkenee vuoteen 2017 

verrattuna. Yhtiön kassavirta on hyvä ja jat-

kuu investointien ansiosta vahvana myös 

tulevaisuudessa.
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Tampereen Vuokratalosäätiö

Toteutuneet vuokratuotot ovat noin 0,5 

milj. euroa ja toteutunut liikevaihto 0,6 milj.  

euroa yli edellisen vuoden. Tuottojen kasvu 

tulee pääasiassa vuoden aikana valmistu-

neista uusista kiinteistöistä ja paremmasta 

käyttöasteesta. Hoitokulut ovat noin miljoo-

na euroa suuremmat kuin vuosi sitten, mikä 

johtuu suurimmaksi osaksi korjaustöiden 

eriaikaisuudesta, korkeammista lämmitys- 

ja energiakustannuksista sekä kiinteistö-

huollosta. Rahoitustuotoissa - ja -kuluissa 

osinkotulot ovat edellisvuotta suuremmat 

ja korkokulut ovat toteutuneet suunnilleen 

edellisen vuoden tasolla.

Tulostaso on nyt talousarvioon verrattu-

na parempi, koska korjaustöiden valmistu-

minen jatkuu vielä syksyyn. Koko vuoden  

tulos jäänee alle edellisen vuoden edellyttäen,  

että suunnitellut korjaukset, n. 1,6 milj. 

euroa suuremmat kuin edellisvuonna, saa-

daan toteutettua aikataulussaan. Lisäksi  

kohonneet lämmitys- ja energiakustannuk-

set vaikuttavat vielä loppuvuonna alenta-

vasti tulokseen. 

Vuokra- ja perintäsaamisten määrä on 

noussut viime vuodesta, mikä johtuu ylei-

sestä taloustilanteen heikkenemisestä ja 

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 41,5 42,3 62,5 63,0 0,5

Liikevoitto (-tappio) 11,4 10,9 16,0 14,0 -2,0

Nettotulos 7,9 9,0 12,9 10,1 -2,8

Tilikauden yli-/alijäämä 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0

Investoinnit 0,0 15,3 34,1 25,0 -9,1

Korollinen vieras pääoma 258,6 264,6 264,5 270,0 5,5

Taseen loppusumma 320,7 351,7 341,0 360,0 19,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% 2,5 1,4 1,5 2,2 0,7

Liikevoitto-% 27,4 25,7 25,6 21,5 -4,1

Nettotulos-% 19,1 21,4 20,6 16,0 -4,6

Omavaraisuusaste-% 18,5 21,5 19,6 20,0 0,4

Henkilöstömäärä 44 46 44 46 2

TUNNUSLUVUT

säätiön vuokralaisten alhaisen tulotason 

seurauksena olevasta maksukyvyn heikke-

nemisestä. Hakijamäärä on ollut kasvussa, 

mutta hyväksyttyjen vuokralaisten tulotaso 

on alhainen.

Investoinneissa on meneillään kaksi 

asuinkiinteistöä (Sarvijaakonkatu 35, asun-

toja 52, valm. 9/2018 ja Pikkuniemenkatu, 

asuntoja 105, valm. 12/2019) ja yksi pal-

Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus Oy

Yrityksen liiketoiminta on kehittynyt suun-

nitelmien mukaisesti. Kulut ovat olleet 

suunniteltua pienempiä. Koko vuoden osal-

ta on huomioitava, että viime vuosi oli yhti-

ön historian paras. Keskuksessa järjestettiin 

merkittäviä tapahtumia, jotka eivät toteudu 

joka vuosi.

A-hallin LED-valaistus toteutettiin kesällä. 

Syksyllä toteutuu 6,5 milj. euron osakean-

ti, joka toteutetaan niin, että Tampereen 

Messut Oy sijoittaa osuutensa rahana ja 

Tampereen kaupunki sijoittaa A-, B- ja C-

hallit apporttiluovutuksena.

Koko vuoden tuloksen odotetaan kehitty-

vän budjetoidun mukaisesti.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

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

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

Nettotulos 0,1 0,1 0,5 0,0 -0,5

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

Investoinnit 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3

Korollinen vieras pääoma 16,6 15,7 16,2 15,3 -0,9

Taseen loppusumma 20,3 21,3 20,1 25,5 5,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% 2,0 1,0 3,0 2,0 -1,0

Liikevoitto-% 5,0 10,0 22,0 10,0 -12,0

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

Omavaraisuusaste-% 13,0 25,0 15,0 30,0 15,0

Henkilöstömäärä 3 3 3 3 0,0

TUNNUSLUVUT

velutalokiinteistö (Satamakatu 17, palv.as.  

70 + asuntoja 46, valm. 2/2019) sekä  

remonttikohteena Peurankatu 11 putkire-

montti (valm. 4/2019). Loppuvuoden aikana 

aloitetaan kaksi remonttikohdetta, Ruoko-

mäenkatu 11 (valm. 11/2019) ja Nikinväylä 

5 (valm. 2/2020).
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Tampereen Särkänniemi Oy

Liikevaihto on jäänyt vuonna 2018 tavoit-

teista lämpimän sään vuoksi. Helle verotti 

yleisesti matkailualan toimijoita erityisesti 

heinäkuussa, joka on huvipuistojen huip-

pusesonki. Alkuvuosi oli erittäin hyvä on-

nistuneen ennakkomyynnin ansiosta, mutta 

heinäkuu käänsi kehityksen negatiiviseksi. 

Tämän vuoden korvausinvestoinnit olivat 

keinukaruselli ja uusi ohjelmalava. Myös 

aluetta ehostettiin kevyesti korvausinves-

tointien yhteydessä.

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn  
2018

Ero Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 16,2 17,2 18,6 19,8 1,2

Liikevoitto (-tappio) 4,6 2,7 1,2 0,7 -0,5

Nettotulos 4,4 2,6 0,8 0,2 -0,6

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

Investoinnit 6,6 3,0 7,8 3,7 -4,1

Korollinen vieras pääoma 11,5 11,3 11,8 10,2 -1,6

Taseen loppusumma 36,2 35,1 32,0 34,7 2,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,0 12,0 4,0 2,0 -2,0

Liikevoitto-% 28,0 16,0 6,0 3,0 -3,0

Nettotulos-% 27,0 15,0 4,0 1,0 -3,0

Omavaraisuusaste-% 62,0 60,0 59,0 60,0 1,0

Henkilöstömäärä 437 562 265 265 0,0

TUNNUSLUVUT

Tuomi Logistiikka Oy

Kahdeksan ensimmäisen kuukauden liike-

vaihto oli 65,9 milj. euroa ja vastaavalla 

ajalla edellisvuonna 59,6 milj. euroa, joten 

kasvua liikevaihdossa noin 11 prosenttia. 

Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa positiivinen, 

edellisvuonna 2,1 milj. euroa. Liikevoiton 

heikentymiseen vaikuttivat myyntihintojen 

pitäminen ennallaan ja lisääntyneet kulut 

useista kehitysprojekteista johtuen. Myös 

henkilöstökulut ovat nousseet ja henkilö-

määrä 237 elokuun lopulla on kasvanut  

40 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. 

Hatanpään sairaalan sisälogistiikan henkilöt 

(15 kpl) on liitetty Tuomi Logistiikan organi-

saatioon vuoden 2018 alusta.

Koko vuoden ennusteen mukainen liike-

vaihto on 98,4 milj. euroa ja vuoden 2017 

liikevaihto oli 92,3 milj. euroa. Liikevoit-

toennuste on 0,9 milj. euroa, budjetissa  

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

euroa. Taseen loppusumma 08/2018 oli 

14,4 milj. euroa ja ennuste taseen loppu-

summasta vuoden 2018 lopulle on 15,0 milj. 

euroa. Tähän vaikuttavat arvio loppuvuoden 

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 59,6 65,9 92,3 98,4 6,1

Liikevoitto (-tappio) 2,1 0,3 2,6 0,9 -1,7

Nettotulos 1,8 0,2 2,0 0,6 -1,4

Tilikauden yli-/alijäämä 1,8 0,2 2,0 0,6 -1,4

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

Korollinen vieras pääoma 1,8 1,6 1,8 1,6 -0,2

Taseen loppusumma 16,3 14,4 15,8 15,0 -0,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% 44,1 7,6 42,2 15,9 -26,3

Liikevoitto-% 3,5 0,4 2,8 0,9 -1,9

Nettotulos-% 3,1 0,3 2,2 0,7 -1,5

Omavaraisuusaste-% 35,8 21,9 25,0 24,0 -1,0

Henkilöstömäärä 188 237 197 235 38

TUNNUSLUVUT

aikana kertyvästä tilikauden ylijäämästä  

sekä muuttoon liittyvä varastotasojen tila-

päinen nousu.

Investoinneilla tehostetaan toimintaa 

merkittävästi. Uusi sisäisten kuljetusten 

ohjausjärjestelmä VERSO otettiin käyttöön 

kesäkuussa. Sähköisen ostamisen KORI 

-järjestelmä helpottaa ostamista (mobiili-

ostaminen) ja parantaa asiakaskokemusta 

asiakasrajapinnassa. Uusi henkilöliikenne-

palvelulaki 1.7.2018 alkaen on aiheuttanut 

muutoksia toimittaja- ja asiakasrajapinnassa. 
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Tullinkulman Työterveys Oy

Tullinkulman Työterveys Oy:n tilikausi 2018 

on sujunut liikevaihdon kehityksen osalta 

suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisesti 

yhtiön liikevaihto kasvaa noin 7 prosen-

tin vauhtia viime vuoden vastaavaan ajan-

jaksoon verrattuna. Tuloskehitys on ollut 

edellisvuotta ja budjetoitua heikompaa, 

mutta tilikauden tulosennusteen osalta odo-

tetaan päästävän budjetoidun mukaiseen 

tulokseen, eli lievästi voitolliseksi. Ratinaan 

muutto ja kesän odotettua vaisummat asia-

kasvolyymit aiheuttivat lievää yliresursoin-

tia ja sen myötä kannattavuuden heikke-

nemistä, minkä vuoksi yhtiön tulos on 200 

000 euroa budjetoitua enemmän tappiolla 

elokuun päätteeksi. Syksyn myötä toimin-

tavolyymien palautuessa normaaliksi myös 

yhtiön toiminta palautuu kannattavaksi. 

Yhtiö aloitti aputoiminimellä Pirte toimi-

misen vuoden alussa. Uuden ilmeen ohella 

yhtiö investoi voimakkaasti sähköisiin pal-

veluihin ja toimipisteverkkoonsa. Merkittä-

vimpänä investointina voidaan pitää päätoi-

mipisteen muuttoa Tullin alueelta Ratinan 

uuteen kauppakeskukseen ja toiminnan 

käynnistämistä siellä 23.5. Uudet ja nyky-

aikaiset tilat mahdollistivat myös kuvanta-

Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 11,4 12,2 18,1 19,1 1,1

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

Nettotulos -0,1 -0,4 0,3 0,0 -0,3

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

Investoinnit 0,2 0,6 0,3 0,6 0,3

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

Taseen loppusumma 3,9 4,0 4,6 4,5 -0,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% -7,6 -25,5 26,8 4,2 -23,0

Liikevoitto-% -1,0 -3,0 2,0 0,3 -1,7

Nettotulos-% -1,0 -3,0 1,7 0,0 -1,7

Omavaraisuusaste-% 8,7 5,5 16,5 13,9 -2,6

Henkilöstömäärä 150 190 156 195 39

TUNNUSLUVUT

mispalveluiden tuottamisen Pirten Ratinan 

toimipisteessä sekä yksityislääkäritoimin-

nan aloittamisen. Jatkossa Pirte tarjoaa työ-

terveyspalveluiden ohella myös lääkäri- ja 

erikoislääkärikeskuspalveluita. 

Toimintaa on tehostettu muun muassa vä-

linehuollon ulkoistuksella sekä ICT-toiminto-

jen siirtämisellä pois Kopparista Tampereen 

puhelimen tuotettavaksi. Samalla yhtiö siir-

tyi pois seutuverkosta ja käyttää nyt Tam-

pereen puhelimen verkkoa. Muutoksilla 

pyritään kustannussäätöihin ja toimintavar-

muuden parantamiseen. 
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Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
TP 17

Liikevaihto yhteensä 75,5 117,7

Liikevoitto (-tappio) 1,6 1,4

Nettotulos 1,5 1,0

Tilikauden yli-/alijäämä 1,5 1,0

Investoinnit 2,4 2,4

Korollinen vieras pääoma 1,5 1,2

Taseen loppusumma 11,6 12,1

Sijoitetun pääoman tuotto-% 70,0 57,7

Liikevoitto-% 2,0 1,2

Nettotulos-% 2,0 0,8

Omavaraisuusaste-% 14,0 16,8

Henkilöstömäärä 230 230

TUNNUSLUVUTTampereen Tilapalvelut Oy

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palvelu-

liiketoiminta yhtiöitettiin 1.1.2018 Tampereen 

Tilapalvelut osakeyhtiöön. Nykyinen toimin-

tamalli ei ole vertailukelpoinen Tampereen 

Tilakeskus Liikelaitoksen toimintaan, jos-

sa liikelaitoksen liikevaihto koostui pää-

osin vuokratuotoista. Nykytilanteen yhtiön  

liikevaihto muodostuu palvelujen myynnis-

tä. Tilapalveluilla ei näin ollen ole vertailu-

tietoja edellisen vuoden elokuun tilanteesta 

ja tilinpäätöksestä.

Kiinteistöjen ylläpidon energiakulut ylitti-

vät budjetoidut kulut alkuvuodesta kylmäs-

tä talvesta johtuen. Energiakulujen ennus-

tetaan ylittävän budjetin n. 700 000 eurolla 

vuoden loppuun mennessä.  Kunnossapi-

don toimintaa on onnistuttu tehostamaan.  

Tampereen kaupungin kanssa tehdyn palve-

lusopimuksen mukaisesti laskutus Kiinteis-

töt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän 

käyttötalousmenoista ennustetaan olevan 

n. 500 000 euroa alle budjetoidun. 

Rakennuttamispalveluiden kautta valmis-

tuu muutamia isoja rakennushankkeita vuo-

den aikana Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiik-

ka -palveluryhmälle kiinteässä yhteistyössä 

palveluryhmän kanssa. Rakennuttamispal-

velujen budjetoitua suurempi liikevaihto 

johtuu vuodelta 2017 siirtyneiden raken-

nushankkeiden toteutumisesta. Tampereen 

kaupungin talonrakennusinvestointibudjet-

tia ei ylitetä.

Tampereen kaupungin yhtiölle asetta-

mien tavoitteiden odotetaan toteutuvan 

vuonna 2018 ja Tampereen Tilapalvelut 

Oy:n tuloksen ennustetaan olevan vahvasti 

positiivinen.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu 

vuodelta 2017 tälle vuodelle siirtyneiden 

rakennushankkeiden toteutus ja kunnossa-

pidon tehostamistoimenpiteet.

Investoinnit muodostuvat yhtiön kaup-

pahintalaskelman yhteydessä määritellystä 

liikearvosta ja Tilakeskukselta siirtyneistä 

koneista ja kalustosta.
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Milj. euroa Tot 1-8 / 
2017

Tot 1-8 / 
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) -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,1

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

Tilikauden yli-/alijäämä -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 0,0

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

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

Taseen loppusumma 9,1 14,0 9,0 14,0 5,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% -5,0 -5,0 -6,0 -5,0 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-% 99,0 98,0 98,0 98,0 0,0

Henkilöstömäärä 5 5 5 6 1,0

TUNNUSLUVUTTampereen Seudun 
Keskuspuhdistamo Oy

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo 

Oy:llä ei ole vielä tuloja, vaan niitä alkaa ker-

tyä toiminnan (=jäteveden puhdistamisen ja 

keräämisen) käynnistyttyä vuoden 2023 lo-

pulla. Tilikauden tappioluvut ovat pysyneet 

verraten vakioina johtuen käyttötoiminnan 

tasaisuudesta. Yhtiön investointitoiminta 

on käynnistynyt muidenkin kuin suunnitte-

lutehtävien osalta, ja investointeja kirjataan 

keskeneräisiin hankkeisiin. Kuluvan vuoden 

aikana käynnistettiin ja loppuunsaatetaan 

Sulkavuoressa ns. alueurakka, jossa toteute-

taan tonttitie, siirretään Tampereen Veden 

päävesijohtoja tulevan rakentamisen alta 

pois, rakennetaan pihan tasaus ja raken-

nekerrokset. Samassa urakassa Tampereen 

kaupunki ottaa hallintaan ja eristää alueella 

olevia pilaantuneita vesiä.

Rakentaminen jatkuu lokakuusta 2018 

vuoden 2019 syksyyn asti louhintaurakka 

nro 1:llä, jossa louhitaan Sulkavuoren sisäl-

le johtavat kaksi ajotunnelia ja yksi huolto-

tunneli sekä maanpäälliset avolouhinnat. 

Lisäksi suojataan maanalaisia luolatiloja 

mahdolliselta ylhäältäpäin valuvalta pilaan-

tuneen maan kyllästämältä vedeltä ns. suo-

javerhoinjektoinnilla. Tässä urakassa louhi-

taan kaiken kaikkiaan noin 0,25 milj. m3itd 

kalliota kokonaismäärän ollessa 1,6 milj. 

m3itd. Hanke etenee aikataulussa.

Hankkeen rahoitusta on valmisteltu mm. 

kilpailuttamalla korkosuojaukset vuodesta 

2024 eteenpäin. Merkittävillä rahoituslai-

toksilla (mm. EIB) on meneillään hankkeen 

rahoituspäätöksen arviointi jota odotetaan 

syyskaudella. Yhtiön omaan pääomaan 

liittyvät omistajien päätökset on tehty, ja 

hankkeen kaavat ovat lainvoimaset. Jotkin 

ympäristö- ja vesiluvat saattavat viivästy-

essään aiheuttaa vielä aikataulullista uudel-

leenarviointia.
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU

TOIMINTAKATE

- 2,0 milj. €
(TP Enn 18/VS 18)

TILIKAUDEN TULOS

 -70,0 M€

(TP Enn 18) 

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

 17,2 %
(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. korko-

tuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen lisäys. 

Tilikauden tulos muodostuu ennusteen 

mukaan 70,0 milj. euroa alijäämäiseksi, 

mikä on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompi. Vuosisuunnitelma sisältää kau-

punginvaltuuston 20.8.2018 päättämät ta-

lousarviomuutokset, jotka heikensivät vuo-

sisuunnitelman tulosta 48,7 milj. euroa.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakat-

teen tilinpäätösennuste on 6,9 milj. euroa 

budjetoitua heikompi. Sosiaali- ja terveys-

lautakunnan toimintakate on ennusteen 

mukaan toteutumassa 4,0 milj. euroa muu-

tettua vuosisuunnitelmaa heikompana. 

Vuosisuunnitelma sisältää 50 milj. euron 

lisätalousarvion ennustettujen ylitysuhkien 

kattamiseen. Suurimmat ylitykset ovat psy-

kososiaalisen tuen, ikäihmisten sekä lasten, 

nuorten ja perheiden palvelulinjoilla. Yli-

tyksiä selittää asiakasmäärän ja palvelutar-

peen kasvu erityisesti vammaispalveluissa, 

kotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuol-

lossa.  Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ti-

linpäätösennuste on 2,8 milj. euroa budje-

toitua heikompi. Suurimmat ylitykset ovat 

varhaiskasvatuksen palvelujen ostoissa ja 

palvelusetelipäivähoidossa. Työllisyystilan-

teen parantuminen ja ennakoitua suurempi 

tulomuutto on lisännyt lasten määrää päivä-

hoidossa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

een toimintakatteen tilinpäätösennuste on 

4,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parem-

pi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,9 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana, 

mikä johtuu maankäyttösopimustuloista. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

takate-ennuste on 1,0 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempi johtuen pääasiassa 

Työllisyyskokeilu kehitysohjelmasta. Erik-

seen sitovaksi määritellyn työllisyyskokeilun 

toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 

3,5 milj. euroa budjetoitua parempana joh-

tuen palvelujen ostojen alittumisesta. Pal-

velujen ostot alittuvat mm. kilpailutettujen 

päivähintojen ja toteutettavien uusien edul-

listen pilottien ansiosta. 

Kaupunkiympäristön palvelualueella sekä 

yhdyskunta- että joukkoliikennelautakun-

nan tilinpäätösennusteen toimintakate on 

vuosisuunnitelman mukainen.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste on 29,2 milj. euroa, mikä on 

2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

pi. Tampereen Veden liikeylijäämäennuste 

alittaa vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla 

johtuen pääasiassa palvelujen ostoista. Yli-

tykseen vaikuttaa putkirikkojen suuri mää-

rä. Tampereen Infran liikeylijäämäennuste 

on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-

kompi palvelujen ostoista ja henkilöstöku-

luista johtuen. Palvelujen ostojen ylitykseen 

vaikuttaa runsasluminen talvi ja hintatason 

nousu.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 

2018 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 

260,5 milj. euroa, mikä on 13,1 milj. euroa 

alle vuosisuunnitelman mukaisen tason. 

Suurin ero vuosisuunnitelmaan on talonra-

kennushankkeet, joiden ennustetaan alit-

tavan vuosisuunnitelman 13,7 milj. eurolla.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä löy-

tyvät Kaupungin toiminta ja talous -osan lu-

vusta Investoinnit sekä Talousarvion toteu-

mavertailu -osasta ao. yksiköiden kohdalta. 

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU

LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 2,2milj. €
(TP Enn 18/VS 18)

NETTOINVESTOINNIT

+ 13,1 milj. €
(TP Enn 18/VS 18)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain

KÄYTTÖTALOUS

1 000 euroa Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Palvelualueet (toimintakate)

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -237 077 -347 568 -360 342 -363 149 -2 807

Sosiaali- ja terveyslautakunta -485 684 -706 213 -734 404 -738 454 -4 050

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

   Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -42 364 -66 195 -63 074 -65 240 -2 167

   Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -4 867 -4 752 -3 331 -3 613 -282

   Hiedanranta -771 -498 -991 -991 0

   Keskusta -1 365 -2 440 -2 896 -2 893 3

   Smart Tampere -941 -1 506 -2 112 -2 113 -1

   Työllisyyskokeilu -10 997 -11 162 -20 218 -16 718 3 500

Asunto- ja kiinteistölautakunta

   Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 95 803 - 135 184 138 819 3 635

   Hiedanranta -496 -250 -580 -270 310

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

   Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -8 258 -27 902 -26 241 -26 244 -3

   Keskusta 0 -195 -600 -600 0

   Hiedanranta 0 -531 -660 -660 0

   Raitiotie -293 -1 266 -1 500 -1 509 -9

Joukkoliikennelautakunta -4 145 -13 189 -15 017 -15 014 3

Konsernihallinto (toimintakate)

Konsernihallinto

   ICT-kehittäminen (toimintakate+brutto-investoinnit) -3 302 -18 389 -9 040 -8 840 200

   Konsernihallinto, muut -14 269 -22 689 -24 538 -24 179 359

Yhteiset erät -71 139 -112 806 -110 897 -111 576 -679

Konsernipalveluyksikkö Koppari 2 456 596 -571 1 497 2 068

Taseyksiköt (liikeylijäämä)

Pirkanmaan pelastuslaitos 371 -2 -1 -1 0

Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)

Tampereen Vesi Liikelaitos -7 000 -10 500 -10 500 -10 500 0

Tampereen Infra Liikelaitos -593 -890 -890 -890 0

Tampereen Voimia Liikelaitos -148 -222 -222 -222 0
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INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -4 208 -6 206 -9 267 -9 267 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta -1 319 -2 000 -2 610 -2 309 301

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -21 -97 -100 -100 0

Ammatillinen koulutus -730 -763 -2 100 -1 593 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -8 693 -5 558 -16 053 -16 053 0

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)* -29 827 -71 286 -74 618 -60 887 13 731

Hiedanranta -1 072 -1 735 -6 000 -6 000 0

Keskusta -10 713 -2 878 -14 400 -14 400 0

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta  
(pl. erikseen sitovat erät)

-21 194 -46 270 -60 724 -61 324 -600

Hiedanranta -247 -49 -500 -500 0

Keskusta -6 941 -11 330 -19 700 -19 700 0

Rantaväylän tunneli -857 -8 286 -1 500 -1 500 0

Joukkoliikennelautakunta -1 0 -1 200 -1 200 0

Konsernihallinto

Yhteiset erät -7 965 -4 559 -23 968 -24 868 -900

Taseyksiköt 

Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -482 -1 635 -1 650 -1 650 0

Liikelaitokset

Tampereen Vesi Liikelaitos -11 868 -19 548 -34 562 -34 562 0

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -1 922 -2 963 -3 100 -3 100 0

Tampereen Voimia Liikelaitos -228 -177 -487 -444 43

LASKELMAOSA

1 000 euroa Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Korkotuotot ja -kulut -3 932 -4 506 -6 848 -6 735 113

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 80 000 187 000 187 000 0



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 47

Talousarvion toteumavertailu

1 000 euroa Kv 23.4.2018 Ennuste 2018

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut 320 320

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 393 393

Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 350 1 350

Yhdyskuntalautakunta 300 300

Joukkoliikennelautakunta 200 200

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 685 435

Liikelaitokset 250 250

Konserniyhtiöt ja rahoitus 4 000 2 000

Hallinto ja henkilöstöetuudet 1 271 1 351

Yhteensä 8 769 6 599

Talousohjelma 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018  

talousohjelman. Ohjelmalla tavoitellaan 

vuoden 2020 loppuun mennessä noin  

43 milj. euron taloudellisia vaikutuksia, jot-

ka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen 

vähentämisiin ja puoliksi tulojen lisäyksiin. 

Tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaik-

kiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöi-

hin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä 

myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Peri-

aatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut 

turvata lakisääteiset palvelut.

Talousohjelmassa asetettiin 8,8 milj. 

euron tehostamistavoite vuodelle 2018. 

Elokuun toteuman perusteella arvioidaan 

talousohjelmalla saatavan noin 6,6 milj. 

euron positiiviset vaikutukset, sillä lähinnä 

osinkotulojen kasvu talousarvioon verrattu-

na jää toteutumatta. Lisäksi Hiedanrannan 

kehitysyhtiön perustaminen siirtyy vuodelle 

2019. Kaupunginhallitus edellytti vuoden 

2019 kehyspäätöksessään, että kaupungin 

toimintayksiköt sisällyttävät talousohjel-

massa vuodelle 2020 suunniteltuja toimen-

piteitä vuoden 2019 talousarvioesityksiin. 

TALOUSOHJELMA
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TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2018

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen
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 lii-

kelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos) 

etenemisestä tammi-elokuun aikana ja ar-

vio niiden toteutumisesta vuoden loppuun 

mennessä.

Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkem-

min kaupunkitasoisten toiminnan tavoit-

teiden toteutumista. Lautakunnille, kehi-

tysohjelmille, liikelaitoksille ja Pirkanmaan 

pelastuslaitokselle asetetuista tavoitteista 

raportoidaan tarkemmin niiden omissa osi-

oissa. Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteis-

ta raportoidaan kerran vuodessa tilinpää-

töksessä.

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 osaamislautakunta, 
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,  
Kehitysohjelmat

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,  
Kehitysohjelmat

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 tavoitteet

39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut
 ?

Kaupunkitasoiset tavoitteet

40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %
 -

Kaupunkitasoiset tavoitteet

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

Kaupunkitasoiset tavoitteet

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset
 -

Kaikki lautakunnat, kaupunki-
tasoiset tavoitteet

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

Kaupunkitasoiset tavoitteet

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

Kaupunkitasoiset tavoitteet

45 Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna
 ?

Kaupunkitasoiset tavoitteet

46 Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on parantunut
 ?

Kaupunkitasoiset tavoitteet

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

Kaupunkitasoiset tavoitteet
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Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet
Vuoden 2018 talousarviossa on asetettu 

10 kaupunkitasoista toiminnan tavoitetta. 

Elokuun lopun tilanteessa yhden tavoitteen 

arvioidaan toteutuvan ja neljän tavoitteen 

ei arvioida toteutuvan vuoden loppuun 

mennessä. Viiden tavoitteen toteutumista 

ei voida arvioida. Tavoitteiden eteneminen 

on kuvattu alla olevassa taulukossa.

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

38 Esimiesarviointien tulokset ovat  
parantuneet

Vuoden 2018 esimiesarviointi toteutetaan syys-lokakuussa. Raportit laaditaan vaiheittain 
marraskuun loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut Työhyvinvoinnin mittaaminen perustuu syksyllä toteutettavaan Kunta10 -kyselyyn, joten 
tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 
vähintään 3 %

Kaupunkitasolla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 4,5 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
vain Tampereen kaupunkiliikenteessä, Lukiokoulutuksessa ja Työllisyyspalveluissa. Koko 
kaupungin tasolla tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

-

41 Tilikauden tulos on -15,7 milj. € Elokuun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos muo-
dostuu 70,0 milj. euroa alijäämäiseksi. 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden aikana useista muutoksista talousarvioon. Muu-
tosten jälkeen tilikauden tulostavoite on -66,6 M€. Tavoitteen ei arvioida toteutuvan.  

-

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset (koko kaupungin tasolla)

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilös-
tömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Työvoimakustannusten 
ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla. Merkittävin ylitys 1,1 milj. euroa 
syntyy Ammatillisessa koulutuksessa, jossa kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 
milj. euroa. Palkkaratkaisun rahoittamiseksi pyritään vähentämään muita menoja. Avo- ja 
asumispalveluissa työvoimakustannusten ylitysennuste on 0,9 milj. euroa. Ylityksen taus-
talla ovat kotihoidon lääkäreiden ja mobiilisairaanhoitajan työpanoksen ostot Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiristä. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

-

43 Investointien tulorahoitus-% on noussut  
47 %:iin

Elokuun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan investointien tulorahoi-
tusprosentiksi muodostuu 17,2 %. 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden aikana useista muutoksista talousarvioon. 
Muutosten jälkeen investointien tulorahoitus-%-tavoite on 19. Tavoitteen arvioidaan jäävän 
toteutumatta. 

-

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 tehokkuusmittariston vuoden 2017 tulos oli 44 pistettä, joka toimii lähtö-
tasona, johon seuraavan vuoden tulosta voidaan verrata. Vuoden 2018 tulos lasketaan 
alkuvuodesta 2019, kun tarvittavat tiedot ovat saatavissa. Tavoitteen toteutumista ei voida 
vielä arvioida.

?

46 Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on 
parantunut

Lukioverkon osalta on tarkasteltu rakennuskohtainen tilankäyttö oppilasta kohden sekä 
määritelty kohteiden laskennallinen kapasiteetti. Seuraavaksi laskennallisen kapasiteetin 
oikeellisuutta tarkastellaan käytännön tilajärjestelymahdollisuuksiin. Kaupunkitasolla tilojen 
käyttöastetta ei mitata, joten tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

?

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 1-8 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 91 313 - 135 438 137 848 2 410

Toimintamenot -814 074 - -1 230 184 -1 239 451 -9 267

Toimintakate -722 761 -1 053 781 -1 094 746 -1 101 603 -6 857

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-elokuun 

toimintakate on 0,1 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa parempi. Toteuman tar-

kastelussa on huomioitava virheellinen tulo-

jaksotus, mikä lisäsi myyntituottoja 0,7 milj. 

euroa. Lisäksi elokuun henkilöstökulujen 

toteumaa pienentävät merkittävästi loma-

palkkavelan muutoksen jaksotukset, joita ei 

ole huomioitu kausille jaetussa vuosisuunni-

telmassa.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 

6,9 milj. euroa budjetoitua huonompi. So-

siaali- ja terveyslautakunnan ylitys on 4,0 

milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat vam-

maispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuol-

lon ostopalveluissa. Sivistys- ja kulttuu-

rilautakunnan ennuste on 2,8 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu 

kasvatus- ja opetuspalvelujen toiminnasta. 

Suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuk-

sen palvelujen ostoissa ja palvelusetelipäi-

vähoidossa.

Vuosisuunnitelma sisältää kaupungin-

valtuuston 20.8.2018 päättämät talous-

arviomuutokset, jotka liittyivät erityisesti 

sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysuhkien 

kattamiseen, kunta-alan palkkaratkaisuun ja 

kaupunginvaltuuston päättämän talousoh-

jelman aiheuttamiin muutoksiin.

Ennusteessa on huomioitu talousohjel-

man toimenpiteet. Lisäksi palvelualueella 

on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen 

ylitysten pienentämiseksi, mutta käytet-

tävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä 

merkittävästi pienentämään ennustettuja 

ylityksiä.
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Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

elokuun toimintakate on 0,8 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, 

mikä johtuu kasvatus- ja opetuspalvelu-

jen henkilöstökuluista, palvelujen ostoista 

sekä palvelusetelipäivähoidon laajentami-

sesta. Henkilöstökulujen ylitys johtuu mm.  

sairauspoissaolojen aiheuttamasta sijaisku-

lujen kasvusta ja varhaiskasvatuksen pal-

velutarpeen kasvuun vastaamisesta. Loma-

palkkavelan muutoksen jaksotus pienentää 

henkilöstökulujen toteumaa.

Lautakunnan tilinpäätösennuste on 2,8 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste 

on heikentynyt 0,3 milj. euroa heinäkuun 

talouskatsauksen ennusteesta, mikä johtuu 

liikuntapalvelujen maksutuottojen heikosta 

kertymästä. Talousohjelman toimenpiteiden 

vaikutukset on otettu huomioon tilinpäätö-

sennusteessa. Tilinpäätösennusteen netto-

menojen kasvu edellisvuoteen verrattuna 

on 15,6 milj. euroa eli +4,5 %. Korkea kas-

vuprosentti johtuu osaltaan varhaiskasva-

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 24 569 39 462 36 686 37 141 456

Toimintamenot -261 646 -387 031 -397 028 -400 291 -3 263

Toimintakate -237 077 -347 568 -360 342 -363 149 -2 807

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimintatulot 7 934 14 704 12 682 12 682 0

Toimintamenot -85 180 -126 964 -128 262 -130 734 -2 472

Toimintakate -77 246 -112 260 -115 580 -118 052 -2 472

Perusopetus

Toimintatulot 6 730 8 930 9 168 9 468 300

Toimintamenot -109 143 -158 483 -166 113 -166 749 -636

Toimintakate -102 413 -149 553 -156 944 -157 280 -336

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintatulot 9 906 15 829 14 835 14 991 156

Toimintamenot -67 323 -101 584 -102 653 -102 809 -155

Toimintakate -57 418 -85 755 -87 818 -87 818 0

tuksen asiakasmaksutuottojen alenemisesta 

lakimuutoksen vuoksi. Toimintamenojen 

kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkai-

sun lisäksi lasten määrän kasvuun vastaami-

nen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuk-

sessa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toimintakate on toteutunut tammi-elokuus-

sa 1,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunni-

telmaa heikompana, mikä johtuu palvelujen 

ostoista ja palvelusetelipäivähoidon avus-

tuksista. Palvelukokonaisuuden tilinpäätö-

sennusteen toimintakate on 2,5 milj. euroa 

budjetoitua heikompi.  Toimintatuottojen 

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman 

mukaisesti. Toimintakulujen ylitysennuste 

on 2,5 milj. euroa. Palvelujen ostojen ylitys 

aiheutuu ateriapalveluista, ostopalvelupäi-

vähoidosta sekä työterveyden ja Kopparin 

kuluista. Avustusten ylitys johtuu palvelu-

setelipäivähoidon laajentamisesta. Palve-

lusetelipäivähoidon osuuden kasvaessa ei 

ole vielä vastaavasti pystytty sopeuttamaan 

oman toiminnan henkilöstöresursseja. 

Perusopetuksen toimintakate on toteu-

tunut tammi-elokuussa 0,2 milj. euroa ajan-

kohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, 

mikä johtuu palvelujen ostoista. Tilinpäätö-

sennusteen toimintakate on 0,3 milj. euroa 

budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen 

ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa suurempana hankera-

hoituksesta johtuen. Toimintakulujen yli-

tysennuste on 0,6 milj. euroa, mikä johtuu 

hankkeiden henkilöstökuluista, työterveys- 

ja oppilaskuljetuspalvelujen ostoista sekä 

elokuussa ilmoitetuista sopimusmuutoksis-

ta eräiden koulujen vuokriin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi-

mintakate on tammi-elokuussa 1,0 milj. 

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

rempi, mikä johtuu lomapalkkavelan muu-

toksen jaksotuksesta, museopalvelujen 

myyntituottojen hyvästä kertymästä ja 

ulkopuolisesta projektirahoituksesta.  Ti-

linpäätösennusteen toimintakate on vuosi-
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on ase-

tettu vuoden 2018 talousarviossa seitse-

män toiminnan tavoitetta. Elokuun lopun 

tilanteessa kahden tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan, kahden tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan osittain ja yhden tavoitteen ei 

arvioida toteutuvan vuoden loppuun men-

suunnitelman mukainen. Toimintatuottojen 

ennuste on 0,15 milj. euroa budjetoitua 

parempi museopalvelujen myyntituotoista 

ja ulkopuolisesta projektirahoituksesta joh-

tuen. Vastaavasti liikuntapalvelujen ja Muu-

mimuseon maksutuottojen ennustetaan 

toteutuvan suunniteltua pienempinä. Toimin-

takulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman  

0,15 milj. euroa, mikä johtuu palvelujen 

ostoista. Ylitykseen vaikuttavat museoiden 

näyttelytoiminnan volyymi sekä saatu ulko-

puolinen hankerahoitus.

nessä. Yhden tavoitteen toteutumista ei voi-

da vielä arvioida. 

Huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna 

toteuma-arvio on olennaisesti muuttunut 

kolmessa tavoitteessa. Strategiassa määri-

teltyjen keskeisten kulttuuri- ja vapaa-aika- 

ja matkailukohteiden kävijämäärien sekä 

tapahtumatoiminnan määrän haastavat kas-

vutavoitteet eivät näytä toteutuvan, toisin 

kuin alkuvuodesta arvioitiin. Myös työvoi-

makustannuksiin ennustetaan lievää ylitys-

tä osassa toiminnassa huhtikuun arvioista 

poiketen.

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

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

1 Perusopetuksen joustavan alueellisen 
resursoinnin malli on valmis

Koulutuksellinen eriytyminen alkaa varhaisessa vaiheessa. Oppilaan taustan ja oppimistulos-
ten välillä on havaittu yhteys. Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta kohdistetaan kouluille, 
jotka toimivat keskimääräistä haastavammalla alueella. Rahoituksen jakamiseen vaikuttavat 
aluekohtaiset tekijät ovat huoltajien koulutustaso, työttömyys, oppilaiden maahanmuuttaja-
taustaisuus sekä tehostetun tuen oppilaiden osuus koulun oppilaista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus avautui keväällä Tesomalle, ja kaakon hyvinvointi-
keskus nimettiin Hervanta Trioksi. Etelän alueen hyvinvointikeskukselle haetaan tonttia ja 
sen toimintaa toteutetaan Me-talo -hankkeessa. Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminta 
on entistä monipuolisempaa ja sekä niiden välistä että ulkopuolista verkostoitumista on 
edistetty kaikilla alueilla. Viestintämarkkinointia on yhtenäistetty. Perhekeskustoimintamal-
lia kehitetään osana hyvinvointikeskus- ja lähitorimallia, pilottina Hervanta-Vuores -alue. 
Tavoite on toteutunut.

+

3 Koululaisten fyysinen toimintakyky on 
parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Mittaukset ovat parhaillaan käynnissä ja tulokset raportoidaan vuoden lopun tilanteessa. 
Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

11 Tampereen oppimistulokset ovat suurten 
kaupunkien keskiarvoa paremmat

Tampere käyttää Kansallisen arviointikeskuksen valtakunnallisia mittareita, joiden tulokset 
saadaan loppuvuodesta. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

23 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat 
kasvaneet

Kävijämäärät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kohteissa eivät saavuttaneet kasvutavoi-
tetta, lukuun ottamatta pääkirjasto Metsoa. Särkänniemen kävijämäärät pysyivät samoina 
edelliseen vuoteen verrattuna. Muun muassa helteinen kesä ja näyttelyvalinnat ja näyttelyi-
den vaihdot vähensivät kävijöitä kohteissa. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

-

24 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja 
kansainvälisen tason tapahtumien määrä 
on kasvanut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tapahtumatoiminnan määrässä ei ole nähtävissä suurta 
muutosta. Suurtapahtumien osalta kasvutavoite on toteutunut (11 kpl, muutosta +2). 
Kongressien lukumäärä on viime vuoden tasolla (36 kpl), mutta tulevien vuosien kongressi-
hakujen määrä on kasvussa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain eli vain suurtapahtu-
mien osalta.

+/-

42 Työvoimakustannukset ovat  
vuosisuunnitelman mukaiset

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstö-
menot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Sivistys- ja kulttuurilauta-
kunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 
0,07 milj. eurolla. Kasvatus- ja opetuspalvelujen ylitysennuste on 0,3 milj. euroa. Taustalla 
on Perusopetuksen hankkeiden henkilöstömenojen ennustettu kasvu, joka rahoitetaan 
hankeavustuksilla. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa työvoimakustannusten ennustetaan 
sitä vastoin alittuvan 0,2 milj. eurolla, koska talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti 
on mm. jätetty palkkaamatta henkilöitä avoimiksi jääneisiin vakansseihin. Työvoimakustan-
nusten tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

+/-

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilin-
päätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -4 208 -6 206 -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 

vuosisuunnitelman mukainen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 66 744 - 98 752 100 706 1 954

Toimintamenot -552 428 - -833 156 -839 160 -6 004

Toimintakate -485 684 -706 213 -734 404 -738 454 -4 050

Ikäihmisten palvelut

Toimintatulot 31 915 - 48 062 47 751 -311

Toimintamenot -131 215 - -198 795 -199 754 -959

Toimintakate -99 300 - -150 732 -152 002 -1 270

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Toimintatulot 5 408 - 8 079 8 578 499

Toimintamenot -60 402 - -90 677 -91 842 -1 165

Toimintakate -54 994 - -82 598 -83 264 -666

Vastaanottopalvelut

Toimintatulot 11 599 - 19 414 18 777 -638

Toimintamenot -55 670 - -87 871 -87 536 335

Toimintakate -44 071 - -68 457 -68 760 -303

Psykososiaalisen tuen palvelut

Toimintatulot 16 967 - 22 672 24 612 1 940

Toimintamenot -98 009 - -145 203 -148 966 -3 763

Toimintakate -81 042 - -122 531 -124 354 -1 823

Erikoissairaanhoidon palvelut

Toimintatulot 831 525 988 464

Toimintamenot -207 132 -310 609 -311 062 -452

Toimintakate -206 301 0 -310 085 -310 073 11

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

elokuun toimintakate on 0,8 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parem-

pi. Virheellinen tulojaksotus huomioiden  

toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempana. Tammi- 

elokuun toimintakatetta parantaa myös 

henkilöstökuluja pienentävä lomapalkka-

velan muutoksen 2,3 milj. euron jakso-

tus, jota ei ole huomioitu kausille jaetussa  

vuosisuunnitelmassa.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 4,0 

milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste 

on heikentynyt 1,1 milj. euroa heinäkuun 

talouskatsauksesta, mikä johtuu pääosin 

lastensuojelun sijaishuollon ja vammaispal-

velujen ostojen kasvusta sekä syyskuussa il-

moitetuista Tesoman hyvinvointikeskuksen 

vuokramuutoksista. Ennusteessa on huo-

mioitu talousohjelman toimenpiteet. Vuo-

sisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston 

20.8.2018 päättämän talousarviomuutok-

sen, jossa osoitettiin lautakunnan ylitysuh-

kien kattamiseen 50 milj. euron lisätalous-

arvio. Tilinpäätösennusteen nettomenojen 

kasvu edellisvuoteen verrattuna on 32,2 

milj. euroa eli +4,6 %.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutu-

van 2,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, 

mikä johtuu suurelta osin myyntituottojen 

toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtuu 

kotikuntalain mukaisten palvelujen lasku-

tuksesta muilta kunnilta, tulkkauspalvelujen 

myynnistä, kuntouttavan työtoiminnan val-
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tionkorvauksista sekä aiheutuneisiin kus-

tannuksiin perustuvasta Oriveden yhteis-

toimintaosuudesta. Myös maksutuotoissa 

ennustetaan ylitystä palvelujen volyymikas-

vun ja talousohjelman mukaisten maksujen 

korotusten myötä.  Vastaavasti tuet ja avus-

tukset toteutuvat budjetoitua pienempinä 

valinnanvapaus -hankkeiden osalta. 

Toimintakulujen ennuste on 6,0 milj.  

euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Suu-

rimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, 

mikä johtuu asiakasmäärän ja palvelutar-

peen kasvusta lastensuojelun sijaishuol-

lossa, vammaispalveluissa ja kotihoidossa. 

Lisäksi palvelujen ostojen ylitysennuste 

sisältää kotihoidon lääkäreiden ja mobiili-

sairaanhoitajan työpanosostot Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiriltä. Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtu-

vat pääosin lääke- ja hoitotarvikekustan-

nuksista. Avustusten ylitysennuste johtuu 

vammaisten kuljetuskustannuksista ja hen-

kilökohtaisten avustajien palkkauksesta, 

lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon avus-

tuksista sekä Oriveden omaishoidon tuesta 

ja palvelusetelillä järjestettävistä ikäihmis-

ten asumispalveluista. Vuokrakulut ylittyvät 

Tesoman hyvinvointikeskuksen muutostöis-

tä johtuen.

Ikäihmisten palvelulinjan toimintaka-

te on toteutunut 0,5 milj. euroa ajankoh-

dan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä 

johtuu pääosin kotihoidon palvelujen os-

toista, lääke- ja hoitotarvikekuluista sekä 

Oriveden omaishoidontuen ja asumispal-

velujen palvelusetelien menoista. Tilin-

päätösennusteen toimintakate on 1,3 milj. 

euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuot-

tojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. eu-

roa budjetoitua heikompana, mikä johtuu 

aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta 

Oriveden yhteistoimintaosuudesta. Ennus-

teessa on huomioitu talousohjelman mukai-

set maksujen korotukset 1.9 alkaen. Toimin-

takulujen ylitysennuste on 1,0 milj. euroa. 

Kotihoidon ostopalvelujen ja resurssipoolin 

tilapäisten kotihoidon ostojen ennustetaan 

ylittävän vuosisuunnitelman, mikä aiheutuu 

kotihoidon asiakasmäärän ja palvelutarpeen 

kasvusta. Vastaavasti asumispalvelujen sekä 

ateriapalvelujen ostot toteutuvat budjetoi-

tua pienempinä. Kotihoidon ja kuntoutus-

osastojen lääke- ja hoitotarvike kustannuk-

set sekä uusien tehostetun palveluasumisen 

yksiköiden kalusto- ja tarvikehankinnat to-

teutuvat suunniteltua suurempina. Avustus-

ten ylitys johtuu Oriveden omaishoidontuen 

ja asumispalvelujen palvelusetelien menoista.

Lasten, nuorten ja perheiden palve-

lujen toimintakate on toteutunut tammi-

elokuussa 0,2 milj. euroa ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

pääosin lastensuojelun sijaishuollon osto-

palvelujen palvelutarpeen kasvusta. Henki-

löstökulujen vuosisuunnitelmaa pienempi 

toteuma johtuu lomapalkkavelan kuukau-

sikohtaisesta jaksotuksesta. Lyhytaikai-

nen osastohoito on kasvanut alkuvuonna  

285 vrk (8 %), lyhytaikainen perhehoito  

1 040 vrk (13 %), pitkäaikainen perhehoito 

2 462 vrk (9 %) ja pitkäaikainen osto-osas-

tohoito 1 888 vrk (7 %). Vuorokausimäärän 

kasvua selittää asiakkaiden määrän kasvu 

lyhytaikaisessa perhehoidossa 9 asiakkaalla, 

pitkäaikaisessa perhehoidossa 5 asiakkaal-

la ja pitkäaikaisessa osto-osastohoidossa  

12 asiakkaalla edellisen vuoden vastaavas-

ta ajankohdasta. Myös kiireelliset sijoituk-

set ovat kasvaneet 29 päätöksellä edellisen 

vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelu-

linjan tilinpäätösennusteen toimintakate on  

0,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toi-

mintatuottojen ennustetaan toteutuvan  

0,5 milj. euroa budjetoitua suurempina, mi-

kä johtuu nuorten päivystysosastojen myyn-

tituotoista, aiheutuneisiin kustannuksiin 

perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuu-

desta, opiskeluterveydenhuollon maksu-

tuotoista ja lastensuojelun muista toiminta-

tuotoista. Toimintakulujen ylitysennuste on  

1,2 milj. euroa, mikä johtuu pääosin las-

tensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 

kasvusta. Lisäksi terveyspalvelujen lääkkeet 

ja hoitotarvikkeet sekä sosiaalipalvelujen 

sijais- ja jälkihuollon avustukset ylittävät 

budjetin.

