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Pormestarin katsaus

tehdään tampereesta kestävästi
sinulle paras
Tämä valtuustokausi on aloitettu poikkeuksellisen laajalla yksimielisyydellä. Tamperetta kehitetään pormestariohjelman
askelmerkein ja siinä annetuin palvelulupauksin. Pormestariohjelman perustalta
laadittiin Tampereen strategia 2030, joka
antaa suunnan Tampereen kehittämiselle pitkällä aikavälillä. Tampere kehittyy
Suomen toiseksi metropoliksi. Tampereen
kasvuvauhti on Suomen toiseksi suurinta
ja viime vuonna asukasluku kasvoi lähes
3 700 asukkaalla. Voimakas väestön kasvu asettaa positiivisten vaikutusten lisäksi
myös haasteita toiminnan ja talouden yhteensovittamiselle.
Kaupungin tilikauden tulos päätyi viime vuonna 10,7 milj. euroa alijäämäiseksi,
vaikka tulos toteutuikin 12,8 milj. euroa
valtuuston päättämää muutettua talousarviota parempana. Nettomenojen kasvu onnistuttiin pitämään edelleen hyvin
maltillisena, mutta vuoden aikana ei vielä
kyetty nostamaan alijäämäistä taloutta ylijäämäiseksi. Talouden tasapainottamiseksi on päätetty toteuttaa valtuustokauden
kattava talouden tasapainottamisohjelma.
Nettoinvestoinnit olivat 183,5 milj. euroa vuonna 2017 ja investointitaso pysyy
vahvasti kasvavassa kaupungissa myös
lähivuodet korkeana. Viime vuonna moni
mittava investointi sai tuulta alleen. Kansi
ja Areena -hankkeen päätökset syntyivät
ja monitoimiareenan rahoitus varmistui.
Lisäksi raitiotien rakentaminen on päässyt
vauhtiin. Tampere-Pirkkalan lentoaseman
investointipäätös parantaa Tampereen
saavutettavuutta.
Lainamäärä kasvoi 39 milj. eurolla ja
asukaskohtainen lainamäärä nousi 2 276
euroon. Asukaskohtainen lainamäärä on
suurten kaupunkien pienimpien joukossa
ja noin 700 euroa alle koko maan kuntien
keskiarvon.
Tampereen kaupunkikonsernin tulos pysyi vakaana. Tilikauden tulos oli 55,0 milj.
euroa ylijäämäinen. Konsernin tulos väheni edellisestä vuodesta 9,8 milj. euroa,

mutta tulokseen voidaan kuitenkin olla
tyytyväinen. Konsernin asukaskohtainen
lainamäärä oli 6 274 euroa.
Tiivistyneen yhteistyön myötä on käynnistetty uusia avauksia maamme kaupunkien välillä. Vuonna 2017 perustettiin Suomen 21 suurimman kaupungin verkosto
C21, jossa Tampere on aktiivisesti mukana
vaikuttamassa. Verkosto tiivistää maamme kaupunkiyhteistyötä ja hahmottelee
tulevaisuuden kaupunkikehityksen suuntaviivoja.
Vuotta 2017 leimasi myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Tampere on
ollut aktiivisesti vaikuttamassa sote- ja
maakuntauudistuksen sisältöihin ja Pirkanmaan maakunnan valmisteluun. Toteutuessaan uudistus muuttaa merkittävästi
Tampereen kaupunkiorganisaatiota. Tätä
kirjoitettaessa uudistusta koskeva keskustelu on kiihtynyt valtakunnallisesti, ja vielä
ei ole selvää, miten uudistus tulee toteutumaan. Selvää on, että Tampereen kaupungin intressinä on vaikuttaa lähivuosina
siihen, että Tampereen kaupungin kehitys
vetovoimaisena keskuksena ei vaarannu.
Kuluneen vuoden lopulla oli Suomen
taloudessa nähtävissä valonpilkahduksia.
Työttömien määrä kääntyi selvään laskuun
ja arviot bruttokansantuotteen kehityksestä paranivat.
Työllisyyden vahvistaminen on yksi keskeisimmistä keinoista kaupungin talouden
tasapainon saavuttamisessa. Työttömyyden vähentäminen on paitsi taloudellisesti
myös inhimillisesti äärimmäisen tärkeää.
Elokuussa 2017 käynnistyneen Pirkanmaan
kymmenen kunnan yhteinen työllisyyskokeilu tuotti jo heti kokeilun alkuvaiheessa
hyviä tuloksia. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan vuoden 2018 aikana merkittävää
vähennystä kaupungin maksamaan työmarkkinatuen rahoitusosuuteen. Kokeilun
avulla etsitään keinoja ja työkaluja työllisyydenhoidon palvelujen tehostamiseksi
ja työttömyyden vähentämiseksi kestävästi.

Työelämän ja yhteiskunnan muutokset
haastavat myös meitä kaupunkina muuttumaan ja pysymään edelläkävijänä. Tampereen kahden yliopiston yhdistyminen ja
ammattikorkeakoulun siirtyminen yliopistosäätiön omistukseen synnyttää vahvan
korkeakoulukeskittymän. Uusi yliopisto
on yksi kaupungin keskeisimmistä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä myös kansainvälisesti. Kaupunki on edistänyt yliopiston
syntymistä ja tehnyt osaltaan kaikki tarvittavat päätökset.
Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin
investoimalla rohkeasti, mutta kestävästi.
Näin luomme yhdessä edellytyksiä kasvun
jatkumiselle ja sitä kautta myös tulojen
kasvattamiselle. Investointien avulla mahdollistamme Tampereen yhä suuremman
kasvuvauhdin.
Tampereen vahvuuksia ovat osaavat ihmiset, laadukkaat palvelut, monipuolinen
koulutus- ja kulttuuritarjonta, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuminen sekä
kehittyvä ja viihtyisä kaupunkiympäristö.
Yhdessä näistä syntyy vetovoimainen ja
inhimillinen Tampere, paras kaupunki sinulle.

Lauri Lyly
pormestari
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Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja
taloudessa
Tampereen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Valtuusto
Tampereen kaupungin ylin päättävä toimielin on valtuusto, johon kuuluu 67 valtuutettua. Se vastaa kaupungin toiminnasta ja
taloudesta.
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan uuden valtuuston toimikausi alkaa
kesäkuun alusta. Lain siirtymäsäännösten
perusteella valtuuston ja muiden toimielinten vuoden 2016 lopussa päättyvää
toimikautta jatkettiin toukokuun 2017 loppuun.
Kokoomus ja SDP olivat valtuuston suurimmat puolueet 31.5.2017 saakka. Tammikuussa Aarne Raevaara ja Jari Heinonen
perustivat Vaihtoehto Tampere -valtuustoryhmän. Samalla Raevaaran ja SKP:n
valtuustoryhmät lakkasivat. Helmikuussa
Mikko Leppälahti siirtyi Kokoomuksen
ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmästä
Tampereen Puolesta -valtuustoryhmään.
Kuvio 1 kuvaa valtuuston kokoonpanoa ja
sen muutoksia valtuustoryhmittäin 1.1. 31.5.2017.
Valtuuston puheenjohtajana toimi
31.5.2017 saakka Sanna Marin (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Irja Tulonen (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Yrjö Schafeitel (TaPu).
Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa valitun
valtuuston toimikausi alkoi 1.6.2017.
Suurimmat puolueet olivat SDP, Kokoomus
ja Vihreät. Syyskuussa Perussuomalaisten
valtuustoryhmään
kuulunut
Tiina
Elovaara perusti Sinisen valtuustoryhmän.
Lokakuussa
Veikko
Vallin
siirtyi
Tampereen Puolesta -valtuustoryhmästä
Perussuomalaisten
valtuustoryhmään.
Kuvio 2 kuvaa valtuuston kokoonpanoa ja
sen muutoksia valtuustoryhmittäin 1.6. 31.12.2017.
Valtuuston puheenjohtajana toimi
1.6.2017 alkaen Anna-Kaisa Ikonen (Kok.),
ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pekka
Salmi (SDP), toisena varapuheenjohtajana
Iiris Suomela (Vihr.) ja kolmantena
varapuheenjohtajana Mikko Aaltonen
(Vas.).