Vastaanottopalvelujen toimintakate 

on toteutunut 0,9 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa parempana, mikä joh-

tuu pääosin lomapalkkavelan muutoksen 

jaksotuksesta ja Tesoman hyvinvointikes-

kuksen ostojen alittumisesta. Lisäksi va-

linnanvapaus �hankkeet ovat toteutuneet 

suunniteltua pienempinä sekä tuottojen 

että kulujen osalta, koska suun terveyden-

huollon valinnanvapauskokeilu on käynnis-

tynyt vasta toukokuussa. Palvelulinjan tilin-

päätösennusteen toimintakate on 0,3 milj. 

euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuot-

tojen ennuste 0,6 milj. euroa budjetoitua 

heikompi, koska valinnanvapaus -hankkeet  

toteutuvat suunniteltua pienempinä ja  

lisäksi STM pienensi rahoitusosuuttaan suun 

terveydenhuollon valinnanvapaus -hank-

keessa. Toimintakulujen ennuste on 0,3 milj. 

euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu 

pääosin valinnanvapaus �hankkeiden pal-

velujen ostoista. Suun terveydenhuollon kii-

reettömän hoidon jonot ovat ylittäneet hoi-

totakuun kuuden kuukauden rajan. Jonoa 

on pyritty purkamaan, mutta käytössä oleva 

oman toiminnan kapasiteetti ja ostopalvelu 

eivät ole olleet riittävää lisääntyneen kysyn-

nän vuoksi. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden 

ylitykset johtuvat ikäihmisten palvelujen 

rakennemuutoksesta ja diabeetikoiden 

määrän kasvusta, jotka nostavat kotiin jaet-

tavien hoitotarvikkeiden tarvetta heijastuen 

hoitotarvikekustannuksiin. Vuokrakulujen 

ylitys johtuu Tesoman hyvinvointikeskuksen 

muutostöistä.

Psykososiaalisen tuen palvelujen toi-

mintakate on toteutunut tammi-elokuussa 

0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunni-

telmaa parempana, mikä johtuu suurelta 

osin lomapalkkavelan jaksotuksesta. Lisäksi 

toimintatuottoihin on jaksotettu 0,7 milj. 

euroa liikaa vammaispalvelujen kotikun-

takorvauksia. Vastaavasti palvelujen ostot 

ovat toteutuneet selvästi ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa suurempina. Palvelulin-

jan tilinpäätösennusteen toimintakate on  

1,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toi-

mintatuottojen ennustetaan toteutuvan  
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1,9 milj. euroa budjetoitua suurempina, mi-

kä johtuu pääosin myyntituotoista.  Ylitys-

tä selittävät tulkkikeskuksen lisääntyneet 

tulkkaukset, kotikuntalain mukaisten pal-

velujen laskutus muilta kunnilta, pakolais-

ten laskennalliset korvaukset, kuntouttavan 

työtoiminnan valtionkorvaukset ja aiheutu-

neisiin kustannuksiin perustuva Oriveden 

yhteistoimintaosuus. Toimintakulujen yli-

tysennuste on 3,8 milj. euroa, mikä johtuu 

pääosin vammaispalvelujen ostojen ylityk-

sestä. Palvelujen ostojen ylitystä selittää 

Tampereen ja Oriveden vammaispalvelujen 

asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu sekä 

päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja tulk-

kauspalvelujen ostot. Huumekuntoutuksen 

lääke ja hoitotarvikekulut ylittävät vuo-

sisuunnitelman. Avustusten ylitys johtuu 

pääosin vammaispalvelulain mukaisista kul-

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on asetettu 

vuoden 2018 talousarviossa seitsemän toi-

minnan tavoitetta. Elokuun lopun tilantees-

sa kolmen tavoitteen arvioidaan toteutuvan, 

yhden tavoitteen arvioidaan toteutuvan 

osittain ja kahden tavoitteen ei arvioida to-

jetuksista ja henkilöstökohtaisen avustajan 

palkkauksesta. Ennusteessa on huomioitu 

henkilökohtaisten avustajien HETA-TES pal-

kankorotus.

Erikoissairaanhoidon tammi-elokuun 

toimintakate on toteutunut 0,4 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempa-

na, mikä johtuu toimintatuottojen hyvästä 

kertymästä. Pshp:n alkuvuoden vertailu-

kelpoinen laskutus kasvoi 6,7 % edelliseen 

vuoteen verrattuna. Laskutuksen merkittävä 

kasvu johtuu erikoissairaanhoidon palvelu-

jen käytön lisääntymisestä. Avohoitokäynnit 

lisääntyivät 7,2 %, hoitovuorokaudet 7,1 % ja 

hoitojaksot 3,9 % vuoteen 2017 verrattuna. 

Sopeuttamistoimenpiteiden ja palvelukäy-

tön kasvun tasaantumisen vuoksi vertailu-

kelpoisen laskutuksen kasvun ennustetaan 

olevan noin 4 % koko vuonna 2018, minkä 

perusteella ennuste on laadittu. Tilinpää- 

tösennusteen toimintakate on vuosisuunni-

telman mukainen. Toimintatuottojen ennus-

te on 0,5 milj. euroa budjetoitua parempi 

maksutuotoista ja HASA-TAYS liiketoimin-

takauppakirjauksesta johtuen. Toiminta-

kulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman  

0,5 milj. eurolla. PSHP:n erikoissairaanhoi-

don palvelutilauksen ennustetaan ylittyvän 

1,1 milj. euroa vuonna 2018, mikä sisältää 

sekä palvelutilauksen että kotihoidon lää-

käreiden ja mobiilisairaanhoitajan työpa-

nosostojen ennusteen. Vastaavasti muut eri-

koissairaanhoidon ostopalvelut toteutuvat 

budjetoitua pienempinä. Myös avustusten 

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa 

pienempänä, mikä johtuu erikoissairaanhoi-

don palvelusetelien suunniteltua pienem-

mästä käytöstä.

teutuvan vuoden loppuun mennessä. Yhden 

tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. 

Huhtikuun lopun tilanteeseen verrattu-

na toteuma-arvio on muuttunut kahdessa 

tavoitteessa. Kotona asuvien ikäihmisten 

määrä näyttää jäävän alle 92 %, toisin kuin 

alkuvuodesta arvioitiin. Digitaalisia palve-

luja on kehitetty ja otettu käyttöön, mutta 

niiden käyttövolyymi tulee jäämään tavoi-

teltua pienemmäksi. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -1 319 -2 000 -2 610 -2 309 301

Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 494 20 0 2 494 2 494

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sosiaali- ja terveyslautakunnan investoin-

tiennuste on 2,3 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. 

euroa budjetoitua vähemmän. Vastaanotto-

toiminnan Tesoman hyvinvointikeskuksen 

ensikertaisesta kalustamisesta ennustetaan 

säästyvän 0,15 milj. euroa.  Terveyspalvelu-

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

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

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus avautui keväällä Tesomalle, ja kaakon hyvinvointi-
keskus nimettiin Hervanta Trioksi. Etelän alueen hyvinvointikeskukselle haetaan tonttia ja 
sen toimintaa toteutetaan Me-talo -hankkeessa. Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminta 
on entistä monipuolisempaa ja sekä niiden välistä että ulkopuolista verkostoitumista on 
edistetty kaikilla alueilla. Viestintämarkkinointia on yhtenäistetty. Perhekeskustoimintamal-
lia kehitetään osana hyvinvointikeskus- ja lähitorimallia, pilottina Hervanta-Vuores -alue. 
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. 75-vuotiaista ja vanhemmista ikäihmisistä 91,4 % asuu kotona, 7,0 % tehoste-
tussa palveluasumisessa ja 1,6 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kotona asuvien ikäihmisten 
määrän arvioidaan jäävän alle 92 % eli tavoitteen arvioidaan toteutuvan vain osittain vuoden 
loppuun mennessä.

+/-

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

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen rakenneuudistuksen edistämiseksi tehty selvitystyö 
valmistui kesäkuussa. Tunnistettujen kehittämiskohteiden jatkotyöstäminen on aloitettu.  
Muutos etenee myös Lape-hankkeessa, jonka tuloksia juurrutetaan pysyväksi osaksi käytän-
töjä. Lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärä on kasvussa verrattuna v. 2017 tammi- 
elokuuhun. Tavoitteen arvioidaan kuitenkin 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 käyttö-
aste sosiaali- ja terveyspalveluissa on 
vähentänyt vastaanottotyön ja puhelintyön 
tarvetta

Digitaalisia palveluja on kehitetty ja otettu käyttöön mm. neuvolatoiminnassa ja lastensuo-
jelussa, kotihoidossa, kotiutumisen tukena, potilasarkiston tilannekuvan tarkastelussa,  
mobiilitulkkauksessa, terveyspalvelujen neuvonnassa, terveysasemien sähköisessä asi-
oinnissa, suun terveydenhuollon ajanvarauksessa ja täydentävän ja ennaltaehkäisevän 
toimeentulotuen hakemisessa. Prosessien muutos on käynnistetty, mutta digitaalisten 
palvelujen käyttövolyymi on toistaiseksi pieni. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

-

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymis-
edellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palvelui-
hin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin on lisääntynyt 41 % vuoden 
takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, 
koulutukseen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna 35 % asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstö-
menot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 
0,9 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat kotihoidon lääkäreiden ja mobiilisairaanhoitajan 
työpanoksen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutu-
matta vuoden loppuun mennessä.

-

jen Kaukajärven neuvolalle budjetoitu 0,1 

milj. euron ensikertainen kalustaminen ei 

toteudu vuonna 2018, joten kalustaminen 

siirtynee vuodelle 2019. Oriveden Vanamon 

0,05 milj. euron ensikertainen kalustaminen 

ei toteudu vuonna 2018. Kalustaminen siir-

tyy keväälle 2019. Avo- ja asumispalveluilla 

on pysyvien vastaavien luovutustuloja 2,5 

milj. euroa Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen 

liiketoimintakauppaan liittyen.
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ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 222 473 - 334 809 336 745 1 936

Toimintamenot -187 472 - -291 127 -288 113 3 013

Toimintakate 35 002 - 43 682 48 631 4 949

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 

tammi-elokuun toimintakate on 35 milj. 

euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan 

toimintakate on 95,3 milj. euroa ja elinvoi-

ma- ja osaamislautakunnan toimintakate on 

-60,3 milj. euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimin-

takatteen tilinpäätösennuste on 138,5 milj. 

euroa, ennuste ylittää vuosisuunnitelman 

3,9 milj. eurolla. Toimintatuottojen ennuste 

ylittää vuosisuunnitelman 5,8 milj. eurolla 

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

maankäyttösopimustulojen johdosta ja toi-

mintamenojen ennustetaan ylittävän vuo-

sisuunnitelma 1,9 milj. eurolla. Investoin-

neissa talonrakennushankkeet ennustetaan 

alittavan budjetin 13,7 milj. eurolla hank-

keiden aikataulutuksesta johtuen sekä luo-

vutustulojen ennustetaan jäävän 2,5 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa pienemmäksi.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilin-

päätösennusteessa toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempana ollen -89,9 milj. euroa. 

Toimintatuottojen ennuste alittaa vuosi-

suunnitelman 3,9 milj. eurolla pääasiassa 

ammatillisen koulutuksen valtionosuustulo-

jen alituksesta johtuen ja toimintamenojen 

ennustetaan alittavan vuosisuunnitelma 4,9 

milj. eurolla pääasiassa työllisyyskokeilun ja 

ammatillisen koulutuksen palvelujen osto-

jen alituksista johtuen.
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ELINVOIMA- JA 
OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 60 993 97 168 98 804 94 934 -3 869

Toimintamenot -121 299 -181 904 -189 725 -184 852 4 873

Toimintakate -60 306 -84 736 -90 922 -89 918 1 003

Ammatillinen koulutus

Toimintatulot 55 561 91 126 88 946 86 238 -2 708

Toimintamenot -59 429 -94 061 -90 577 -88 201 2 376

Toimintakate -3 867 -2 935 -1 631 -1 963 -332

Lukiokoulutus

Toimintatulot 1 089 908 1 706 1 661 -45

Toimintamenot -17 761 -25 812 -27 424 -27 407 16

Toimintakate -16 671 -24 904 -25 718 -25 746 -28

Työllisyydenhoidon palvelut

Toimintatulot 3 760 4 553 7 000 5 883 -1 117

Toimintamenot -35 167 -49 437 -54 976 -52 516 2 460

Toimintakate -31 407 -44 885 -47 976 -46 633 1 343

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

Toimintatulot 581 514 1 148 1 148 0

Toimintamenot -6 805 -9 588 -12 858 -12 840 18

Toimintakate -6 224 -9 074 -11 710 -11 692 18

Kehitysohjelmat (Keskusta ja 
Hiedanranta)

Toimintatulot 2 67 4 4 0

Toimintamenot -2 137 -3 005 -3 891 -3 888 3

Toimintakate -2 135 -2 938 -3 887 -3 884 3

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

takate toteutui tammi-elokuussa 0,2 milj. 

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

rempana. Toimintatuotot jäivät 4,6 milj. eu-

roa suunniteltua pienemmiksi, mutta myös 

toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 

4,8 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat 

pääasiassa ammatillisen koulutuksen valti-

onosuustulojen alituksesta johtuen. Merkit-

tävin toimintakulujen alitus kohdistui palve-

lujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat 

yhteensä 7,5 milj. euroa suunniteltua pie-

nempinä, mikä johtui pääasiassa ammatilli-

sen koulutuksen koulutuspalvelujen ostojen 

alittumisesta ja Työllisyyskokeilu kehitysoh-

jelman työtoiminnan ostojen alittumisesta. 

Avustuskulut toteutuivat 2,0 milj. euroa yli 

vuosisuunnitelman pääasiassa työmarkki-

natuen kuntaosuuden ylityksistä johtuen. 

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

nan toimintakate toteutuu 1,0 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempana. Ennuste 

on parantunut 0,8 milj. euroa heinäkuun 

talouskatsauksesta, koska Työllisyysko-

keilu kehitysohjelman palvelujen ostojen 

alitusennuste on kasvanut. Toimintatuot-

tojen ennustetaan alittuvan 3,9 milj. euroa 

ammatillisen koulutuksen valtionosuustu-

lojen alituksesta ja Työllisyyskokeilun työl-

listämistukien alitusennusteista johtuen. 

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 4,9 

milj. euroa, pääasiassa ammatillisen kou-

lutuksen ja työllisyyspalvelujen palvelujen 

ostojen yhteensä 8,2 milj. euron alitusen-

nusteista johtuen. 

Ammatillisen koulutuksen tammi-elo-

kuun tulos -4,9 milj. euroa toteutui 2,7 milj. 

euroa suunniteltua heikompana. Ammatilli-

sen koulutuksen lainsäädännön, rahoitusjär-

jestelmän muutoksen ja oppisopimuskoulu-

tuksen supistumisen johdosta ammatillisen 

koulutuksen vuoden 2018 valtionosuustulot 

laskivat 4,2 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 2,9 milj. euroa budjetoitua 

pienempinä. Muut toimintatuotot alittuvat 

yhteensä 0,5 milj. euroa, koska projektien 

tuet eivät ole vielä toteutuneet raportointi-

kaudella suunnitellusti. 

Oppisopimuskoulutuksen supistumisen 

ja metsäalankoulutuksen yhteistyösopi-

muksen päättymisen johdosta ammatillisen 

koulutuksen palvelujen ostot ovat toteutu-

neet 2,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. 

Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat toteutu-

neet 0,7 milj. euroa budjetoitua korkeam-
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pina, koska opetusmateriaalin ostoja ei ole 

voitu karsia enempää opetuksesta. Vuok-

rakulut ovat toteutuneet 1,1 milj. euroa yli 

vuosisuunnitelman, koska vuokralaskutuk-

sessa ei ole vielä huomioitu Tredu kiinteistöt 

Oy:n kanssa sovittuja vuokrien alennuksia 

vuodelle 2018.

Ammatillisen koulutuksen tuloksen en-

nustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa heikompana, ennusteen 

mukainen tulos on -3,6 milj. euroa. Ennuste 

on heikentynyt 0,3 milj. euroa verrattuna 

heinäkuun talouskatsaukseen, koska strate-

giarahoitusta myönnettiin arvioitua vähem-

män. Toimintatuottojen ennustetaan toteu-

tuvan 2,7 milj. euroa alle vuosisuunnitelman 

valtionosuustulojen alituksesta johtuen. 

Pääasiassa kunta-alan palkkaratkaisusta 

johtuen henkilöstömenojen ennustetaan to-

teutuvan 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

korkeampina. Ammatillisen koulutuksen 

opetus- ja ohjaushenkilöstö siirtyy 1.1.2019 

alkaen vuosityöaikaan, kaikista muutoksen 

aiheuttamista vaikutuksista henkilöstöme-

noihin ei ole vielä päätöksiä. Oppisopimus-

koulutuksen ja metsäkoneenkuljettajakou-

lutuksen yhteistyösopimuksen päättymisen 

johdosta palvelujen ostojen ennustetaan 

kuitenkin toteutuvan 3,4 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman. Poistojen ennusteessa 

on huomioitu tilikauden investointien ali-

tusennuste. 

Pääasiassa valtionosuuksien laskusta joh-

tuen toimintatuottojen arvioidaan toteutu-

van 4,9 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöstä 

pienempinä. Toimintakulujen ennustetaan 

toteutuvan 5,9 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 laadittu 

tuottavuusohjelma ja yksityiskohtaiset toi-

menpiteet taloudellisen tehokkuuden kehit-

tämiseksi.

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui 

tammi-elokuussa 0,4 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempana, henkilöstökulujen ja 

palvelujen ostojen alituksista johtuen. Hen-

kilöstökulujen alitus 0,3 milj. eurolla johtuu 

lomapalkkavelan kuukausittaisesta jaksot-

tamisesta johon ei ole varauduttu kausille 

jaetussa vuosisuunnitelmassa. Palvelujen 

ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman matkustus- ja kuljetus- 

sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen ostojen 

alituksesta johtuen.

Lukiokoulutuksen tilinpäätöksen toimin-

takatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 

lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Oppi-

las ja opiskelijahuollon henkilöstön siirtymi-

nen lukiokoulutuksen organisaatioon vuo-

den 2018 alussa kasvattaa lukiokoulutuksen 

toimintatuottoja ja toimintakuluja noin. 1,0 

milj. eurolla verrattuna vuoden 2017 tilin-

päätökseen. 

Työllisyydenhoidon tammi-elokuun toi-

mintakate toteutui 0,6 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 

3,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman työl-

lisyyskokeilun palvelujen ostojen alituksesta 

johtuen. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 

toteutunut 2,1 milj. euroa yli vuosisuunni-

telman. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

kertymä tammi-elokuulta on kuitenkin 11 % 

edellisvuotista alempi. 

Työllisyyden hoidon palveluryhmän toi-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,3 

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Kilpailu-

tettujen päivähintojen ja toteutettavien uu-

sien edullisten pilottien ansiosta työllisyys-

kokeilun palvelujen ostojen ennustetaan 

toteutuvan 4,8 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa alhaisempina. Työmarkkinatuen kun-

taosuuden ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. 

euroa yli vuosisuunnitelman, mutta 4,0 milj. 

euroa alhaisempina verrattuna tilinpäätök-

seen 2017. Myös muiden avustusten ennus-

tetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa yli vuosi-

suunnitelman kuntoutukseen osallistuvien 

matkakorvauskustannuksista johtuen. Palk-

katukityöllistämisen palkkauskustannusten 

ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman. Toimintakuluja vastaa-

via valtion korvauksia kuntouttavalle työ-

toiminnalle ja työllistämistukia ennustetaan 

kertyvän 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

vähemmän.

Työllisyyskokeilu aloitettiin 1.8.2017. 

Vuoteen 2017 verrattuna työllisyydenhoi-

don asiakasmäärä on kuusinkertaistunut 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 -palveluryh-

män tammi-elokuun toteutunut toimintaka-

te on 1,6 milj. euroa suunniteltua parempi. 

Ero vuosisuunnitelmaan nähden johtuu 

pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta 

suunniteltua pienempinä. Smart Tampere 

kehitysohjelman palvelujen ostot painottu-

vat loppuvuoteen. Lisäksi Elinkeinoyksikön 

suuret hankinnat eivät ole toteutuneet ja 

maahanmuuttajatyön koordinointiin liitty-

vän kokonaisuuden uudistaminen ja käyn-

nistäminen on edennyt oletettua hitaam-

min. Yhteiskuntasuhteiden markkinointi- ja 

brändityöhön sekä kärkitapahtumiin liitty-

vät suurimmat palvelujen ostot eivät myös-

kään ole vielä toteutuneet. Säästöohjelman 

sisältyvien suunniteltujen rekrytointien 

viivästyttämisestä ja perumisesta johtuen 

henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,2 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman. Yritys- ja yh-

teiskuntasuhteet -palveluryhmän toiminta-

katteen ennustetaan toteutuvan lähes vuo-

sisuunnitelman mukaisena. 

Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonai-

suus muodostuu Viiden tähden keskustan 

ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoi-
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on ase-

tettu vuoden 2018 talousarviossa neljätois-

ta sitovaa toiminnan tavoitetta. Elokuun 

lopun tilanteessa seitsemän tavoitteen ar-

vioidaan toteutuvan vuoden loppuun men-

nessä, kuuden tavoitteen arvioidaan jäävän 

toteutumatta ja yhden tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan osittain. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna kes-

keisiin kävijämääriin liittyvä tavoitteen (nro 

23) arvio on heikentynyt. Huhtikuussa arvio 

oli, että tavoite toteutuu vuoden loppuun 

mennessä, kun elokuussa arvio on, että ta-

voite jää toteutumatta. Myös tapahtumien 

määriin liittyvän tavoitteen (nro 24) toteu-

ma-arvio on heikentynyt arvioon, että ta-

voite tulee toteutumaan osittain.  

Huhtikuun raportoinnissa kahden tavoit-

teen (nro:t 13 ja 18) toteutumista ei voitu 

arvioida. Nyt tavoitteiden toteumasta ker-

tovat tutkimukset on julkaistu. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

ma- ja osaamislautakunnan alaisesta toi-

minnasta. Kehitysohjelmat -palveluryhmän 

tammi-elokuun 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-elokuu 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 työttömyysas-
te on laskenut. Elokuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1 268, mikä on 24,0 
% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli elokuussa 26,3 %, kun 
se vuotta aiemmin oli 35,2 %.  Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

Lukiokoulutuksessa negatiivisia keskeyttämisiä ei juurikaan ole. Tredussa negatiivisten 
keskeyttämisten määrä on edelleen hieman edellisvuotta korkeampi. Syynä on heikentynyt 
opiskelijakuntoisuus ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu. Tavoitteen 
arvioidaan Tredun osalta jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

-

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

Tilastokeskuksen sijoittumisseurannan mukaan Tredussa tutkinnon suorittaneiden osalta työt-
tömyys on vähentynyt, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. +

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymise-
dellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palvelui-
hin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin on lisääntynyt 41 % vuoden 
takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, 
koulutukseen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna 35 % asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

15 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienenty-
nyt 5 milj. euroa

Ajanjaksolla 1-8/2018 kunta-osuus toteutui 2,4 milj. euroa pienempänä kuin vastaavana 
ajanjaksona 2017. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienentyy 3,9 milj. euroa verrat-
tuna vuoden 2017 toteumaan. Työttömyyden rakenne on edelleen haasteellinen ja työmark-
kinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin.  Kaupungin 
rahoitusvastuulla olevista työttömistä noin 45 % 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 elokuun lopussa yhteensä 240 startup – yritystä (12/2017 startup -yritys-
ten lkm 194). 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)

Valtakunnallinen keskiarvo vuoden 2018 mittaristossa oli 6,7 ja Tampereen tulos 6,1. Tavoite 
ei toteutunut suunnitellusti.

-

20 Innovaatioalustoilla toimivien yritysten 
määrä on kasvanut

Innovaatioalustoilla (18 kpl) toimii 525 yritystä (12/2017 alustoilla toimineiden yritysten lkm 
549). Määrän odotetaan kasvavan syksyn aikana. Arvio perustuu syksyllä tapahtuvaan aktiivi-
seen kehittämistyöhön (mm. Startup-allianssi ja Kaupin alue), joka kannustaa yrityksiä hakeu-
tumaan alustatoimintaan. Tavoitteen arvioidaan siten toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

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

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on kasvanut tammi-heinäkuussa 18,03 % (123 303 ulkomaista 
yöpyjää) ja kasvun ennustetaan 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 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta  
(pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -21 -97 -100 -100 0

Ammatillinen koulutus

Bruttoinvestoinnit -730 -763 -2 100 -1 593 507

Pysyvien vastaavien luovutustulot 30 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. eu-

roa, joista on toteutunut tammi-elokuussa 

0,7 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen 

investointien ennustetaan toteutuvan 0,5 

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Vuoden 

merkittävin investointikohde on kesällä 

2018 valmistunut Kangasalan uusi koulu-

tuskeskus Roine, joka muodostuu Tredun, 

Kangasalan lukion ja Pikkolan yläkoulun 

tiloista. Roineen oppimisympäristöjen ko-

neiden ja laitteiden hankintoihin on varattu 

0,4 milj. euroa ja ensikertaiseen kalustami-

seen 0,5 milj. euroa. Roineen investointien 

ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,4 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman, koska han-

kinnoissa on onnistuttu säästämään mm. 

kierrättämällä kalusteita. Muiden toimipis-

teiden oppimisympäristöjen kehittämiseen 

on varattu 0,3 milj. euroa. Opetuksen ajo-

neuvojen hankintaan on varattu 0,3 milj. 

euroa ja muihin koneisiin, laitteisiin ja oh-

jelmistoihin yhteensä 0,6 milj. euroa. Myös 

muita investointeja jätetään toteuttamatta 

0,1 milj. euroa.

Lukiokoulutuksen investointeihin on vuo-

sisuunnitelmassa varattu 0,1 milj. euroa ja 

niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelman mukaisena. Kaupunginvaltuusto 

päätti helmikuussa (19.2.2018 § 23) uudel-

leen budjetoida vuonna 2018 toteutettaviin 

Sammon keskuslukion luokkien muutostöi-

hin 0,1 milj. euroa. Muutostyöt ovat käyn-

nistyneet ja toteutuvat pääosin loppuvuonna.

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

23 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat 
kasvaneet

Kävijämäärät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kohteissa eivät saavuttaneet kasvutavoitetta, 
lukuun ottamatta pääkirjasto Metsoa. Särkänniemen kävijämäärät pysyivät samoina edel-
liseen vuoteen verrattuna. Muun muassa helteinen kesä ja näyttelyvalinnat ja näyttelyiden 
vaihdot vähensivät kävijöitä kohteissa. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

-

24 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja 
kansainvälisen tason tapahtumien määrä 
on kasvanut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tapahtumatoiminnan määrässä ei ole nähtävissä suur-
ta muutosta. Suurtapahtumien osalta kasvutavoite on toteutunut (11 kpl, muutosta +2). 
Kongressien lukumäärä on viime vuoden tasolla (36 kpl), mutta tulevien vuosien kongressi-
hakujen määrä on kasvussa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain eli vain suurtapahtumi-
en osalta.

+/-

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

Tammi-elokuussa lentokentän matkustajamäärä oli 138 802 (- 7,9 % edellisvuoteen nähden). 
Kentällä suoritettiin kesän aikana laajennus- ja peruskorjaustöitä, minkä vuoksi kävijä-
määrätavoitteesta arvioidaan jäätävän koko vuoden osalta. Ennen lentoaseman remonttia 
matkustajamäärä oli yli 10 % kasvussa vuodentakaiseen. Finavia on ennustanut vuoden koko-
naismatkustajamääräksi 215 000, mikä tarkoittaa tavoitteen selvää toteutumista normaalisti 
operoitujen kuukausien osalta. Tavoitteen arvioidaan kuitenkin jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä.

-

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset 

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstö-
menot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Tavoite raportoidaan Elin-
voiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän 
vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Merkittävin ylitys 1,1 milj. euroa syntyy Ammatillisessa 
koulutuksessa, jossa kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 milj. euroa. Palkkaratkaisun 
rahoittamiseksi pyritään vähentämään muita menoja. Työllisyyspalveluissa työvoimakustan-
nusten ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla, koska työllisyyskokeilussa 
ennustetaan palkkatukityöllistämisen palkkauskustannuksiin 0,5 milj. euron vähennystä. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

-
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 /  
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn  
2018

TP Enn 18 /  
VS 18

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintatulot 161 481 - 236 005 241 810 5 805

Toimintamenot -66 173 - -101 401 -103 261 -1 860

Toimintakate 95 307 - 134 604 138 549 3 945

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tieto-
ja ei ole saatavilla

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi-

elokuun toteutunut toimintakate on 95,3 

milj. euroa ja ylittää vuosisuunnitelman 5,7 

milj. eurolla. 

Toimintatuotot ovat toteutuneet 4 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toi-

mintatuottoihin sisältyvät merkittävimpinä 

erinä tilojen ja maa-alueiden vuokratuotot, 

tuloutuskelpoiset maankäyttösopimuskor-

vaukset sekä maa- ja vesialueiden myynneis-

tä saadut luovutusvoitot. Maa- ja vesialuei-

den myynneistä on kirjattu luovutusvoittoja 

yhteensä 13,1 milj. euroa.  Vuoden 2018 ai-

kana ovat toteutuneet mm. Kaukajärvellä si-

jaitsevan tontin myynti Pirkanmaan Osuus-

kaupalle, Yliopistonkatu 57:ssä sijaitsevan 

liike- ja majoituspalvelurakennusten kort-

telialueesta tontin myynti Koy Tampereen 

Yliopistonkatu 57 c/o Kevalle asemakaavan 

muutoksen nro 8527 toteuttamiseen liitty-

vät alueiden vaihdot Koy Pankki-Tesoman 

kanssa sekä Ratinan toimistotontin myynti 

837-113-198-3 Sponda Oyj:lle. Puunmyyn-

titulot ja soranmyynti toteutuvat vuosi-

suunnitelman mukaisesti myöhemmin tänä 

vuonna. Rakennusten ja huoneistojen sekä 

maa-ja vesialueiden vuokratulot ovat toteu-

tuneet tällä hetkellä hieman tasaisen vauh-

din vuosisuunnitelmaa suurempina. Vuok-

ratuottojen kehittymistä seurataan koko 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ajan, koska useita sopimuksia on päättynyt 

ja nämä saattavat aiheuttaa vuokratulojen 

menetyksiä. Joitakin päättyneitä korvataan 

väistötiloilla, joista saadaan vuokratuloa. 

Väistötilaprosessi ja sopimusten jatkot ovat 

selvityksessä ja tilannetta kartoitetaan. Väis-

tötilojen järjestämisestä aiheutuneita kus-

tannuksia selvitetään. Maksutuotot ylittivät 

vuosisuunnitelman 6,3 milj. eurolla pääosin 

maankäyttösopimuskorvausten ansiosta. 

Maankäyttösopimustulojen tuloutuksen 

arvio perustuu Kaupunkiympäristön palve-

lualueen ennusteeseen sopimusalueiden 

yhdyskuntarakentamisen kuluista vuodelle 

2018. 

Tammi-elokuun toteutuneet toimintaku-

lut alittavat suunnitellun tason 1,6 milj. eu-

rolla. Palveluiden ostot alittivat vuosisuun-

nitelman 4 milj. euroa lähinnä rakennusten 

ja alueiden kunnossapitoon ja ylläpitoon liit-

tyen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät 

vuosisuunnitelman 0,38 milj. euroa johtuen 

pääasiassa lämmityksen, sähkön ostoista ja 

kalusteiden ostoista, joita ei ole budjetoitu 

vuodelle 2018. Tampereen kaupunki hank-

kii tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja 

rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjen 

ylläpitopalvelut 1.1.2018 alkaen Tampereen 

Tilapalvelut Oy:ltä. Kaikkia kiinteistöjen yllä-

pitomenoja kuten lämmityksen ja sähköjen 

ostoja ei ole vielä saatu ohjattua Tilapalve-

lut Oy:n kautta hoidettaviksi. Vuokrakulut 

ylittävät vuosisuunnitelman 1,3 milj. euroa 

rakennusten ja huoneistojen vuokrakulujen 

osalta. Sisäänvuokraussopimuksia päättyi 

kevään aikana, mikä tasoittaa tilannetta 

loppuvuonna. Muut toimintakulut ylittävät 

suunnitellun tason 1,1 milj. eurolla, koska 

1,8 milj. euron saatava Kotilinnasäätiöltä on 

jouduttu kirjaamaan osittain alas; Pirkan-

maan käräjäoikeuden vahvistaman Tampe-

reen kaupungin ja Kotilinnasäätiön välisen 

sovintosopimuksen mukaan Kotilinnasäätiö 

suorittaa sovintosuorituksena kaupungille 

775 000 euroa.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 3,9 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Maksutuotot ylittävät vuosisuunnitelman 

maankäyttösopimustulojen johdosta noin 

9,3 milj. euroa. Arvio perustuu Kaupunki-

ympäristön palvelualueen ennusteeseen 

sopimusalueiden yhdyskuntarakentamisen 

kuluista vuodelle 2018 ja laadittuun tulou-

tustaulukkoon. Kuluja täsmennettiin elo-

kuun raportointiin.

Talouden tasapainotusohjelman mukai-

sesti tilaomaisuuden tulontuottoa vahvis-

tetaan 0,2 milj. euroa ulkoisten tilavuokrien 

kasvuvaatimuksella. 
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa neljä sitovaa 

toiminnan tavoitetta. Elokuun lopun tilan-

teessa kahden tavoitteen arvioidaan toteu-

tuvan vuoden loppuun mennessä ja kahden 

tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna koh-

tuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentami-

seen liittyvän tavoitteen (nro 32) arvio on 

heikentynyt. Huhtikuussa arvio oli, että 570 

kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakenta-

minen tulee käynnistymään vuoden aikana. 

Maa- ja vesialueiden sekä rakennettujen 

kiinteistöjen myyntivoitot alittavat vuosi-

suunnitelman 3,1 milj. eurolla. Suunnitel-

luista asuntotonttien myynneistä vuoden 

2018 aikana eivät toteudu Lapinniemi, Ka-

leva ja Härmälänranta. Vuoden 2018 aikana 

toteutuvat Palhoniemen myynti sekä Tam-

pereen Messu- ja Urheilukeskuksen A, B ja 

C-hallien apporttiluovutus.

Maa- ja vesialueiden vuokratuottoja pie-

nentää KOy Tampereen Monitoimiaree-

na, KOy Tampereen Areenahotelli ja KOy 

Kansi ja Areena Pysäköinnin maanvuokra-

sopimuksen huomioiminen pois tilinpää-

tösennusteesta. Vuokran periminen alkaa 

vuoden 2019 alkupuolella. Sisäisiä vuokra-

tuloennusteita nostettiin, mutta vastaavasti 

toisilta kiinteistönomistajilta vuokrattujen 

kohteiden vuokrakulut kasvavat. Etelä-Her-

vannan koulun väistö TTY:lle aiheuttaa lisä-

kustannuksia.

Muut toimintakulut ylittyvät noin 1,1 milj. 

eurolla em. Kotilinnasäätiöltä olleen saata-

van alaskirjauksesta johtuen. 

Elokuussa arvio on, että tavoite jää toteutu-

matta.

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

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

19 Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2 Yritystontteja on luovutettu elokuun loppuun mennessä 47.600 k-m2. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

474 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt tammi-elokuun aikana. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. -

33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on 
asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2

Elokuun loppuun mennessä on ollut haettavana asuinrakennusoikeutta 44.930 k-m2. Mikäli 
yhdyskuntarakentaminen on edennyt siten, että luovutettavaksi suunnitellut alueet voidaan 
laittaa haettavaksi, tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuun-
nitelman mukaiset 

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstö-
menot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Tavoite raportoidaan Elin-
voiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän 
vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Merkittävin ylitys 1,1 milj. euroa syntyy Ammatillisessa 
koulutuksessa, jossa kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 milj. euroa. Palkkaratkaisun 
rahoittamiseksi pyritään vähentämään muita menoja. Työllisyyspalveluissa työvoimakustan-
nusten ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla, koska työllisyyskokeilussa 
ennustetaan palkkatukityöllistämisen palkkauskustannuksiin 0,5 milj. euron vähennystä. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

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

luryhmän investoinnit muodostuvat maan-

hankinnasta, vahvistuneiden asemakaavo-

jen ja kaupungin sitoumusten mukaisista 

johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden 

puhdistuksista. Lisäksi talonrakennusin-

vestoinnit siirtyivät asunto- ja kiinteistö-

lautakunnalle vuoden 2018 alusta, jolloin 

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos lakkautet-

tiin. Erikseen valtuustoon nähden sitovien 

kehitysohjelmien Viiden tähden keskusta ja 

Hiedanranta investointimenoja sisältyy pal-

veluryhmän vuosisuunnitelmaan yhteensä 

20,4 milj. euroa.

Tammi-elokuussa investointeja on toteu-

tettu yhteensä 50,3 milj. eurolla. Nettoin-

vestointien tilinpäätösennuste, 97,3 milj. 

euroa, on noin 13,7 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempi. 

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja 

rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennutta-

mispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. 

Tällä hetkellä on yhteensä 10 isoa yli 4 milj. 

euron investointihanketta suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa sekä lukuisa määrä pieniä 

hankkeita käynnissä. Painopiste on varhais-

kasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeis-

sa. Myös vuokrauksella tai muulla rahoitus-

mallilla toteutettavien hankkeiden osuus 

on merkittävä vuonna 2018. 

Talonrakennusinvestointien ennustetaan 

toteutuvan 13,7 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempinä. Nekalan koulun sisäilma-

perusparannus ei toteudu (+4,3 milj. e), sillä 

Nekalan koulun tarve ja käyttötarkoitus tule-

vaisuudessa on ollut epäselvä. Lentävännie-

men koulun perusparannus ja laajennus on 

muuttunut sisäilmakorjaustyöksi (+0,1 milj. 

e), jonka toteutussuunnittelu on käynnissä. 

Pispalan koulun perusparannus siirtyy (+3,3 

milj. e) väistötilaksi suunnitellun Pyynikitie 

2:n kuntotutkimuksen ja tulevien korjaus-

ten vuoksi. Mustametsän (+1,5 milj. eu-

roa) asemakaava vahvistettiin suunniteltua 

myöhemmin, mikä siirtää rakennustöiden 

aloituksen vuodelle 2019. Koukkuniemen 

Männistön rakennustöiden aloitus ei ole 

ollut mahdollista (+1,2 milj. e), koska STM 

hylkäsi hanketta koskevan poikkeuslupaha-

kemuksen. Päätöksestä on valitettu hallinto-

oikeuteen ja sen käsittely on kesken. Mikäli 

tehty valitus hyväksytään ja ARA-käsittelys-

sä hanke saa investointiavustuksen, voidaan 

rakennustyöt mahdollisesti aloittaa keväällä 

2019. Muita vuosisuunnitelmasta poikkea-

via talonrakennushankkeita ovat Maauimala 

(+0,6 milj. e), Koukkuniemen Toukola (+1,6 

milj. e), Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti 

(+1,0 milj. e), Haukiluoman päiväkoti (+0,5 

milj. e) ja Keskustan kulttuuritilat/Vanha 

Kirjastotalo (-0,4 milj. e).

Maaomaisuuden investointien ennuste-

taan tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti. 

Maa- ja vesialueisiin aktivoituja investoin-

teja on toteutettu 9,6 milj. eurolla. Maan-

hankintojen osuus on 7,6 milj. euroa ja suu-

rimmat kohteet Lempääläntie 31 / Hartela 

Etelä-Suomi Oy, määräala Myllypurossa / 

Pilkington Automotive Finland Oy ja maan-

hankinta vaihtona Koy Pankki-Tesoman 

kanssa. Pilaantuneiden maiden puhdistuksia 

on tehty muun muassa Sulkavuoressa, Hie-

danrannassa sekä Santalahdessa yhteensä 

noin 1,2 milj. eurolla. Johtosiirtoja ja muita 

investointeja on toteutunut 0,7 milj. euroa.

Hiedanrannan ja Keskusta-hankkeen in-

vestoinneista kerrotaan Kehitysohjelmat-

osiossa.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

kirjattu tammi-elokuussa 13,5 milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennus-

tetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa suunnitel-

tua pienempinä. Talousarvioon sisältyvistä 

asuntotonttien myynneistä vuoden 2018 

aikana eivät toteudu Lapinniemi, Kaleva ja 

Härmälänranta. Vuoden 2018 aikana toteu-

tuneista ja toteutuvista myynneistä on ker-

rottu käyttötalouden toteuma-analyysissä. 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Tot 1-8 /  
2018

TP 2017* VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -8 693 -8 500 -16 053 -16 053 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 13 395 17 550 23 391 20 429 -2 962

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)

Bruttoinvestoinnit -29 939 -76 067 -75 638 -61 467 14 171

Rahoitusosuudet 48 4 781 1 020 580 -440

Nettoinvestoinnit -29 891 -71 286 -74 618 -60 887 13 731

Pysyvien vastaavien luovutustulot 56 35 339 3 485 3 971 486

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -1 072 -1 735 -6 000 -6 000 0

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -10 713 -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  
1-8

VS 2018 Ennuste 
2018

Ero VS/
ENN

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS 121 621 100 837 16 231 44 486 33 720 10 766
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja 
perusparannus

28 750 28 650 70 4 789 10 063 9 049 1 014

Pispalan koulun perusparannus 7 500 7 500 2 116 3 518 200 3 318
Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 9 651 9 650 98 152 229 229 0
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 4 400 4 400 41 1 920 3 075 3 075 0
Nekalan koulun sisäilmaperusparannus 8 700 17 0 0 4 300 0 4 300
Lentävänniemen koulun perusparannus ja laajennus 11 500 0 0 0 100 0 100
Koulurakennusten pienet hankkeet 3 000 3 000 2 1 242 3 000 2 930 70
Mustametsän päiväkoti ja neuvola 8 800 8 800 0 144 1 664 200 1 464
Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu 6 500 6 500 99 5 59 59 0
Haukiluoman päiväkoti 6 500 6 000 26 2 383 5 571 5 071 500
Irjalan päiväkoti ja koulu 8 000 8 000 23 3 222 6 987 6 987 0
Pellervon päiväkoti ja koulu 8 000 8 000 0 4 100 100 0
Hippoksen uusi päiväkoti 4 600 4 600 0 19 100 100 0
Päiväkotien perusparannus 4 220 4 220 13 1 879 4 220 4 220 0
Päiväkotien pienet hankkeet 1 500 1 500 0 356 1 500 1 500 0
LUKIOKOULUTUS 356 356 30 356 356 0
Lukioiden pienet hankkeet 356 356 4 30 356 356 0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 55 585 55 925 8 631 14 423 14 233 190
Metson tilamuutokset ja perusparannus 10 300 10 200 99 17 146 146 0
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 20 680 20 680 26 361 912 912 0
Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo 2 600 3 000 23 1 058 716 1 116 -400
Sara Hildénin taidemuseon perusparannus 6 000 6 000 0 11 100 100 0
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet 988 988 0 315 988 988 0
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 350 350 13 11 350 350 0
Tampereen maauimala 10 800 10 840 99 5 475 7 344 6 754 590
Liikuntapaikkojen perusparannus 2 000 2 000 69 859 2 000 2 000 0
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet 1 867 1 867 0 524 1 867 1 867 0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 45 876 44 849 1 696 5 943 3 168 2 775
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus  
ja laajennus

10 000 9 423 99 8 111 111 0

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

Toukola (huoltorak. päälle) 17 000 16 550 94 853 2 100 475 1 625
Männistö, RAUSAN laajennus 11 000 11 000 3 50 1 200 50 1 150

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 2 376 2 376 1 785 2 376 2 376 0
KONSERNIHALLINTO 3 950 3 950 987 3 950 3 950 0
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 3 250 3 250 1 726 3 250 3 250 0
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 350 350 0 84 350 350 0
Suunnittelukustannukset 350 350 0 177 350 350 0
MUUT KIINTEISTÖT 4 960 4 960 1 961 4 960 4 960 0
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä 
kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

4 960 4 960 3 1 961 4 960 4 960 0

Hiedanrannan rakennusten perusparannus 1 060 1 060 4 157 1 060 1 060 0
Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen väli-
vuokrauskohteissa

500 500 37 291 500 500 0

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 233 908 212 437 29 984 75 678 61 947 13 731

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. HIEDANRANTA 
(SITOVA ERÄ)

232 848 211 377 29 827 74 618 60 887 13 731

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 3,6 milj. 

eurolla vuosisuunnitelman ja toimintaku-

lut alittavat 1,4 milj. eurolla vuosisuunni-

telman. Toimintatuottojen alitus johtuu 

pääosin hulevesimaksutuottojen ja pysä-

köintivirhemaksutuottojen toteutumisesta 

vuosisuunnitelmaa alempana. Hulevesi-

maksujen perintä aloitetaan lokakuun lop-

pupuolella. Pysäköintivirhemaksutuottojen 

alitus johtuu pääosin toiminnassa aiheu-

tuneista luottotappioista sekä alkuvuonna 

täyttämättä jätetyn tarkastajan viran aihe-

uttamista tuottojen alituksista. Toisaalta 

vilkkaasta rakennustoiminnasta johtuen 

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

tuotot ylittyvät. Toimintakulut alittavat  

1,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Kau-

punkiympäristön suunnittelun toimintaku-

lut alittuvat, sillä muun muassa resurssisyi-

den takia palveluhankintojen ohjaukseen 

on tullut viivästymisiä. Rakennuttamisen ja 

ylläpidon toimintakulujen alitus johtuu sii-

tä, että kaupunginvaltuusto myönsi talous-

arviomuutoksena rahoituksen Tampereen 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 44 845 69 305 74 601 74 401 -200

Toimintamenot -75 784 -112 390 -118 619 -118 427 192

Toimintakate -30 938 -43 084 -44 018 -44 026 -8

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Raitiotie Oy:n kuluvan hallintokustannus-

vastikkeen maksamiseen, mutta vastikkeen 

maksaminen alkaa vasta syyskuussa. Jouk-

koliikenteen toimintakulut ovat ylittyneet 

1,1 milj. euroa. Ylitys selittyy jaksotuksen 

tarkkuudella suhteessa vuosisuunnitel-

maan. Muilta osin toimintakulujen poikkea-

ma johtuu pääosin toiminnan kausivaihte-

luista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 milj. 

euron lisäykset palvelualueen toiminta-

menoihin (KV 20.8.2018 § 153) koskien 

palvelutarpeiden muutosten ja palkka- ja 

sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten 

kattamista sekä talousohjelmassa asetettu-

jen talouden tasapainottamistoimenpitei-

den toteuttamista.

Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-

tuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman. Kaupunkiympä-

ristön suunnittelun tuottojen ennustetaan 

ylittyvän 0,9 milj. euroa johtuen pääosin 

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

ylityksistä, joiden tuottojen ylitys johtuu 

pääosin rakentamisen määrän korkeasta  

tasosta sekä kiinteistötoimitusten runsaasta 

määrästä. Kaupunkiympäristön rakennut-

tamisen ja ylläpidon tuottojen ennustetaan 

alittuvan 1,1 milj. euroa johtuen pääosin 

maanvastaanottotulojen alituksesta sekä 

pysäköintivirhemaksu- että pysäköintimak-

sutulojen alituksesta. Maanvastaanoton 

tuottojen alitus johtuu siitä, että Ruskon 

maanvastaanottopaikan sulkeutumisen 

vuoksi maakuormia ajetaan muiden kuntien 

maanvastaanottopaikoille. Pysäköintimak-

sutulojen alitus johtuu sekä pysäköintivir-

hemaksuissa syntyneistä luottotappioista 

sekä osittain myös raitiotien rakentamisen 

tilapäisten liikennejärjestelyjen vaikutuk-

sesta kadunvarsipysäköintiin. Toimintaku-

lujen ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. 

eurolla johtuen pääosin palveluostojen ali-

tuksista. Muun muassa joidenkin suunnitte-

lukohteiden aloitus viivästyy suunnitellusta 

ja toisaalta myös esimerkiksi kaupunkimit-

tauksen maastotyöt ovat vähentyneet. Toi-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan vuo-

sisuunnitelman mukaisesti. 
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja  
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 
/ VS 18

Toimintatulot 13 316 20 644 25 412 25 212 -200

Toimintamenot -33 758 -50 537 -54 413 -54 225 189

Toimintakate -20 442 -29 894 -29 001 -29 013 -11

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkolii-
kenteeseen kohdistuva osuus)

58 60 60 63 3

Toimintakate vyörytyksin -20 384 -29 834 -28 941 -28 949 -9

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Toimintatulot 4 259 4 943 10 327 11 227 900

Toimintamenot -9 598 -14 902 -16 460 -16 441 19

Toimintakate -5 339 -9 959 -6 133 -5 214 919

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -515 -575 -594 -612 -18

Toimintakate vyörytyksin -5 855 -10 534 -6 727 -5 826 901

Kaupunkiympäristön rakennuttami-
nen ja ylläpito

Toimintatulot 6 791 13 175 12 375 11 275 -1 100

Toimintamenot -18 371 -27 345 -28 788 -28 584 205

Toimintakate -11 580 -14 170 -16 413 -17 309 -895

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -200 -217 -222 -230 -8

Toimintakate vyörytyksin -11 780 -14 387 -16 636 -17 539 -903

Kestävä kaupunki

Toimintatulot 2 263 2 512 2 710 2 710 0

Toimintamenot -4 068 -5 719 -6 325 -6 315 10

Toimintakate -1 805 -3 207 -3 615 -3 605 10

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -356 -407 -424 -435 -11

Toimintakate vyörytyksin -2 161 -3 614 -4 040 -4 040 -1

Raitiotie-kehitysohjelma

Toimintatulot 1 9 0 0 0

Toimintamenot -557 -1 275 -1 506 -1 509 -3

Toimintakate -556 -1 266 -1 506 -1 509 -3

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -32 -33 -34 -35 -2

Toimintakate vyörytyksin -588 -1 300 -1 540 -1 544 -5

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan kaupunkiympäristön palvelualueen 

toteutuneet toimintatuotot alittavat 3,6 

milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimin-

takulut alittavat 2,5 milj. eurolla vuosisuun-

nitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu 

pääosin hulevesimaksutuottojen ja pysä-

köintivirhemaksutuottojen toteutumisesta 

vuosisuunnitelmaa alempana. Hulevesimak-

sujen perintä aloitetaan lokakuun lopussa 

ja pysäköintimaksutuottojen alitus johtuu 

pääosin toiminnassa aiheutuneista luot-

totappioista sekä alkuvuonna täyttämättä 

jätetyn tarkastajan viran aiheuttamista tuot-

tojen alituksista.  Toisaalta vilkkaasta raken-

nustoiminnasta johtuen rakennusvalvonnan 

ja kaupunkimittauksen tuotot ylittyvät. Toi-

mintakulut alittavat 2,5 milj. eurolla vuosi-

suunnitelman. Kaupunkiympäristön suun-

nittelun toimintakulujen alitus johtuu sekä 

resurssisyiden aiheuttamista viivästyksistä 

palveluhankintojen ohjaukseen että toimin-

nan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan 

verrattuna. Rakennuttamisen ja ylläpidon 

toimintakulujen alitus johtuu siitä, että kau-

punginvaltuusto myönsi talousarviomuu-

toksena rahoituksen Tampereen Raitiotie 

Oy:n kuluvan hallintokustannusvastikkeen 

maksamiseen, mutta vastikkeen maksa-

minen alkaa vasta syyskuussa. Muilta osin 

toimintakulujen poikkeama johtuu pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

maan verrattuna.

Kaupunginvaltuusto myönsi 2,2 milj. eu-

ron lisäykset yhdyskuntalautakunnan toi-

mintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153) koski-

en palvelutarpeiden muutosten ja palkka- ja 

sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten 

kattamista sekä talousohjelmassa asetettu-

jen talouden tasapainottamistoimenpitei-

den toteuttamista.
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Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-

tuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen toisaalta 

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

tuottojen ylityksistä ja toisaalta maanvas-

taanottotulojen alituksesta sekä pysäköin-

tivirhemaksu- että pysäköintimaksutulojen 

alituksesta. Toimintakulujen ennustetaan 

alittuvan 0,2 milj. eurolla johtuen pääosin 

pienehköistä palveluostojen alituksista toi-

saalta hankkeiden viivästymisten ja palvelu-

tarpeen pienentymisen vuoksi. 

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

luryhmän toteutuneet toimintatuotot alitta-

vat 2,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman joh-

tuen pääosin maksutuottojen alituksesta. 

Hulevesimaksujen perintä on aloittamatta, 

ja se aloitetaan viikolla 43. Asemakaavoi-

tuksen osalta osa kaavoitusohjelman koh-

teista ei sopimusteknisistä tai resurssisyistä 

ole edennyt aikataulun mukaisesti. Toisaalta 

vilkas rakennustoiminta ja kiinteistötoi-

mitusten runsas määrä on kasvattanut ra-

kennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

toimintatuottojen toteumaa. Toimintakulut 

alittavat 1,5 milj. eurolla vuosisuunnitel-

man. Pääasiallinen syy alitukseen on pal-

veluostojen toteutuminen vuosisuunnitel-

maa pienempinä. Kaikki hankkeet eivät ole 

käynnistyneet suunnitellussa aikataulussa. 

Toimintakulut alittuvat kaikissa toimintayk-

siköissä. Toimintatuottojen ennustetaan 

ylittyvän 0,9 milj. euroa johtuen pääosin 

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

ylityksistä, joiden tuottojen ylitys johtuu 

pääosin rakentamisen määrän korkeasta 

tasosta sekä kiinteistötoimitusten runsaas-

ta määrästä. Toimintakulujen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.  

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

män toteutuneet toimintatuotot alittavat 

1,5 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen 

pääosin pysäköintimaksu- ja pysäköintivir-

hemaksutuottojen sekä maanvastaanoton 

tuottojen alituksesta. Toimintakulut (sisäl-

täen vok) alittavat vuosisuunnitelman joh-

tuen pääosin siitä, että kaupunginvaltuusto 

myönsi talousarviomuutoksena rahoituksen 

Tampereen Raitiotie Oy:n kuluvan hallinto-

kustannusvastikkeen maksamiseen, mutta 

vastikkeen maksaminen alkaa vasta syys-

kuussa. Toimintatuottojen ennustetaan alit-

tavan 1,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman 

johtuen pysäköintimaksu- ja pysäköintivir-

hemaksutuottojen sekä maanvastaanoton 

tuottojen alituksesta. Pysäköintimaksutulo-

jen alitus johtuu sekä pysäköintivirhemak-

suissa syntyneistä luottotappioista sekä 

osittain myös raitiotien rakentamisen tila-

päisten liikennejärjestelyjen vaikutuksesta 

kadunvarsipysäköintiin. Maanvastaanot-

totuottojen alitus johtuu siitä, että Ruskon 

maanvastaanottopaikan sulkeutumisen 

vuoksi suurten työmaiden (muun muassa 

Raitiotie) maakuormia ajetaan muiden kun-

tien maanvastaanottopaikoille. Toimintaku-

lujen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

pana. 

Kestävä kaupunki -palveluryhmän toteu-

tuneet toimintatuotot ylittävät 0,5 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

tyksestä. Toimintakulut alittuvat 0,1 milj. 

eurolla johtuen ympäristönsuojelun palve-

lujen ostojen säästöstä. Toimintatuottojen 

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman 

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän 

toteutuneet toimintakulut alittavat 0,5 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

maan verrattuna. Toimintatuottojen, toimin-

takulujen ja toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu vuo-

den 2018 talousarviossa yhdeksän sitovaa 

toiminnan tavoitetta. Elokuun lopun tilan-

teessa neljän tavoitteen arvioidaan toteu-

tuvan vuoden loppuun mennessä, kahden 

tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain, 

kahden arvioidaan jäävän toteutumatta ja 

yhden tavoitteen toteumaa ei voida tässä 

vaiheessa arvioida. 

Huhtikuun toteumaan verrattuna kahden 

tavoitteen vuoden lopun arvio on heikenty-

nyt. Joukkoliikennevyöhykkeille ja keskuk-

siin sijoittuvien asemakaavojen tavoitteen 

(nro 26) toteuma-arvio on heikentynyt 

huhtikuun tilanteesta (tavoite toteutuu) 

arvioon, että tavoite tullaan saavuttamaan 

osittain. Myös työvoimakustannusten ta-

voitteen (nro 42) arvio on heikentynyt 

huhtikuusta. Pyöräilymäärien kasvuun liit-

tyvän tavoitteen (nro 31) toteuma-arvio on 

tarkentunut huhtikuusta, jolloin tavoitteen 

toteumaa ei pystytty arvioimaan. Elokuun 

tilanteessa arvio on, että tavoite tulee toteu-

tumaan vuoden loppuun mennessä.  

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

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

8 Rakennuslupaprosessin keskimääräinen 
kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen

Rakennuslupaprosessin keston keskiarvo on tällä hetkellä 88 päivää. Rakennuslupien 
(R-luvat) käsittelyaika on lyhentynyt tammi-elokuussa hieman. Keskiarvo on lyhentynyt 3 
päivää ja mediaani 10 päivää. Rakennusvalvonnassa käsitellään erityyppisiä lupia. Noin puo-
let ravan myöntämistä luvista on tähän mennessä käsitelty tavoitteen tavoiteajassa. Vuoden 
loppuun mennessä rakennuslupaprosessin keskiarvon ennustetaan olevan 85 päivää. Tavoit-
teen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-

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

Maankäytön prosessien digitalisointi on käynnistynyt. Digitalisointiprojektin ohjausryhmä 
linjasi keväällä, että uudistamiseen liittyvät kilpailutukset toteutetaan osissa, ei yhtenä  
kokonaiskilpailutuksena. Ensimmäisenä toteutetaan Infra-omaisuuden hallinnan järjestel-
mätuen kilpailutus, joka etenee suunnitellusti. Järjestelmätoimittaja valitaan kilpailutuksen 
pohjalta tammikuussa 2019. Kaikkiaan vuoden loppuun mennessä toteutetaan 10 alapro-
jektia, jotka kukin vievät osaltaan prosessiuudistuksia eteenpäin. 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. Osa vuodelle 2018 ohjelmoiduista kaavoista ei sopimusteknisistä tai 
resurssisyistä ole edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuminen siirtyy seuraavaan vuo-
teen. Vuoden 2018 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella on joukkoliikennevyöhykkeille ja 
keskuksiin sijoittunut 90% valmistuneista asemakaavoista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
osittain vuoden loppuun mennessä.

+/-

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

Kestävä Tampere 2030 -tiekartta on työkalu, johon on koottu hiilineutraali Tampere 2030 
tavoitetta edistäviä toimenpiteitä. Tiekarttaa tarkennetaan ja kehitetään edelleen Smart 
Tampere -ohjelman alla toimivaksi Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutusohjelmaksi. 
Tällä hetkellä jatkuvasti täydentyvässä Tiekartassa on 50 toimenpidettä, joiden tulisi käyn-
nistyä vuoteen 2020 mennessä. Näistä on tämän hetken tietojen mukaan valmistunut tai 
käynnissä 31 kpl eli 62 %. Tavoite on siten jo toteutunut.

+

28 Energiankulutus on vähentynyt energiate-
hokkuussopimuksen mukaisesti  
1 prosentin

Energiankulutuksen vähentyminen voidaan arvioida vasta vuoden lopussa, joten tavoitteen 
toteutumista ei voida vielä arvioida. ?

31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 prosenttia Tammi-elokuun aikana pyöräilymäärät kasvoivat 6,8 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Kesäkauden (15.5. -15.9.) alustavat pyöräilymäärät ovat yli 15 % edellisen vuo-
den kesäkautta suurempia. Kesäkauden voimakkaan kasvun perusteella tavoitteen  
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

34 Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt 
tavoitellun aikataulun mukaisesti

Osan 1 toteutus on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Näköpiirissä ei ole 
esteitä, jotka vaarantaisi kaupallisen raitiotieliikenteen avaamisen suunnitellusti v. 2021. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

Osan 2 kehitysvaihe on aloitettu ja tilattu Raitiotieallianssilta (KH 18.12.17). Allianssisopi-
mus 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

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilös-
tömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Tavoite raportoidaan 
kaupunkiympäristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän 
vuosisuunnitelman 0,04 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat Kitara-projektin projektipäälli-
kön osavuotiset palkkakustannukset, joihin ei ole varauduttu vuoden 2018 vuosisuunnitel-
massa. Kitara-projektin projektipäällikön palkkakustannusten rahoitus on sisällytetty vuoden 
2019 talousarvioon. Projektin tehtävänä on kiinteistöverotiedon ja Tampereen rakennustie-
don laadun parantaminen. Työvoimakustannusten tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumat-
ta vuoden loppuun mennessä.

-
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -21 194 -46 899 -60 724 -61 324 -600

Rahoitusosuudet 0 200 0 0 0

Nettoinvestoinnit -21 194 -46 699 -60 724 -61 324 -600

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 9 088 0 0 0

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -6 941 -11 330 -19 700 -19 700 0

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -247 -49 -500 -500 0

Rantaväylän tunneli

Bruttoinvestoinnit -857 -8 268 -1 533 -1 533 0

Rahoitusosuudet 0 411 33 33 0

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

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen 

bruttoinvestointien ennuste on 84,3 milj. 

euroa mikä on 0,6 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa suurempi. Nettoinvestointien ennus-

te on 84,2 milj. euroa. Investointien ennuste 

ei ole muuttunut heinäkuun ennusteesta. 

Maankäytön MAD-projektista (Maankäytön 

Digitalisointi) arvioidaan säästyvän 0,9 milj. 

euroa. Toisaalta rakennuttamisen investoin-

timenojen ennustetaan ylittyvän 1,5 milj. 

euroa johtuen pääosin Raitiotien rinnakkais-

hankkeiden 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 näh-

den. Valmistelussa olevien kilpailutusten 

aikataulujen myötä tänä vuonna ei ole to-

teutumassa kuin pieniä osakokonaisuuk-

sia. Hulevesijärjestelmän investointeihin 

on varauduttu kaupungin perimässä hule- 

vesimaksussa, mutta suunnitellut hulevesi-

investoinnit ovat haasteellisia saada sovitet-

tua mukaan rakennuttamisen investointioh-

jelman investointibudjettiin.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

mässä ennustetaan 1,5 milj. euron ylitystä 

vuosisuunnitelmaan nähden. Raitiotien 

rinnakkaishankkeiden toteuttamistarve on 

suuri ja painottuu vuosille 2018 - 2019,  

mikä aiheuttaa painetta vuosibudjetissa py-

symisessä.  Santalahden uuden kaava-alu-

een rakentamisen budjetissa ei varauduttu 

Uranraitin tukiseinän rakentamiseen, mikä 

maksaa arviolta 0,6 milj. euroa. Viinikan 

sillan ja Lempääläntien rakentamisen yhtey-

dessä toteutetaan myös liikennevalojen 

ja portaalien uusimiset sekä Viinikanojan 

parannustöitä. Samanaikaisesti toteutettu-

na suurimmat työnaikaiset liikennehaitat 

rajoittuvat pienempään kokonaisaikaan. 

Näistä lisätöistä aiheutuu noin 0,5 milj.  

euron kustannukset. Tesomajärven ja 

Tesoman kaava-alueiden muu rakentaminen 

on viivästynyt ja alueiden katujen ja raittien 

rakentamiseen ei päästä täysimääräisesti 

tänä vuonna. Näiden kohteiden rakenta-

miseen on varattu vuoden 2018 budjetissa 

noin 0,8 milj. euroa, mikä on siirtymässä 

vuodelle 2019. Nokiantien kevyen liikenteen 

leventämisen toteuttaminen siirtyy tule- 

ville vuosille, tälle kohteelle on budjetoitu 

0,3 milj. euroa.   

Kaupunkiympäristön palvelualueen inves- 

tointimäärärahoihin sisältyy myös osa Vii-

den tähden keskusta ja Hiedanranta -kehi-

tysohjelmien investointimäärärahoista, 

jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden 

ohjelmittain sitovia. Kehitysohjelmien inves- 

tointien ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelman mukaisesti.

 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 mahdol-

lisista bonuksista. Vuonna 2018 tehtiin tun-

nelin viimeinen päällystekerros sekä varau- 

dutaan mahdollisiin korjauksiin.
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 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

Joukkoliikennelautakunta

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 
euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Joukkoliikenne

Toimintatulot 31 483 48 662 49 189 49 189 0

Toimintamenot -40 928 -61 853 -64 207 -64 202 5

Toimintakate -10 497 -13 191 -15 018 -15 013 5

Vyörytykset (Tukipalvelut) -58 -60 -60 -63 -4

Toimintakate vyörytyksin -10 555 -13 251 -15 077 -15 076 1

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan Joukkoliikenne -palveluryhmän tam-

mi-elokuun toteutuneet toimintatuotot ovat 

toteutuneet vuosisuunnitelman mukaises-

ti. Myyntituotot ovat ylittyneet toiminnan 

suotuisan kehityksen vuoksi ja valtiontuet 

vastaavasti alittuneet.  Tuet tulevat toteu-

tumaan budjetoidusti. Tilinpäätösennus- 

te on tuottojen osalta vuosisuunnitelman 

mukainen.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakun-

nalle on asetettu vuoden 2018 talousar-

viossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta. 

Elokuun lopun tilanteessa molempien ta-

voitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta 

Toimintakulut ovat ylittyneet 1,1 milj.  

euroa. Ylitys selittyy jaksotuksen tarkkuu-

della suhteessa vuosisuunnitelmaan. 

Kaupunginvaltuusto myönsi 0,45 milj. 

euron lisäykset joukkoliikennelautakunnan 

toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153) 

koskien palvelutarpeiden muutosten ja 

palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvai-

kutusten kattamista sekä talousohjelmassa 

asetettujen talouden tasapainottamistoi-

vuoden loppuun mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna mo-

lempien tavoitteiden toteuma-arvio on hei-

kentynyt. Huhtikuussa tavoitteiden arvio oli, 

että ne toteutuvat vuoden loppuun mennes-

sä. Elokuussa tavoitteiden arvioidaan jäävän 

toteutumatta. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.

menpiteiden toteuttamista.

Tilinpäätösennuste on toimintakulujen 

osalta vuosisuunnitelman mukainen. Tilin-

päätösennuste sisältää 0,2 milj. euroa kau-

pungin talousohjelmasta tulevat säästö-

toimenpiteet kohdistuen joukkoliikenteen 

vähäliikenteisten linjojen liikenteen opti-

mointiin. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. 

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

30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on 
kasvanut 4 prosenttia

Nysse-liikenteessä tehtiin tammi-elokuussa yhteensä 25,9 miljoonaa matkaa, mikä on 2,5 % 
enemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Koko vuoden matkustajamäärän kasvun 
ennustetaan oleva 2-3 prosenttia. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. 

-

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunni-
telman mukaiset 

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilös-
tömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Tavoite raportoidaan 
kaupunkiympä-ristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän 
vuosisuunnitelman 0,04 milj. eurolla. Ylityksen taustalla ovat Kitara-projektin projektipäälli-
kön osavuotiset palkkakustannukset, joihin ei ole varauduttu vuoden 2018 vuosisuunnitel-
massa. Kitara-projektin projektipäällikön palkkakustannusten rahoitus on sisällytetty vuoden 
2019 talousarvioon. Projektin tehtävänä on kiinteistöverotiedon ja Tampereen rakennustie-
don laadun parantaminen. Työvoimakustannusten tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta 
vuoden loppuun mennessä.

-
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 
euroa

Tot 1-8 / 
2018

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Joukkoliikenne

Bruttoinvestoinnit -1 -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. 



74

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

KEHITYSOHJELMAT

HIEDANRANTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Hiedanranta -1 726 -1 816 -2 231 -1 921 310

Elinvoima- ja osaamislautakunta -771 -498 -991 -991 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta -496 -787 -580 -270 310

Yhdyskuntalautakunta -459 -531 -660 -660 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja 

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

takunnan vuosisuunnitelmiin.

Hiedanrannan käyttötalouden ennuste-

taan toteutuvan vuosisuunnitelman mukai-

sesti. Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen 

asemakaavan arvioidaan olevan valmis 

vuonna 2019 jonka jälkeen alueen varsinai-

nen rakentaminen voisi alkaa 2020 -luvun 

alussa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 0,2 milj. 

euron lisäykset yhdyskuntalautakunnan 

toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153) 

koskien alueen asemakaavoitukseen tar-

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelmalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa kaksi sitovaa 

toiminnan tavoitetta ja kaksi toimenpidet-

tä. Elokuun lopun tilanteessa molempien 

tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden 

Hiedanranta

vittavaa lisäpanostusta. 

Vuonna 2018 Hiedanrannan innovaatio-

ympäristön toimintamallia muodostetaan 

ja luodaan innovaatiotoiminnalle laajas-

sa yhteistyössä, sekä kaupungin sisäisten 

ryhmien että ulkoisten toimijoiden kanssa 

roadmapia, joka kytkeytyy kaupunginosan 

suunnitteluun ja toteutukseen.  Innovaa-

tiotoiminnan avulla halutaan etsiä, kokeilla 

ja löytää ratkaisuja, jotka tukevat kaupun-

ginosan tavoitteidenmukaista rakentumista 

erityisesti kestävyyden osalta. Hiedanran-

nassa on käynnissä T&K hankkeita ja ko-

keilutoimintaa esimerkiksi kiertotalouden, 

ravinnekierron, liikkumisen ja energian tee-

moissa. Hankkeet etenevät suunnitellusti. 

Yhdyskuntalautakunnan osalta toiminta-

katteen ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelman mukaisesti. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 

Hiedanrannan toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempana. Toimintatuottojen ennus-

tetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa ja toimin-

takulujen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. 

euroa johtuen. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta 

Hiedanrannan toimintakatteen ennuste on 

vuosisuunnitelman mukainen.

loppuun mennessä. Toimenpiteistä yhden 

arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yh-

den arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 

loppuun mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna tavoit 

teiden ja toimenpiteiden toteuma-arviot 

ovat pysyneet elokuussa ennallaan. Tavoit-

teiden eteneminen on kuvattu alla olevassa 

taulukossa.
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HIEDANRANTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -1 319 -1 784 -6 500 -6 500 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -1 072 -1 735 -6 000 -6 000 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -247 -49 -500 -500 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit 

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan 

ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 

Hiedanrannan tammi-elokuun toteutuneet 

investoinnit 1,1 milj. euroa ovat pääasiassa 

pilaantuneiden maiden käsittelyä sekä Hie-

danrannan rakennusten perusparantamista 

sekä maa- ja vesirakentamista. 

Yhdyskuntalautakunnan osalta Hiedan-

rannan tammi-elokuun toteutuneet inves-

toinnit 0,2 milj. euroa johtuvat pääosin hiili-

dioksidiputken asennuksesta Hiedanrannan 

alueelle sekä Hiedanrannan kevyen liiken-

teen väylän rakentamisesta.  

Vaitinaron vesistötäyttö alkaa, kun ym-

päristölupa on varmistunut ja Sulkavuoren 

keskuspuhdistamon työmaa voi aloittaa 

louheen toimituksen. Ympäristöluvan odo-

tetaan varmistuvan kuluvan syksyn aikana. 

Hiedanrannassa ei tänä vuonna päästä te-

kemään 0-kuidun koerakentamisinvestoin-

tia. Talotekniikan koekonehuoneen eli ns. 

DYNAMO-hankkeen osalta on suunnitelmat 

valmiit ja toteutus pystyttäisiin aloittamaan. 

Alueen rakennusten kunnossapidon inves-

toinnit jatkuvat suunnitelman mukaisesti. 

Tehdasalueen tonttivesijohdon ja painevie-

märin rakennustyön ensimmäinen osuus 

välillä Federleynkatu - paloasema on valmis-

tunut, työt jatkuvat välillä paloasema - teh-

dasrakennukset. 

Hiedanrannan kehitysohjelman investoin-

tien ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-

telman mukaisesti. 

Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-elokuu 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. Ennen hyväksymiskäsittelyä arvioidaan maankäy-
tön yleissuunnitelman vastaavuus ohjelman tavoitteisiin.  Syksyllä käynnistetään ensimmäis-
ten asemakaavojen 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 loppuvaiheessa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

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

Maaperän pilaantumisen tutkimukset jatkuvat edelleen. Maaperän kunnostamisen ensimmäi-
sen vaiheen työt ovat käynnissä. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 
loppuun mennessä.

+

2 Käynnistetään 0-kuidun koeruoppaus ja 
käsittelypilotit.

0-kuidun muuttaminen raaka-aineiksi käsittelypilotti on käynnissä. Teknisten ongelmien takia 
käsittelypilottia joudutaan jatkamaan ensivuoden puolelle. Tulosten odotetaan olevan käytös-
sä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 0-kuidun koeruoppauksen toteutuksesta vuon-
na 2018 on luovuttu, koska uusien tietojen pohjalta koeruoppauksen 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 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Viiden tähden keskusta -1 393 -2 635 -3 496 -3 493 3

Elinvoima- ja osaamislautakunta -1 364 -2 440 -2 896 -2 893 3

Yhdyskuntalautakunta -29 -195 -600 -600 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

käyttötalous jakautuu yhdyskuntalautakun-

nan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 

vuosisuunnitelmiin.

Tullikamarinaukion suunnittelukilpailu 

on ratkennut ja kaavoitustyötä jatketaan 

yhdessä voittaneen ehdotuksen tekijöiden 

kanssa. Kaavaehdotus valmistuu vuoden 

2018 loppuun mennessä. Asemakeskus-

hankkeen yleissuunnittelu on käynnissä. 

Yhteistyösopimuksen valmistelua jatketaan 

ja sopimusosapuolet sekä sopimussisältö 

kehittyy nykytilanteen mukaiseen suuntaan. 

Käynnistymässä on Kansi ja Areena -hank-

keen pohjoiskannen ja Asemakeskuksen 

rajapinnan tarkastelu ja Kunkun parkin 

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalle 

on asetettu vuoden 2018 talousarviossa yksi 

toiminnan tavoite ja kolme toimenpidettä. 

Elokuun lopun tilanteessa sekä tavoitteen 

toteutuksen aiesopimus on viimeistelty. 

Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritun-

nelin eritasoliittymän suunnitteluperusteet 

ovat Liikenneviraston hyväksyttävänä. Ra-

tapihankadun ja Morkunaukion kaavamuu-

tostyön kaavaprosessi keskeytettiin ja alue 

toteutetaan lainvoimaisen asemakaavan 

mukaisesti. Valoviikkojen Kauppakadun 

osuuden suunnittelu etenee. Amurin alu-

een yleissuunnitelma on ollut luonnoksena 

nähtävillä ja tarkoitus on viedä suunnitelma 

kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi vuo-

den 2018 aikana. 

Särkänniemen asemakaavan luonnos on 

tarkoitus asettaa nähtäville syys-lokakuussa. 

Keskustelua käydään maisema- ja liikenne-

suunnittelun kysymyksistä. Luonnosvaiheen 

palautteen jälkeen käynnistyy Onkiniemen 

Trikoon tontinluovutuskilpailu. 

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.

että kaikkien toimenpiteiden arvioidaan 

toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun 

mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna tavoit-

teiden ja toimenpiteiden toteuma-arviot 

ovat pysyneet elokuussa ennallaan. Tavoit-

teiden eteneminen on kuvattu alla olevassa 

taulukossa.

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

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

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet (Ranta-Tampellan raken-
taminen, Asemakeskuksen kehittäminen, Kansi ja areena -hanke, Särkänniemen alue, Kunkun 
parkki sekä Tammelan ja Amurin täydennysrakentaminen) joilla on keskustan elinvoiman 
vahvistumisen sekä strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkitystä, etenevät 
suunnitellusti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-elokuu 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 on käynnistynyt alueen toteutuskilpailun valmistelulla. 
Tavoitteena on tuoda alueen kehittämisen tavoitteet kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 
loppuvuonna ja saada kilpailu käyntiin keväällä 2019.  
Toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+
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VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -17 654 -14 208 -34 100 -34 100 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -10 713 -2 878 -14 400 -14 400 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -6 941 -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 uudel-

leen budjetointia kohdistettiin 2,5 milj. euroa 

ja yhdyskuntalautakunnalle 2,6 milj. euroa.

Kansi- ja areena -hankkeen investointien 

toteutus jatkuu toteutussopimuksen mukai-

sesti. Keskustan eteläiseen kasvusuuntaan 

kuuluvan Kalevanharjun kaupunginosan 

Kansi ja areena -hanketta sivuavat rasite-

neuvottelut ovat käynnissä sekä TAKK:n että 

Spondan kanssa. Kortteliin on tilattu myös 

kortteli- ja liikennesuunnitelmat.

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee 

suunnitelman mukaisesti, ensimmäiset 

asukkaat muuttivat alueelle huhtikuun 

alussa 2018. Ranta-Tampellan kanavan ra-

kentaminen jatkuu, hankkeen investoinnit 

kokonaisuudessa jatkuvat ja toteutuvat 

suunnitelman mukaisesti.

Ratinan kauppakeskus on valmistunut ja 

avattu huhtikuussa 2018.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

investointien ennustetaan toteutuvan vuo-

sisuunnitelman mukaisesti.

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

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

Asemakeskuksen yleissuunnittelu pääsi käynnistymään viiveellä kaupungista riippumatto-
mista syistä vasta 2/2018. Yleissuunnittelu ja asemakaavoitus ovat nyt kuitenkin käynnissä ja 
tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu 2019 alkuvuonna ja I-vaiheen mahdollistava 
asemakaava 2020 aikana.  
Asemanseudun eteläpäässä on käynnistetty TAKK-Sponda-Tietotalo korttelikokonaisuuden 
hankekehitys. Tammelan, Tullin ja Kyttälän aseman alueen hankkeita on myös runsaasti 
vireillä. 
Kansi ja Areenahankkeen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2017.  Tammikuussa 2018 tehtiin 
lopullinen rakentamispäätös, kun pankkirahoituksen sopimukset allekirjoitettiin. Rakentami-
nen etenee suunnitellusti ja I-vaihe valmistuu 8/2021 tavoiteaikataulun mukaisesti.  
Toimenpiteiden 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. 
Aiesopimus Kunkun parkin toteutuksesta odottaa kaupunginhallituksen käsittelyä.  
Näsikallion eritasoliittymän asemakaavoitus ja suunnittelu on käynnissä. Näsikallion korkea 
investointikustannus on haasteellinen hankekokonaisuuden toteutuksen näkökulmasta. 
Särkänniemen, Mustalahden, Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston kokonaisuuden 
toteutuksesta linjattiin 7.5.2018 kaupunginhallituksessa. Kokonaisuuden kehittäminen etenee 
suunnitellusti. Asemakaavoitus etenee ja tulee hyväksyttäväksi alkuvuonna 2019. Onkinie-
men tehdasalueesta käynnistetään tontinluovutuskilpailu ja Santalahden tapahtumapuiston 
toteutus on käynnissä ja valmiina 2020.  
Keskustorin visiotyön valmistelu on käynnissä. Siirtymässä tavoitevaiheesta ideasuunnitte-
luun sekä nopeiden toimenpiteiden toteutussuunnitteluun. Esim. Ratikkakahvilan toteutus. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+
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Smart Tampere

SMART TAMPERE

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta -941 -1 506 -2 112 -2 113 -1

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 vuosisuunni-

telman mukainen 2,1 milj. euroa.  Kuluvalle 

vuodelle suunniteltujen projektien toimin-

takulut painottuvat loppuvuoteen.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Smart Tampere kehitysohjelmalle on asetet-

tu vuoden 2018 talousarviossa kaksi sitovaa 

toiminnan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. 

Elokuun lopun tilanteessa yhden tavoitteen 

arvioidaan toteutuvan osittain ja yhden 

tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 

loppuun mennessä. Toimenpiteistä neljän 

arvioidaan toteutuvan ja yhden arvioidaan to-

teutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna yhden 

tavoitteen toteuma-arvio on parantunut elo-

kuussa. Smart Tampere -ohjelmaan liittyvän 

tavoitteen (nro 21) arvio oli huhtikuussa, 

että tavoite toteutuu osittain. Elokuun tilan-

teessa ohjelmassa on käynnissä yhdeksän 

liiketoimintaratkaisua, jolloin tavoitteen ar-

vioidaan toteutuvan vuoden loppuun men-

nessä. Myös yhden toimenpiteen toteuma-

arvio on parantunut elokuussa. Digitaalisia 

asiakaspalveluratkaisuja on otettu käyttöön 

siten, että toimenpiteen arvioidaan toteutu-

van vuoden loppuun.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemi-

nen on kuvattu seuraavan sivun taulukossa.
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Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-elokuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun 
mennessä

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

Maankäytön prosessien digitalisointi on käynnistynyt. Digitalisointiprojektin ohjausryhmä 
linjasi keväällä, että uudistamiseen liittyvät kilpailutukset toteutetaan osissa, ei yhtenä koko-
naiskilpailutuksena. Ensimmäisenä toteutetaan Infra-omaisuuden hallinnan järjestelmätuen 
kilpailutus, joka etenee suunnitellusti. Järjestelmätoimittaja valitaan kilpailutuksen pohjalta 
tammikuussa 2019. Kaikkiaan vuoden loppuun mennessä toteutetaan 10 alaprojektia, jotka 
kukin vievät osaltaan prosessiuudistuksia eteenpäin. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osit-
tain vuoden loppuun mennessä.

+/-

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

Ohjelmassa on käynnissä tällä hetkellä yhdeksän liiketoimintaratkaisua (mm. Hervanta 5G, 
Viininkan IoT-alusta, 3D Kaupunkimallialusta, Kotidigi, Dronetestialusta), joiden onnistumista 
on tässä vaiheessa vaikea arvioida.  
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

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

1 Määritellään yhdessä ekosysteemin kanssa 
keskeiset eri teemojen liiketoimintapilotit

Ohjelmaa on uudistettu 1.9.2018 alkaen. Teemoissa on parhaillaan menossa liiketoimintapi-
lottien työstämistä. 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  
toimintaan

Toimenpide on toteutettu ja yrityksiä on osallistunut yli tavoitteen.
+

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

Maksujärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön ID-pohjainen maksujärjestelmä 
ja luopua kokonaan korttipohjaisesta järjestelmästä. Tavoitteena on saada koko järjestelmä 
ID-pohjaiseksi ennen raitiotieliikennöinnin alkamista 2021. Ensimmäinen vaihe kohti ID-
pohjaista järjestelmää on mobiililippu. Mobiililippu tultanee ottamaan käyttöön kertalipun 
osalta kokonaan vuoden 2018 aikana.  
Informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä perusosion ja liikennevaloetuuksien kohdalta tulta-
nee ottamaan käyttöön kokonaan vuoden 2018 aikana. Ajoneuvolaitteistoa ei tulla saamaan 
asennettua kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana. 
Suunnittelujärjestelmän kilpailutus saatanee auki loka-marraskuun 2018 aikana. Kilpailutus-
prosessin kestoksi on arvioitu 2,5kk. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaan vuoden loppuun mennessä,  
vaikka aikataulussa on pieniä viivästymisiä alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna.  

+

5 Otetaan käyttöön digitaaliset asiakaspalve-
luratkaisut valituissa kohteissa.

Digiohjelma on toteuttanut kokeiluja palvelualueiden johdolla. Kokeilujen kautta on löydetty 
parhaimpia ratkaisuja asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Palvelualueet päättävät ja muu-
tosjohtavat uudet palvelut ja toimintatavat osaksi palvelujaan. Digiohjelman projektipäälliköt 
ovat apuna käyttöönoton tukemisessa. Chat-palvelu on otettu käyttöön terveyspalvelujen 
neuvonnassa ja käyttöä laajennetaan palvelualueiden päätösten mukaisesti myös muualle 
(esim. perheiden talolle). Puheterapian etävastaanotto on pysyvänä uutena palveluna, samoin 
opiskeluterveydenhuollon chat- ja etävastaanotto. Etävastaanottopalvelu laajenee myös 
ravitsemusterapeuteille.  Keskustelurobotiikan käyttöönotosta ja tehokkaammasta hyödyntä-
misestä keskustelut ovat käynnissä.  
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  Kokeiluja mahdollisista 
uusista asiakaspalveluratkaisuista on käynnissä mm. mobiilitulkkaukseen, ohjelmisto- 
robotiikkaan liittyen. 

+
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Raitiotie-kehitysohjelma

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Yhdyskuntalautakunta -556 -1 266 -1 506 -1 509 -3

Vyörytykset (Tukipalvelut) -32 -33 -34 -35 -2

Toimintakate vyörytyksin -588 -1 300 -1 540 -1 544 -5

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alle kuuluvan 

Raitiotie-kehitysohjelma -palveluryhmän 

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. Kehitysoh-

jelman toteutuneet toimintakulut alittavat 

0,5 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-elokuu 2018) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun 
mennessä

34 Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt 
tavoitellun aikataulun mukaisesti

Osan 1 toteutus on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Näköpiirissä ei ole 
esteitä, jotka vaarantaisivat kaupallisen raitiotieliikenteen avaamisen suunnitellusti v. 2021. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

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

Osan 2 kehitysvaihe on aloitettu ja tilattu 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-elokuu 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 rakennustyöt etenevät toteutusosalla 1 aikataulussa ja kustannusarviossa. 
Hämeenkadulla raitiotieradan rakentaminen on edennyt jopa suunniteltua nopeammin. 
Raitiotien kehitysohjelmalla on merkittävä osavastuu yritysyhteistyössä, viestinnässä, kunta-
laisten osallistamisessa, rakentamisen haittojen ehkäisyssä, vaikutusten arviointi- ja seuranta-
työssä ja kaupungin eri yksiköiden yhteistoiminnan tukemisessa raitiotiehankkeessa.  
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.

Vastuu vaunuhankinnasta on siirtynyt Tampereen Raitiotie Oy:lle 21.12.2017 allekirjoitetulla 
Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksella. Vaunutoimittaja 
on Transtech Oy. 
Raitiovaunujen suunnittelu ja muotoilu etenee. Haasteita asettaa markkinaoikeusprosessin 
aiheuttama viivästys. Näillä näkymin ensimmäinen raitiovaunu tulee Tampereelle tammi-
kuussa 2020, jolloin aloitetaan koeliikenne. Raitiovaunun 1:1 malli eli ns. hienomaketti tulee 
Tampereelle tammikuussa 2019. 
Raitiotien kehitysohjelma on edustettuna raitiovaunujen muotoilun ohjausryhmässä ja 
vaunutoimituksen ohjausryhmässä. Kehitysohjelma on osallistanut kuntalaisia raitiovaunujen 
suunnitteluprosessiin mm. makettikatselmuksissa Oulussa.    
Tampereen raitiovaunun muotoilu ja väri on tavoite julkaista lokakuussa 2018. Raitiotien 
kehitysohjelma osallistuu vaunuhankintaan myös viestintätehtävissä ja visualisointimateriaa-
lien hankinnassa. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle on asetettu 

vuoden 2018 talousarviossa kaksi toimin-

nan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. Elo-

kuun lopun tilanteessa sekä tavoitteiden 

että toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan 

suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna toteu-

ma-arviot ovat pysyneet elokuussa ennal-

laan. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu 

alla olevassa taulukossa.
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Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Konsernihallinnon Yhteisten erien alkuperäi-

seen talousarvioon budjetoidut laskennalli-

nen 19,6 milj. euron valtion rahoitusosuus 

(rahoitusosuus investointimenoon) raitio-

tien rakentamiseen ja vastaavan suuruinen 

varaus pääomasijoitukseen (investointime-

no) Tampereen Raitiotie Oy:öön eivät näy 

kaupungin talousarvion investointiosassa, 

koska tilintarkastajien kanssa yhteistyössä 

alkuvuonna 2018 päädyttiin muuttamaan 

suunniteltua kirjaustapaa. 

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

Raitiotiejärjestelmän ylläpidon ja käyttöönoton suunnittelun vetovastuu on Tampereen  
Raitiotie Oy:llä. Ratainfrastruktuurin ylläpidon osalta valmistellaan hankintaa Raitiotieallians-
sin optiona. Vaunuhankintaan kuuluu ylläpitovastuuta vähintään 10 vuoden ajalta. Ylläpidon 
ja käyttöönoton tehtäviin osallistuu myös raitiotieliikenteen operaattori, jonka hankinta 
etenee (ks. tavoite 4).  
Raitiotien kehitysohjelma osallistuu erityisesti käyttöönoton suunnitteluun. Kehitysohjelman 
roolina nähdään osallistuminen mm. kuntalaisten ja kadunkäyttäjien valmentamiseen raitio-
tien koeliikenteeseen ja lopulta kaupalliseen matkustajaliikenteeseen. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+

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

Joukkoliikenneyksikkö ja Tampereen Raitiotie Oy toteuttavat operaattorin hankintaa yhteis-
työnä. Joukkoliikenneyksikkö vastaa kilpailutuksesta ja osakeyhtiö toimii operoinnin palvelu-
integraattorina kilpailutuksen jälkeen. 
Operaattorin hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus v. 2017 ja sen perusteella on käyty 
kaksi markkinavuoropuhelukierrosta. 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 29.8.2018, että operaattorin 
hankinta toteutetaan perustuen allianssimalliseen sopimukseen, jonka sopimuskausi on varsi-
naisen liikennöinnin osalta noin 10 vuotta. 
Tavoitteena on julkaista operaattorin hankinnan tarjouspyyntö lokakuussa 2018. Tavoitteena 
on, että operaattori on kilpailutettu kevään 2019 aikana ja että operaattori osallistuu siitä 
lähtien hankkeeseen. 
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 Hatanpään 
valtatien liittymään. 
Koilliskeskuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2018.  
Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen seudulla -selvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa 
30.5.2018. Raitiotien laajenemissuuntiin varauksien laatimistyötä valmistellaan. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+

Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-elokuu 2018) ja arvio toimenpiteen toteutumisesta vuoden 
loppuun mennessä
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Nro Toiminnan tavoite 2018 Tavoitteen eteneminen (tammi-elokuu 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. Elokuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1 268, mikä on 
24,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli elokuussa 26,3 
%, kun se vuotta aiemmin oli 35,2 %.  Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä.

+

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

Tilastokeskuksen sijoittumisseurannan mukaan Tredussa tutkinnon suorittaneiden osalta työt-
tömyys on vähentynyt, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. +

14 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymis-
edellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palvelui-
hin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin on lisääntynyt 41 % vuoden 
takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, 
koulutukseen tai työkokeiluun eteni alkuvuonna 35 % asiakkaista. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

15 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienen-
tynyt 5 milj. euroa

Ajanjaksolla 1-8/2018 kuntaosuus toteutui 2,4 milj. euroa pienempänä kuin vastaavana ajan-
jaksona 2017. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienentyy 3,9 milj. euroa verrattuna 
vuoden 2017 toteumaan. Työttömyyden rakenne on edelleen haasteellinen ja työmarkki-
noiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin.  Kaupungin 
rahoitusvastuulla olevista työttömistä noin 45 % 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 1-8 
2018

VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Elinvoima- ja osaamislautakunta -10 997 -20 218 -16 718 3 500

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Työllisyyskokeilun toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 3,5 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana ollen -16,7 milj. 

euroa. Työllisyyskokeilun toimintakate on 

toteutunut tammi-elokuussa 2,5 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa parempana johtuen 

pääasiassa palvelujen ostojen alittumisesta 

3,4 milj. eurolla.  Palvelujen ostot alittuvat 

kilpailutettujen päivähintojen ja toteutetta-

vien uusien edullisten pilottien ansiosta ja 

niiden ennustetaan toteutuvan 5,0 milj. eu-

roa alle vuosisuunnitelman.

Palkkatukityöllistämisen palkkauskustan-

nuksia on sidottu edellisvuotta enemmän, 

tästä huolimatta palkkatukityöllistämisen 

palkkakustannuksia on toteutunut suunni-

teltua vähemmän, mikä näkyy tammi-elo-

kuun toteutumissa sekä henkilöstökulujen 

että toimintatuottojen alittumisena. Valtion 

korvauksia kuntouttavalle työtoiminnalle ja 

työllistämistukia ennustetaan kertyvän 1,2 

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Henki-

löstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 

milj. euroa alle vuosisuunnitelman palkkatu-

kityöllistämisen palkkauskustannusten alit-

tumisesta johtuen. Lisäksi avustuskulujen 

ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa yli 

vuosisuunnitelman kuntoutettaville makset-

tavista matkakorvauksista johtuen Aine- ja 

tarvike- sekä vuokrakulujen ennustetaan 

toteutuvan yhteensä 0,2 milj. euroa yli vuo-

sisuunnitelman.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Työllisyydenhoidon kehitysohjelmalle on 

asetettu vuoden 2018 talousarviossa neljä 

toiminnan tavoitetta ja kolme toimenpi-

dettä. Elokuun lopun tilanteessa kolmen 

tavoitteen arvioidaan toteutuvan ja yhden 

tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta 

vuoden loppuun mennessä. Kaikkien kol-

men toimenpiteen arvioidaan toteutuvan 

suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

Huhtikuun tilanteeseen verrattuna toteuma-

arviot ovat pysyneet elokuussa ennallaan.  

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 

olevassa taulukossa.
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Nro Toimenpide vuodelle 2018 Toimenpiteen eteneminen (tammi-elokuu 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 
seudullinen toimintamalli. Kuntien keskeiset ydinpalvelut ovat kokeilun osalta tuotteistamis-
vaiheessa. 
Parhaillaan on käynnissä kuntien, TE-hallinnon ja maakuntavalmistelijoiden kesken valmistelu 
alustapohjaisesta, sopimuksellisesta yhteistyöstä, jolla kokeilussa kehitettyjä hyviä käytän-
teitä ja palveluita voidaan jatkaa vuoden 2019 alusta lukien. Malli on sovellettavissa myös 
maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. 
Tulevat lainsäädäntöratkaisut linjaavat työllisyydenhoidon mallin rakentamista ja kuntien 
roolia. 
Kaupunki on käynnistämässä työllisyyskokeilun jatkoksi uuden elinvoima- ja kasvupalvelu-
allianssin kehitysohjelman vuosille 2019-2020. 
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 työllisyyskokeilussa luotuun toimintamalliin. 
Työllisyyspalvelut ja ammatillinen koulutus (Tredu) ovat organisoineet uudella tavalla valmis-
tumassa olevien työllistymistä sekä työttömien osaamisen kehittämistä tukevia palveluja. 
Työllisyyspalvelujen ja kaupungin yrityspalveluiden osalta yhteisten toimintamallien suunnit-
telu vuoden 2019 jälkeiseen aikaan on käynnissä. 
Työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö ovat rakentaneet toimintamalleja ja määritelleet palve-
luvastuita tilanteisiin, joissa työttömän palvelutarpeissa painottuvat sosiaali- ja terveyspalve-
lut. Kuntouttavan työtoiminnan osalta tehdään toimivastuisiin liittyvää tuotekehitystyötä. 
Toimenpiteillä valmistaudutaan palvelualustojen rakentamiseen maakuntauudistuksen jälkei-
seen aikaan sekä kaupungin elinvoimarooliin. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti, mutta 
työtä jatketaan vuonna 2019 elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman puitteissa. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+

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. Kokeilu-
jen tulokset ja vaikutukset arvioidaan ja osa palveluista tuotteistetaan. Digitaalisilla palveluilla 
tavoitellaan palvelun laadun parantamista, palvelukapasiteetin nostoa ja uusien palveluinno-
vaatioiden synnyttämistä. 
Tuotteistaminen on käynnistetty keskeisimpien tuotteiden osalta. Toimenpiteet etenevät 
suunnitellusti. Palveluiden ja digiratkaisujen kehittäminen jatkuu vuonna 2019 elinvoima- ja 
kasvupalveluallianssin kehitysohjelman puitteissa. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

+
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Konsernihallinto 
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Konsernihallinto

Toimintatulot 747 1 650 1 827 1 077 -750

Toimintamenot -15 016 -24 339 -26 365 -25 256 1 109

Toimintakate -14 269 -22 689 -24 538 -24 179 359

ICT-kehittäminen

Toimintatulot 541 608 55 55 0

Toimintamenot -3 838 -7 077 -8 068 -7 868 200

Toimintakate -3 294 -6 469 -8 013 -7 813 200

Bruttoinvestoinnit -8 -737 -1 027 -1 027 0

Toimintakate + nettoinvestoinnit -3 302 -7 206 -9 040 -8 840 200

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Konsernihallinto
Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

kehittäminen) toimintakate toteutui tammi-

elokuussa 2,5 milj. euroa ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa parempana. Toimintatulot 

toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa huonompina. Toimintatulojen suun-

niteltua huonompi toteutuminen johtuu 

eräiden projektien tuista ja avustuksista, 

joita ei vielä kertynyt vuosisuunnitelman 

mukaisessa aikataulussa. Lisäksi keskus-

vaalilautakunnalle maksettujen korvausten 

määrä on vuosisuunnitelmaa pienempi, 

koska presidentinvaalien toinen kierros jäi 

pois. Toimintamenot toteutuivat yhteen-

sä 2,7 milj. euroa suunniteltua parempina. 

Henkilöstökulut toteutuivat 1,2 milj. euroa 

suunniteltua pienempinä mm. presidentin-

vaalien toisen kierroksen poisjäännistä sekä 

lomapalkkajaksotuksista johtuen. Muiden 

toimintakulujen alittuminen johtuu pääosin 

siitä, että hankintoja on tehty suunniteltua 

hitaammin ja kehittämiseen varattuja mää-

rärahoja ei ole käytetty.

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

kehittäminen) toimintakatteen tilinpäätö-

sennuste on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempi. Toimintatulojen ennusteessa 

on huomioitu presidentinvaalien toisen 

kierroksen ja maakuntavaalien poisjäämi-

nen, jotka vaikuttavat tuloja pienentävästi 

0,8 milj. euroa. Toimintamenojen ennuste-

taan toteutuvan 1,1 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempina. Henkilöstömenojen 

ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempinä. Ennustees-

sa on huomioitu presidentinvaalien toisen 

kierroksen ja maakuntavaalien poisjäämi-

nen. Maakuntavaalien poisjäänti parantaa 

myös palvelujen ostojen ennustetta vajaalla 

0,2 milj. eurolla.

ICT-kehittäminen
Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää 

kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuo-

delle 2018 on budjetoitu vuosisuunnitel-

massa ICT-kehittämisrahaa yhteensä noin 

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, 

mikä ei näy vielä vuosisuunnitelmassa, mut-

ta on huomioitu ennusteessa).

Vuosisuunnitelmassa raportointikausilla 

1-8 ICT-kehittämiseen on budjetoitu noin 6 

milj. euroa. Pienkehittäminen on toteutunut 

lähes suunnitellusti (1,2 milj. e). ICT-kehittä-

misprojektien osuus käyttötalouden toteu-

tumasta on 1,7 milj. euroa (alitus 1,5 milj. 

e) ja digiohjelman 0,9 milj. euroa (alitus 

0,5 milj. e). Alitus johtuu pääasiassa Digi-

ohjelman hallinto-projektin menojen alituk-

sesta sekä Tahe-Pirkanmaa- ja EU-tietosuoja 

(GDPR) -projektien palveluiden ostojen pai-

nottumisesta loppuvuoteen. Lisäksi alitus 

johtuu jakamattomista projektisalkkukoh-

taisista käyttötalouseristä, joita ei ole vielä 

allokoitu projekteille. 

ICT-kehittämisen toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle vuo-

sisuunnitelman.

ICT-kehittämisen investointimenoja on 

toteutunut tässä vaiheessa vuotta vain noin 

8 000 eurolla. ICT-kehittämisen investointi-

en ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-

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

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 1 774 2 037 1 282 1 282 0

Toimintamenot -72 913 -114 844 -112 179 -112 858 -679

Toimintakate -71 139 -112 806 -110 897 -111 576 -679

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

mi-elokuussa 2,8 milj. euroa suunniteltua 

parempana. 

Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa 

suunniteltua suurempina johtuen pääasias-

sa koko kaupunkia koskevista Kelalta saa-

duista vuotta 2017 koskevista perhevapaa-

korvauksista sekä työllistämistuista, jotka 

tullaan jakamaan myöhemmin eri toimin-

tayksiköille. Lisäksi henkilökunnalta perityt 

pysäköintimaksut ovat toteutuneet suunni-

teltua suurempina. 

Investointien toteuma ja  
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Bruttoinvestoinnit -7 965 -4 559 -23 968 -24 868 -900

Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit -7 965 -4 559 -23 968 -24 868 -900

Pysyvien vastaavien luovutustulot 16 2 678 10 562 10 562 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien investoinnit ovat pääasi-

assa sijoituksia konserniyhtiöihin. Elokuun 

lopussa sijoituksia oli tehty 7,945 milj. eu-

rolla, joka koostui Kiinteistö Oy Tampereen 

Monitoimiareenan (3,2 milj. e), Tampereen 

Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n (3,745 milj. 

e), Tavase Oy:n (0,2 milj. e), ja Pirkanmaan 

Voimia Oy:n osakesijoituksista.

Nettoinvestointien ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelman elokuun lopun tilan-

teessa 0,9 milj. eurolla. Kaupunginhallituk-

sen konsernijaosto päätti 18.9.2018 § 124 

Toimintamenot toteutuivat 1,8 milj. euroa 

suunniteltua parempina. 

Henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. eurol-

la, koska harkinnanvaraista määrärahaa ei 

ole käytetty. Palvelujen ostot toteutuivat 0,5 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. 

Syinä tähän ovat muun muassa verotuskus-

tannusten alittuminen, liikunta- ja kulttuu-

rikortin arvioitua pienempi käyttö sekä se, 

että suurtapahtumiin liittyviä menoja ei ole 

vielä syntynyt. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden os-

tot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa suurempina johtuen yleisurheilun 

nuorten MM-kisoihin liittyvistä hankinnoista.

Avustukset toteutuivat 1,2 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska 

suurtapahtuma-avustukset, elinkeinorahas-

tosta maksettavat avustukset sekä Tredulle 

kohdennettava valtionosuusrahoitus ovat 

toteutuneet elokuun loppuun mennessä ku-

kin 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Yhteisten erien toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa suun-

niteltua huonompana. Tilinpäätösennus-

tetta on heikennetty, koska Opetus- ja 

kulttuuriministeriö on tehnyt 6.9.2018 

(TRE:4176/02.04.01/2018) ammatillisen 

koulutuksen lisäsuoritepäätöksen, joka li-

sää Tampereen kaupungin valtionosuuksia 

0,668 milj. eurolla. Vastaava summa oh-

jataan Tredulle Konsernihallinnon kautta 

sisäisenä tulona. Muutoksen nettovaikutus 

kaupungin tulokseen on 0 euroa. 

esittää kaupunginvaltuustolle Tampereen 

Infra Oy:n perustamista ja 0,9 milj. euron 

sijoitusta sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon.

Kaupunginhallituksen käyttöön varat-

tua 2 milj. euron määrärahaa on käytetty 

820  000 euroa Pirkanmaan Voimian Oy:n 

ja 625 euroa Monetra Oy:n osakepääomiin, 

198  625 euroa em. Tavasen osakeannin 1. 

vaiheeseen sekä päätetty käyttää 357  525 

euroa (Kh 8.1.2018) osakeannin toisessa 

vaiheessa joko loppuvuonna tai viimeistään 

tammikuussa 2019. Education Tampere 

Oy:n perustamiseen on varattu 50 000 eu-

roa. Mikäli kaikki edellä mainitut varaukset 

toteutuvat, 2 milj. eurosta on jäljellä vajaa 

0,5 milj. euroa.

Pysyvien vastaavien luovutustuloihin 

odotetaan Finnpark Oy:ltä sijoitetun vapaan 

oman pääoman palautusta 0,5 milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältää 

myös Tampereen Seudun Keskuspuhdista-

mo Oy:n sijoitusten luovutuksen Tampereen 

Vesi Liikelaitokselle (Kv 20.8.2018 § 153). 
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KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-8 / 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Toimintatulot 23 090 33 399 34 890 35 822 932

Toimintamenot -20 634 -32 802 -35 461 -34 325 1 136

Toimintakate 2 456 596 -571 1 497 2 068

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Kopparin toimintakate toteutui tammi-elo-

kuussa 3,5 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa parempana.  

Tulot ovat ylittäneet suunnitellun 0,7 milj. 

eurolla. Myyntitulot ovat ylittyneet useiden 

palveluiden osalta erityisesti talous-, hen-

kilöstö- ja hallintopalveluissa. Laskutus on 

ylittänyt selvästi suunnitellun muun mu-

assa palkanlaskentapalvelun, kirjanpidon 

tuntilaskutuksen, ostotilauksettomien os-

tolaskujen, manuaalireititettyjen ja ilman 

reititystietoja olleiden ostolaskujen sekä 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös-

ten osalta. Laskutus on ollut suunniteltua 

suurempaa Kasvatus- ja opetuspalveluille, 

KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

Avo- ja asumispalveluille sekä Kiinteistöt, 

tilat ja asuntopolitiikka -ryhmälle myytyjen 

palveluiden osalta. 

Toimintamenoissa toteuma on 2,7 milj. 

euroa suunniteltua alhaisempi. Alitus johtuu 

pääasiassa sekä ICT-palvelut -ryhmän osto-

jen suunniteltua pienemmästä toteumasta 

että kehittämiseen varatun rahan selvästi 

suunniteltua pienemmästä käytöstä. Myös 

henkilöstömenot ovat alittuneet. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutu-

van vajaa 2,1 milj. euroa budjetoitua pa-

rempana. Tulojen ennustetaan ylittävän 

suunnitellun 0,9 milj. euroa. Ennustetta 

on täsmennetty muun muassa Kiinteistöt, 

tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän laskutuk-

sen osalta. Palvelujen ostojen arvioidaan 

alittavan suunnitellun noin 1,3 milj. eurolla 

johtuen ICT-palvelujen ostojen suunniteltua 

pienemmästä toteumasta. Huomioitavaa 

on, että Konsernihallintoon tehty 1,3 milj. 

euron varaus liittyen PSHP-Hasa -fuusion 

aiheuttaman myynnin menetyksen kattami-

seen Kopparille. Kopparin tavoite on päästä 

budjetoituun -0,571 milj. euroa tulokseen 

ilman, että konsernihallinnon varausta jou-

dutaan käyttämään. Ennusteen perusteella 

näyttää siltä, että varausta ei suurelta osin 

tarvita.
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Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaih-

to elokuun lopussa on 32,39 milj. euroa. 

Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen 

maksuosuustulojen ja ensihoidon tulojen 

lisäksi myös ensivastetoiminnan tulot, nk. 

ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. 

Liikevaihto on vuosisuunnitelman mukainen 

edellisen vuoden tasolla. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja 

Pirkanmaan pelastuslaitos ovat solmineet 

yhteistoimintasopimuksen koskien ensihoi-

topalvelun toteuttamista Tampereen, Pirk-

kalan, Nokian, Valkeakosken, Lempäälän, 

Akaan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alu-

eilla. Suurin osa ensihoidon tuloista kertyy 

sopimuslaskutukseen perustuen PSHP:lta. 

Toimintatulot ovat elokuun lopussa 32,6 

milj. euroa, tulot ovat toteutuneet hieman 

vuosisuunnitelmaa parempina, johtuen 

ensihoidon omavastuuosuuksien budje-

toitua paremmasta toteumasta.

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 elo-

kuun lopussa 31,05 milj. euroa, mikä on 1,8 

prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Muutos johtuu henkilöstökulujen toteuman 

kasvusta. Toimintamenojen toteuma talous-

arviosta on 67,4 prosenttia.  Toimintame-

noista 67 prosenttia on pelastustoiminnan 

menoja, loput ensihoidon menoja. 

Henkilöstömenoja on kertynyt yhteensä 

23,03 milj. euroa, 2,0 prosenttia enemmän 

kuin edellisvuonna ja henkilöstömenojen 

toteuma talousarviosta on 68,4 prosenttia. 

1 000 euroa Tot 1-8 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä 371 -2 -1 -1 0

Investoinnit -485 -1 945 -1 952 -1 952 0

Rahoitusosuudet 0 168 302 302 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 27 0 0 0

Investointien rahavirta yhteensä -485 -1 750 -1 650 -1 650 0

Muiden toimintamenojen kuin henkilöstö-

menojen toteuma talousarviosta on 64,6 

prosenttia, yhteensä 8,01 milj. euroa, kas-

vua edelliseen vuoteen on 1,1 prosenttia. 

Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma 

elokuun lopussa on 1,2 milj. euroa. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talouden 

toteuma elokuun lopussa on 373 milj. euroa 

ylijäämäinen. Tilinpäätöksen ennustetaan 

olevan vuosisuunnitelman mukainen tilin-

päätöskirjaukset huomioiden.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoin-

nit painottuvat loppuvuoteen. Suunnitellut 

investoinnit koostuvat pääasiassa raskaasta 

sammutuskalustosta, öljyntorjuntaveneestä 

sekä ambulansseista. Elokuun lopputilan-

teen investoinnit koostuvat kahdesta ambu-

lanssista sekä valmistuvien paloasemien en-

sikertaisesta kalustamisesta.

Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-elokuu 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. Todellinen kohdemäärä tarkentuu jonkin 
verran arvioidusta toimintavuoden aikana. Elokuun loppuun mennessä asuin- ja 
vapaa-ajan asuinrakennuksiin on kohdentunut 17 291 omavalvontaa tai palotar-
kastusta (99 % arvioidusta määrästä) ja yritys- ja laitoskohteisiin 1 582 määräai-
kaista palotarkastusta tai omavalvontaa (62 % 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. Poikkeama on kuitenkin alle prosentin tavoitteesta. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

 +

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 1-8 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Vesi 12 606 23 477 25 309 24 507 -802

Kaupunkiliikenne 634 3 600 288 302 14

Infra -532 4 244 3 861 2 505 -1 356

Voimia 1 199 4 244 1 931 1 900 -31

Yhteensä 13 907 35 565 31 389 29 214 -2 175

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-elo-

kuun toteutunut liikeylijäämä oli 13,9 milj. 

euroa. Tampereen Voimian liikeylijäämä oli 

1,2 milj. euroa, Tampereen Veden 12,6 milj. 

euroa ja Tampereen kaupunkiliikenteen 0,6 

milj. euroa. Infrassa tammi-elokuun liikeali-

jäämä oli - 0,5 milj. euroa. 

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste 29,2 milj. euroa on 2,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suu-

rin poikkeama ennusteessa on Tampereen 

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 29,2 M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-2,2 M€ 

LIIKEYLIJÄÄMÄ

Infran osalta, jossa liikeylijäämäennuste 

on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

nempi. Tampereen Veden ennuste alittaa 

vuosisuunnitelman 0,8 milj. euroa ja Tam-

pereen Voimia 0,03 milj. euroa. Tampereen 

Kaupunkiliikenne ylittää vuosisuunnitelman 

0,01 milj. eurolla. 

Liikelaitosten investoinnit ovat huhtikuun 

loppuun mennessä toteutuneet 14,0 milj. 

eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustuloja on kertynyt yhteensä 15 milj. 

euroa, joka on muodostunut Tampereen 

Kaupunkiliikenteen vanhan kaluston myyn-

nistä. Koko vuoden investointien ennuste-

taan toteutuvan 0,04 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa alempana. Kokonaisuudessaan 

liikelaitosten investointitaso on laskenut 

tälle tilikaudelle huomattavasti, mikä johtuu 

Tampereen Tilakeskuksen yhtiöittämisestä 

ja talonrakennusinvestointien siirtymisestä 

elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle.
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Tampereen Vesi
1 000 euroa Tot 1-8 

2018
TP 2017 VS 2018 TP Enn 

2018
TP Enn 18 / 

VS 18

Liikeylijäämä 12 606 23 477 25 309 24 507 -802

Bruttoinvestoinnit -11 868 -20 502 -34 562 -34 562 0

Rahoitusosuudet 0 54 0 0 0

Nettoinvestoinnit -11 868 -20 448 -34 562 -34 562 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tarkastelukauden 1-8 liikevaihto alitti vuo-

sisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Edellisvuo-

teen nähden liikevaihto toteutui 4,6 milj. 

euroa suurempana. Liikevaihto jakautuu 

seuraavasti: 36,8 milj. eurosta veden myyn-

tituottoja on 13,9 milj. euroa, jätevesimak-

sutuottoja 20,4 milj. euroa ja tilaustöiden 

laskutustuottoja 2,5 milj. euroa. Veden 

myynti alitti ennusteen 0,4 milj. eurolla ja 

jäteveden myynti 1,2 milj. eurolla. Laskutus-

työt toteutuivat ennustettua 0,9 milj. euroa 

suurempina. Näiden yhteissummana liike-

vaihto alitti vuosisuunnitelman mukaisen 

ennusteen 0,7 milj. euroa. 

Tarkastelujakson liikeylijäämä on 1,3 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Edel-

lisvuoteen nähden tarkastelukauden liikey-

lijäämä on 2,5 milj. euroa parempi. Käyttö-

menot ylittivät vuosisuunnitelman 1,0 milj. 

euroa. Poistot alittivat suunnitellun 0,5 milj. 

eurolla. Käyttömenoista henkilöstökulut to-

teutuivat lähes vuosisuunnitelman mukai-

sina. Edellisvuoteen verrattuna palvelujen 

ostot toteutuivat 1,3 milj. euroa ja henkilös-

tökulut 0,4 milj. euroa suurempina. 

Elokuussa Tampereen Veden käyttötalo-

uden talousarvioon tehtiin kaupunginval-

tuuston päätöksellä (Kv 20.8.2018 §153) 

seuraavat muutokset:

-talouden tasapainottamistoimenpiteistä 

johtuvat omat säästöt 50 000 euroa (toises-

ta asiakaslehden numerosta luopuminen) 

ja talousohjelman hallinnon ja henkilöstö-

etuuksien muutoksista aiheutuvat säästöt 

15 000 euroa (kommunikaatio, matkusta-

minen, työterveyshuolto), jotka molemmat 

kohdistuvat palveluiden ostoihin

-palkkaratkaisusta johtuvista muutoksista 

113 000  euron lisäys henkilöstökuluihin

Palveluiden ostojen toteuma selittyy pää-

osin tavanomaisella kuukausivaihtelulla eri 

vuosina. Tampereen Veden toimiala on sel-

lainen, että mm. sääolosuhteet vaikuttavat 

merkittävästi menojen toteumaan. Palvelui-

den ostojen vuosisuunnitelman ylitystä tar-

kastelukaudella 1-8 selittävät putkirikkojen 

suuri määrä (34 kpl runkojohtovuotoja). Lii-

keylijäämän ennustetaan toteutuvan vuosi-

suunnitelmaa 0,8 milj. euroa heikompana.

Elokuussa Tampereen Veden investointi-

en talousarvioon tehtiin kaupunginvaltuus-

ton päätöksellä (Kv 20.8.2018 §153) seuraa-

vat muutokset:

-kaupunginvaltuusto päätti lisätä Tampe-

reen Veden talousarvioon 10,0 milj. euroa 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n 

osakkeiden lunastukseen Konsernihallinnolta

-1,5 milj. euron lisäys laitosinvestointei-

hin Investointien ennustetta on muutettu 

samoilla summilla.

Elokuun 2018 loppuun mennessä inves-

toinnit ovat toteutuneet 11,9 miljoonan 

euron suuruisina. Investointien vuosisuun-

nitelma 1-8 on 18,3 milj. euroa, ilman Kes-

kuspuhdistamon osakkeiden lunastukseen 

tarkoitettua osuutta.

Investoinneista on käytetty yli 11,4 milj. 

euroa verkostojen rakentamiseen suurim-

pana kohteena Näsijärven vesijohtojen ve-

sistöosuudet 2,1 milj. euroa ja Kaupinojan 

vedenpuhdistuslaitos 0,9 milj. euroa. Laitos-

rakentamisen toteuma on 0,4 milj. euroa, 

isoimpina kohteina Kaupinojan vedenpuh-

distuslaitos ja Villilän pumppaamo.

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

1 Liikevaihto on kasvanut hen-
kilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV 1-8 2018 = 36,8 M€/92,3 htv = 398 €/htv 
1-8 2017= 37,7M€/92,3 htv = 408€/htv 
Tällä hetkellä tunnusluku hieman alle viime vuoden, tunnusluvun odotetaan kuiten-
kin nousevan loppuvuonna tavoitellulle tasolle. Tavoitteen arvioidaan 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

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet 50 % ajalla 
1-8/2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työntekijöitä on pyritty 
siirtämään vähemmän kuormittaviin töihin, jolloin työssäolo on mahdollistunut. 
Tapaturmien osalta 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 Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vesijohtoveden laatu ja toimintavarmuus on 
parantunut edellisestä kyselystä (2016). Tavoite on toteutunut.  +

5 Vesijohtoverkoston toimin-
tavarmuudesta huolehditaan

Verkoston keskimää-
räinen uusiutumisaika 
< 100 v.

Vuosisuunnitelman mukaisten kohteiden toteutuessa päästään tavoitteeseen. Tähän 
mennessä toteutuma hieman suunnitelmasta jäljessä. Kokonaisuutena tavoitteen 
toteutumista ei voida arvioida tässä vaiheessa vuotta.

 ?

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
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Tampereen kaupunkiliikenne

1 000 euroa Tot 1-8 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä 634 3 600 288 302 14

Bruttoinvestoinnit -1 922 -2 963 -3 100 -3 100 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 15 17 0 15 15

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Vuoden 2018 kahdeksan ensimmäisen 

kuukauden liikevaihto ylittää hieman vuo-

sisuunnitelman tason, tulot ylittävät suun-

nitellun tason runsaalla 0,2 miljoonalla eu-

rolla.

  Toukokuussa toteutettu Infran linja-au-

tojen korjaamotoimintojen integrointi osak-

si TKL:n toimintoja tulee vaikeuttamaan  

loppuvuoden osalta ostojen vertailua vuo-

sisuunnitelmaan nähden. Samanaikaisesti 

on budjetoitua suuremman liikennesuorit-

teen ja kohonneen hintatason myötä polt-

toainekuluissa tapahtunut budjetin ylitystä. 

Kokonaisuutena ostot ylittävät vuosisuun-

nitelman mukaisen tason lähes neljännes-

miljoonalla eurolla. Henkilöstökuluissa on 

noin 0,2 miljoonan euron alitus vuosisuun-

nitelmaan nähden. Loppuvuodelle kuitenkin 

henkilöstömenoissa odotetaan pienoista 

kasvua palkkaratkaisun myötä.   

Vuosisuunnitelmaan on tehty kaupungin-

hallituksen hyväksymät muutokset, minkä 

johdosta ylijäämätavoite laskee vajaaseen 

0,3 miljoonaan euroon. Tämä taso ennuste-

taan saavutettavan.  

Vuoden 2018 investointipäätökset on 

tehty 12 uudesta linja-autosta. Lisäksi ti-

laajan kasvaneen kysynnän seurauksena on 

tehty päätös yhteensä 4 käytetyn linja-auton 

hankkimisesta. Elokuun loppuun mennessä 

on toteutunut em. käytettyjen autojen han-

kinta (yht. hieman alle 0,2 miljoonaa euroa) 

sekä seitsemän uuden linja-auton hankinta. 

Loput 5 uutta linja-autoa saapuvat loppu-

vuodesta 2018. 

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

1 Liikevaihto on kasvanut  
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Toukokuun alussa tapahtuneen korjaamointegraation jälkeen toiminnan rakenne on 
muuttunut ja mittari on menettänyt vertailukelpoisuutensa.  Ennen rakennemuutos-
ta tavoite oli saavutettu, mutta toiminnan rakennemuutoksen jälkeen vertailuluku 
laskee edellisvuodesta. Tavoitteen asetanta ei huomioi muuttunutta tilannetta eikä 
tulos ole enää vertailukelpoinen.  Integraation vaikutuksella oikaistu vertailuluku 
olisi hieman (noin 0,4%) edellisvuotta parempi. 

 ?

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

Sairauspoissaolojen ja 
tapaturmien määrä vrt. 
vuosi 2017

Pirten toimittamien raporttien mukaan sairauspoissaolojen määrä on vertailukau-
della laskenut kpl-määräisesti 25,1% ja vrk-tasolla 15,9%. 
Työtapaturmat ovat pääosin liukkaan kelin aiheuttamia kaatumisia. Tapaturmien 
määrässä ei ole tapahtunut tavoitteen mukaista kehitystä vaan niiden määrä on 
vertailukaudella kasvanut 11:stä 17:ään. Tavoite on osin saavutettu. 

 +/-

3 Toiminta on kilpailukykyistä 
yksityisiin palveluntuottajiin 
verrattuna

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

Toiminnan kilpailukykyä on käsitelty konsernijaostossa keväällä 2018. Selvityksen 
mukaan TKL:ltä tilattu liikenne on hankintahinnaltaan ollut noin 4,6% yksityiseltä 
sektorilta hankittua kalliimpaa, mutta kun huomioidaan kaupungille tuloutettu liike-
tulos on oma tuotanto tullut yksityistä sektoria edullisemmaksi. Kilpailukyky onkin 
parantunut kuluvan vuosikymmenen aikana huomattavasti. Tavoite on saavutettu.

 +

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

Toteutuneiden linjaki-
lometrien määrä/tilatut 
linjakilometrit

Tavoite on aiempina vuosina saavutettu, mutta se näyttäisi jäävän vuonna 2018 
saavuttamatta. Vuoden alkupuoliskon osalta on TKL:n toimesta operoitu noin 
99,85% tilatuista linjakilometreistä. Operoinnin luotettavuuden heikentymiseen on 
ollut merkittävä vaikutus raitiotietyömaiden aiheuttamilla lukuisilla kalustorikoilla. 
Lisäksi työmaiden vaikutuksesta on aiheutunut viivästyksiä ja kalusto on kärsinyt 
ulkoisia vaurioita.  

-

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

Toimenpiteet ja toteu-
tustilanne

Selvitystyötä on tehty ja asian tiimoilta on tavattu sekä energiantoimittajan että eri 
liikennöitsijöiden ja tilaajaorganisaatioiden edustajia Suomesta ja Pohjois-Euroopas-
ta. Selvitystyö jatkuu. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +
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1 000 euroa Tot 1-8 
2018

TP 2017 VS 2018 TP Enn 
2018

TP Enn 18 / 
VS 18

Liikeylijäämä -532 4 244 3 861 2 505 -1 356

Tampereen Infra

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Infralle kertyi liikealijäämää vuoden 2018 

tammi-elokuussa vuosisuunnitelmaa enem-

män ja tilanne on heikompi kuin vuotta ai-

emmin. Liikealijäämä oli 0,5 milj. euroa. 

Rakentamisen liikevaihto oli 4,0 milj. eu-

roa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 

pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti 

kaupunkiympäristön palvelualueen edellis-

vuotta pienempi tilauskanta. Kohteet ovat 

olleet pääosin aiempaa pienempiä ja vai-

kean alkutalven vuoksi kaikkia kohteita ole 

saatu toteutettua kannattavasti. Palvelujen 

ostojen osuus suhteessa liikevaihtoon on 

kasvanut, koska kaluston ja alihankintojen 

hintataso on noussut viime vuoteen verrattuna. 

Kunnossapitopalvelujen liikealijäämä oli 

0,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa hei-

kompi kuin vuotta aiemmin. Talvi oli edelli-

siin vuosiin verrattuna erittäin runsaslumi-

nen joka heijastui välittömästi liikelaitoksen 

talouteen. Korjaamon toiminta oli heinä-

kuussa edelleen alijäämäistä korkeiden ti-

lavuokrien ja negatiivisen varastokatteen 

vuoksi. Korjaamosta siirtyi linja-autokalus-

ton korjaus- ja huoltotoiminta Tampereen 

kaupunkiliikenteelle toukokuun alussa.  

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutu-

van ylitöiden vuoksi 0,4 milj. euroa alku-

peräistä vuosisuunnitelmaa suurempana. 

Infran talousarvioon on tehty kaupunginval-

tuuston 20.8.2018 hyväksymät talousarvion 

muutokset, joiden jälkeen Infran vuosisuun-

nitelman mukainen liikeylijäämä on 3,861 

milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo-

den liikeylijäämä toteutuu 1,4 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,5 milj. 

eurona.

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

1 Liikevaihto on kasvanut  
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV

Liikevaihto on laskenut 8 % henkilötyövuotta kohden ajalla 1-8/2018 verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, koska kaupunkiympäristön palvelualueen 
tilausmäärä on pienentynyt 3,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta.

 _

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 verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Infrassa on tehty ennaltaehkäisevää 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 kasvanut kolminkertaiseksi ajalla 1-8/2018 verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työturvallisuuden toimintamalliin liittyvä 
kannustepalkkio on kaupungin linjauksen mukaisesti poistettu käytöstä. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

 +/-

3 Liikelaitoksen toiminta 
on organisoitu kaupun-
gin uuden toimintamallin 
mukaiseksi

Tehdyt toimenpiteet Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen 
organisointiselvityksen tilannekatsauksen 28.8.2018 ja päätti, että Tampereen Infra 
Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan konsernijaoston syyskuun kokoukseen 
sekä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Yhtiöit-
täminen pyritään toteuttamaan 1.1.2019 alkaen, mikäli tämä on asian jatkovalmis-
telussa selviävän aikataulutuksen perusteella mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 
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 1-8 

2018
TP 2017 VS 2018 TP Enn 

2018
TP Enn 18 / 

VS 18

Liikeylijäämä 1 199 4 244 1 931 1 900 -31

Bruttoinvestoinnit -228 -177 -487 -444 43

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 1 0 0 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui 

tammi-elokuussa 0,1 milj. euroa alle suun-

nitellun. Ateriapalvelujen myynnin kehitys 

verrattuna suunniteltuun oli heikompaa 

ikäihmisten palvelulinjan asumispalveluissa 

(-0,3 milj. euroa). Lisäksi ulkoisten asiakkai-

den osalta myynti oli 0,4 milj. euroa suunni-

teltua pienempää sekä varhaiskasvatuksen 

ateriamyynnit toteutuivat suunniteltua 0,3 

milj. euroa parempana. Tampereen asumis-

päivystyksen ja asumisyksiköiden (TASTU) 

ateriapalvelu-myynnit toteutuivat 0,1 milj. 

euroa yli suunnitellun. Puhtauspalvelujen 

myynti toteutui 0,2 milj. euroa yli suunni-

tellun vuosisuunnitelman hyväksymisen jäl-

keen tulleista kohdemuutoksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.8.2018 

muutoksia talousarvioon. Kunta-alan palk-

karatkaisun vuoksi Tampereen Voimian 

henkilöstömenoja lisättiin 0,3 milj. eurolla. 

Muutoksen myötä liikeylijäämä heikkeni 1,9 

milj. euroon. Työvoimakulut (sisältäen hen-

kilöstökulut ja vuokratyövoiman ostot) ovat 

toteutuneet suunnitellun suuruisena. Työn 

tuottavuus on toteutunut alkuvuonna edel-

lisvuotta parempana (+0,7 %), mutta hieman 

tavoitetta heikompana (-0,3 %).

Elintarvikekulujen hallinnassa onnistut-

tiin alkuvuonna hyvin tuotannon ohjauksen 

keinoin ja ne ovat toteutuneet suunnitellun 

suuruisena. Puhtauspalvelujen ostot ovat 

toteutuneet 0,4 milj. euroa alle suunnitel-

lun. Liikeylijäämä toteutui suunniteltua 0,3 

milj. euroa parempana johtuen heinäkuun 

lomapalkkavelan muutoksesta ja onnistu-

neista puhtauspalvelujen kilpailutuksista. 

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 

suunnitellun suuruisena. Liikeylijäämäen-

nuste on 1,9 milj. euroa, joka on sama kuin 

muutettu vuosisuunnitelma ja sama kuin 

viime ennuste.

Vuoden 2018 kalusto- ja laiteinvestoinnit 

kohdistuvat strategian mukaisesti asiakas-

laadun parantamiseen linjastoja uusimalla 

ja tuotannon tehostamiseen ja turvallisuu-

den parantamiseen erityisesti suurissa tuo-

tantokeittiöissä.  Kone- ja laitehankintoja on 

tehty suunnitellusti alkuvuonna. Tuotanto-

keittiö Kattilan aloitus siirtyy vuodelle 2019. 

Investointiennuste on sama kuin viime kuun 

ennuste eli 0,44 milj. euroa, joka on 43 000 

euroa alle suunnitellun.

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

1 Liikevaihto on kasvanut  
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV Työn tuottavuus on edelliseen vuoteen nähden 0,7 % parempaa työvoiman tiiviin 
hallinnan ansioista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, 
vaikka riskinä on henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat ja 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 7 % ja tapaturmat 
vähentyneet reilun 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 ovat  
meneillään.

 ?

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. Kaupunginvaltuusto 
päätti toukokuussa liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä ja Pirkanmaan Voimia 
Oy:n perustamisesta yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Yhtiö aloittaa 
toimintansa 1.1.2019. Tavoite on toteutunut.

 +
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LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy

Raitiotien kehitysohjelmalla tavoitellaan 

toimivaa raitiotiejärjestelmää ja onnistu-

nutta raitiotiejärjestelmän toteuttamis-

prosessia. Lisäksi ohjelman tehtävänä on 

toteuttaa toimenpiteitä, joilla lievennetään 

rakentamisen aikaisia haittoja, varmistaa 

raitiotiejärjestelmän hallittu laajennetta-

vuus, varmistaa, että seudullisesta toteu-

tusstrategiasta syntyy yhteisymmärrys sekä 

valmistella Tampereesta raitiotiekaupunki 

myös organisaatiomielessä vuoteen 2022 

mennessä. Kaupunkiympäristön palvelualu-

eelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan 

kaupunginhallituksen ohjauksessa. 

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.

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 rakentami-

nen on alkanut viimeistään v. 2021. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016,  

että kaupunki toteuttaa Tampereen raitio-

tien toteutussuunnitelman osan 1 Hervan-

ta-Pyynikintori-TaYs mukaisen raitiotie-

hankkeen. Raitiotiejärjestelmän omistus- ja 

hallinnointimuodoksi valittiin osakeyhtiö.

Raitiotieallianssin toteutusosan 1 infra-

struktuurin tavoitekustannus on 21.8.2018 

elokuun tilanteen mukaan yhteensä 223,67 

milj. euroa. Tavoitekustannukseen sisältyy 

allianssin alkuperäinen tavoitekustannus 

219 milj. euroa, tilaajan riskeihin kuulu-

va indeksikorotus 1,49 milj. euroa ajalta 

Q1/2017-Q1/2018 ja kaupunginhallitukses-

sa hyväksytyt hankkeen sisällönmuutokset 

3,18 milj. euroa. Valtio on sitoutunut osal-

listumaan Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 

infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamis-

kustannuksiin 74,06 milj. eurolla. Vuosittai-

sen valtiontukiosuuden suuruus määräytyy 

hankkeen valtiontukeen oikeuttavien vuo-

sikustannusten toteutumisen perusteella. 

Vuonna 2018 hankkeeseen arvioidaan saa-

tavan valtion rahoitusosuutta noin 17,1 milj. 

euroa.

Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuu-

luvat osa 1 Hervanta - keskusta ja keskusta 

- TaYS sekä osa 2, eli rata keskustasta Hie-

danrannan kautta Lentävänniemeen. Raitio-

tieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allians-

sisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016.

Raitiotieradan rakentaminen osalla 1 on 

laajimmillaan vuoden 2018 aikana. Rataa ra-

kennetaan useilla keskustan kaduilla, Kale- 

vassa, 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, 

ratapäällikkö, turvallisuus- ja järjestelmä-

vastaava, talous- ja hallintopäällikkö, kaksi 

projekti-insinööriä, johdon assistentti ja toi-

mistoassistentti. 

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 72,11 miljoo-

naa euroa. Lisäksi hankintahintaan tulee 

mm. kolari- ja ilkivaltaosat, vaihto- ja vara-
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osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä 

vaunukalustoon aktivoitavat konsultoinnit 

ja palkat. Vaunukaluston kokonaishankinta-

kustannusarvio on täten noin 80,36 miljoo-

naa euroa.

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 kehi-

tysvaihe arvioitiin osan 1 toteutussuunni-

telmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021 

ja rakentaminen vuosille 2021–2024. Kau-

punginhallitus päätti 18.12.2017 (§ 705), 

että raitiotien osan 2 kehitysvaihe aloite-

taan ja tilataan Raitiotieallianssilta. Sopimus 

osan 2 kehitysvaiheesta on allekirjoitettu 

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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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-

tiotieliikenne Pyynikintorilta Lentävännie-

meen alkaa vuonna 2024. 

Osan 2 valmistelu etenee rinnakkain Hie-

danrannan alueen yleissuunnittelun ja Nie-

menranta III -asemakaavan laatimisen kans-

sa. Näiden lisäksi Santalahden uudisalueen 

rakentamistyöt osan 2 raitiotielinjan varrella 

ovat käynnissä. Hiedanrannan ja Lielahden 

alueella on tarkasteltu useita ratalinjauksen 

vaihtoehtoja ja kaupunginhallitus päätti 

18.12.2017 (§ 704), että raitiotie toteute-

taan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä 

vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanran-

nan keskustan ja Lielahden tehdasalueen 

läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen 

ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan 

Hiedanrannan keskustasta Lielahdenka-

dun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyy-

teen. Kaupunginhallitus päätti 12.2.2018, 

että raitiotie välillä Sepänkatu-Hiedanranta 

linjataan kulkevaksi Santalahden alueella 

Rantatie-kadun rinnalla erotettuna kadusta 

ja sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan. 

Samalla päätettiin tavoiteaikataulusta siten, 

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 rakentamisen valtion-

avusta on enintään 55,05 milj. euroa ja 

2. vaiheen osuus enintään 15,95 milj. 

euroa. Liikennevirasto antoi päätöksen 

osan 1 toteutusvaiheen valtionavustuk-

sesta 8.1.2018. Vuosien 2015–2016 Rai-

tiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheeseen 

saatiin valtionapua 3,06 milj. euroa, mi-

kä summa ei vaikuta saatavaan raken- 

tamisvaiheen valtionapuun. Lisäksi osan  

2 Raitiotieallianssin kehitysvaiheen arviolta 

2,9 milj. euron kustannuksiin on tarkoitus 

hakea erikseen valtionapua 30 prosenttia. 

Kaupunkiseudun kuntayhtymän vetoi-

sesti teetettiin selvitys raitiotiejärjestelmän 

seudullisesta laajenemisesta. Raitiotien 

tulevaisuuden suunnat Tampereen seudul-

la -selvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa 

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-

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 -7,3

Tampereen Raitiotie Oy

   Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe) -63,3 -65,0 -84,2 -40,6 -10,7 -263,7

   Vaunuhankinta  *) -10,8 -4,0 -2,5 -16,4 -42,9 -0,2 -3,6 -80,4

   Raitiotiejärjestelmän osan 2 kehitysvaihe -0,8 -1,6 -0,5 -2,9

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1 18,1 18,7 19,3 2,0 0,0 58,1

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen

nistynyt keväällä 2018. Raitiotiehen liittyviä 

maankäytön ja liikenneverkon tarkasteluja 

on tehty myös Ruotulan golf-kentän alueel-

la, Nuolialantiellä, Lakalaivassa, Tampereen 

messu- ja urheilukeskuksen ympäristössä ja 

Ylöjärven kuntarajalla.

Raitiotien kehitysohjelma teettää raiti-

on toteutusosilla 1 ja 2 sekä tulevaisuuden 

jatkolinjoilla ympäristönvaikutusten arvi-

ointeja ja seurantatutkimuksia, vaihtoehto-

vertailuja ja vaikutustenarviointeja päätök-

senteon tueksi sekä erilaisia tutkimuksia, 

selvityksiä, alustavia suunnitelmia, suun-

nitteluohjeita, opinnäytetöitä, kokeiluja, 

rakentamisen aikaisia haittoja lieventäviä 

toimia ja mittauksia.

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

taminen 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 
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(raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen raken-

nustöistä. Tampereen kaupungin omilla 

verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa 

raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätök-

senteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä, 

rinnakkaishankkeista ja asemakaavoitukses-

ta. Elokuussa 2018 Raitiotieallianssin toteu-

tusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 37 

prosenttia, ratainfran tekninen valmiusaste 

oli 33 prosenttia ja toteutunut laskutus 33 

prosenttia 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, ja niiden lähtökohtana on, 

että tonteille pääsee ja pelastus- ja huolto-

liikenne toimii kaikissa tilanteissa. Keskeistä 

on, että asianosaiset saavat tiedon muutok-

sista ennakkoon ja riittävän ajoissa. Muut-

tuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan 

eri kanavissa. Raitiotien kehitysohjelmalla 

on yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan 

sekä vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen 

liittyvien palautteiden käsittelyssä. Kehitys-

ohjelma on tukenut Tampereen Raitiotie 

Oy:tä osallistamalla eri matkustajaryhmiä 

raitiovaunujen suunnitteluprosessiin. Kehi-

tysohjelma vastaa raitiotien taiteen koordi-

naattorin kustannuksista. Taidetta toteute-

taan väliaikaisena rakentamisajan haittoja 

lieventävänä toimenpiteenä sekä raitiotie-

järjestelmän operointi- ja ylläpitovaiheiden 

kiinteänä taiteena.

Raitiotien rakentamisen palautteiden 

vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan  

yhteistyössä Frenckellin asiakaspalvelupis-

teen kanssa. Raitiotieallianssin yhteistoi-

mintaa mitataan erillisellä sidosryhmille 

suunnatulla kyselyllä sekä hankkeen julki-

suuskuvaa mitataan analysoimalla toimi-

tuksellista mediaa systemaattisesti. Yhteis-

toiminnan sujuminen ja julkisuuskuva ovat 

osa Raitiotieallianssin palveluntuottajia mo-

tivoivan kannustinjärjestelmän mittaristoa. 

Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa 

tehdään erityisesti Helsingin, Espoon, Van-

taan, Turun ja Oulun sekä Pohjoismaiden 

uusien raitiotiekaupunkien (Bergen, Aarhus, 

Odense ja Lund) kanssa. Raitiotien kehitys-

ohjelman vastuulla on valmistella raitiotien 

toteutushankkeeseen liittyviä yleisötilai-

suuksia. Vuonna 2018 on tavoite järjestää 

yleisötapahtuma raitiovaunun muotoilun 

julkistamiseen liittyen.

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 teh-

dyt muutokset 3,18 miljoonaa euroa sekä 

vaihdevarauksen Hatanpään valtatien ja Hä-

meenkadun liittymään 1,55 milj. euroa. Näi-

den päätösten lisäksi raitiotieinfraan tulee 

indeksikorotukset, jotka ovat q1/17-q1/18 

väliseltä ajalta 1,49 milj. euroa. Lisäksi rai-

tiotieinfran hankintaan tulevat alkuvaiheen 

kustannusten siirto Tampereen kaupungilta 

Tampereen Raitiotie Oy:lle, rakentamisen 

aikana aktivoitavat korot, konsultoinnit, pal-

kat sekä kalustosopimuksen mukaiset vari-

kon koneet ja laitteet infran kunnossapitoa 

varten.  Osan 1 kokonaiskustannusarvio on 

263,75 milj. euroa. Osan kokonaiskustan-

nusarvio muodostuu elokuussa 2018 seu-

raavasti:

 • osan 1 kehitysvaiheen kustannuk- 

 sista 10,5 milj. euroa,

 • osan 1 toteutusvaiheen kustan- 

 nuksista, joita ovat 

       • allianssin palveluntuottajia sitova 

 tavoitekustannus: alkuperäinen

 219,02 milj. euroa

       • arvioidut indeksikorotukset osan 

 1 ajalta 6,4 milj. euroa (ajalta

 Q1/2017 - Q1/2018 on ollut

 1,49 milj. euroa)

       • hankkeen sisällönmuutokset 3,18

 milj. euroa sekä vaihdevaraus 

 Hatanpään valtatien ja Hämeen-

 kadun liittymään 1,55 milj. euroa

 (KH 14.5.2018 § 227)

       • tilaajan hankinnat allianssiin

 4,2 milj. euroa

       • tilaajan riskivaraus allianssihan- 

 kinnassa 3,2 milj. euroa sekä

       • bonuspoolin budjettivaraus 

 1,875 milj. euroa

       • alkuvaiheen kustannusten siirto  

 yhtiölle 1,62 milj. euroa

       • arvioidut hankkeen osan 1

 ajalta aktivoidut korot, konsul- 

 toinnit ja palkat 7,47 milj. euroa

       • kalustosopimuksen mukaiset 

 varikon koneet ja laitteet infran

 kunnossapitoa varten 

 4,79 milj. euroa

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu elo-

kuun 2016 hintatasossa. Allianssin tavoite-

kustannukseen vaikuttavat rakennusalan 

ja rakennusmateriaalien yleiset kustannus-

muutokset, jotka on Raitiotieallianssin sopi-

muksessa sidottu osaindekseihin. Allianssin 

tavoitekustannukseen tehdään indeksitar-

kastus neljännesvuosittain, jolloin tavoite-

kustannus joko laskee tai nousee. Allianssin 

osapuolet ovat sitoutuneet osan 1 tavoite-

kustannukseen toteutusvaiheen 1 allianssi-

sopimuksen allekirjoituksella. Indekseihin 

perustuvien kustannusmuutosten riskit ja 

hyödyt ovat tilaajalla, Tampereen Raitiotie 

Oy:llä. Indeksitarkastuksen kokonaissum-

ma ajalta Q1/2017 - Q1/2018 oli 1,49 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 
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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 suunnittelukokous 

päätti 18.4.2017 hankkeen laajennuksena, 

että Hermiankadulle toteutetaan raitiotie-

pysäkki. Osan 1 kolmen sähkönsyöttöase-

man sijaintia ja lähes kaikkien syöttöase-

mien ulkomuotoa, julkisivuja on muutettu 

rakennuslupaprosessien yhteydessä. Kau-

punginhallitus on päättänyt 9.4.2018, että 

Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan tilaa-

maan osan 1 laajennuksena vaihdevarauk-

sen suunnittelu ja rakentaminen Hämeen-

kadulle Hatanpään valtatien liittymään. 

Vaihdevarauksen kustannusarvio on 1,55 

milj. euroa. Tampereen Raitiotien Oy:n hal-

litus on hyväksynyt Raitiotieallianssin osan 

1 toimitussisältöön muutoksia, joiden ko-

konaiskustannusarvio 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. 

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.  

euroa. 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 

ja lisäksi vaunuhankintaan on sisällytet-

ty liitännäisosat sekä järjestelmäoptiot ja 

muutostyöt. Tämä nostaa vaunuhankinnan 

kustannusarvion 80,4 milj. euroon.

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannus-

arvion ennuste on 351,4 milj. euroa, josta 

valtiontuen osuus on 58,11 milj. euroa. 

Kustannusarvion kasvu johtuu pääosin osan 

1 raitiovaunujen määrän nostamisesta 19 

kappaleeseen sekä osittain hankkeen toimi-

tussisällön muutoksista.
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