Kuvio 1: Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin ja niiden muutokset 31.5.2017

Kesk.
5

Kd
2

SKP
0 (-1)

TaPu
3 (+1)

VaTa 2 (+1)

Vas.
7

Kok + RKP
17 (-1)

PS
5

Vihr.
10

SDP
16

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus ja konsernijohto johtavat kaupungin ja kaupunkikonsernin
toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan
yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kaupunginhallituksessa
pormestari
esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen talousarvion ja
-suunnitelman, sisäiseen valvontaan liittyvät asiat sekä kuntademokratiaan liittyvät
asiat. Muut asiat esittelee konsernijohtaja.
1.6.2017 voimaan tullut uusi hallintosääntö toi muutoksia toimielinorganisaatioon.
31.5.2017 päättyneellä toimikaudella
kaupunginhallitukseen kuului yhteensä 11
jäsentä. Puheenjohtajana toimi pormestari Anna-Kaisa Ikonen (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Atanas Aleksovski (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana
Jaakko Mustakallio (Vihr.).
Kaupunginhallitukseen kuuluivat lisäksi
seuraavat jäsenet:
Jäntti Aleksi (Kok.)
Kivistö Anneli (SDP)

Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina (Kesk.)
Sasi Ilkka (Kok.)
Sirén Elina (Kok.)
Sirniö Ilpo (SDP)
Virtanen Pertti (PS)
Virtanen Sirkka-Liisa (Vas.)
Kaupunginhallituksessa oli kaksi jaostoa,
henkilöstöjaosto ja liiketoimintajaosto.
Toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittuun kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä. Puheenjohtajana toimi
pormestari Lauri Lyly (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Kalervo Kummola
(Kok.), toisena varapuheenjohtajana Jaakko Mustakallio (Vihr.) ja kolmantena varapuheenjohtajana Atanas Aleksovski (SDP).
Muut jäsenet olivat:
Dündar-Järvinen Aila (SDP)
Haapa-aho Olga (Vihr.)
Kaleva Lassi (PS)
Kivistö Anneli (SDP)
Minkkinen Minna (Vas.)
Mäkeläinen Suvi (Kesk.)
Sasi Ilkka (Kok.)
Tulonen Irja (Kok.)
Vallin Veikko (PS)
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Kaupunginhallituksessa on ollut 1.6.2017
alkaen konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta liikelaitosten, tytäryhteisöjen
ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä.
Konsernihallinnossa toimi pormestarin
suorassa alaisuudessa konsernijohtaja,
apulaispormestarit, sisäinen tarkastus ja
pormestarin esikunta.
Konsernijohtajan alaisuudessa toimivat
hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn
sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden
johtajat ja heidän esikuntansa sekä seitsemän konserniohjausyksikköä: hallinto,
henkilöstö, strategia, kehittäminen, viestintä, omistajaohjaus ja talous.
Apulaispormestareina toimivat 31.5.2017
saakka Mikko Aaltonen (Vas.), Leena Kostiainen (Kok.), Anna-Kaisa Heinämäki
(Vihr.) ja Pekka Salmi (SDP). 1.6.2017 alkaen apulaispormestareina toimivat Johanna
Loukaskorpi (SDP), Anna-Kaisa Heinämäki
(Vihr.) ja Aleksi Jäntti (Kok.).
Kaupunginhallituksen jaostoihin ovat
kuuluneet seuraavat jäsenet:
Henkilöstöjaosto 31.5.2017 saakka:
Sirniö Ilpo (SDP) pj.
Haapa-Aho Olga (Vihr.) vpj.
Jäntti Aleksi (Kok.)
Kampman Ulla (SDP)
Markkanen Jouni (Kok.)
Minkkinen Minna (Vas.)
Silvennoinen Seppo (Kok.)
Liiketoimintajaosto 31.5.2017 saakka:
Kummola Kalervo (Kok) pj.
Aleksovski Atanas (SDP) vpj.
Kivistö Anneli (SDP)
Rauhala Leena (KD)
Sasi Ilkka (Kok.)
Siuro Petri (Vihr.)
Virtanen Sirkka-Liisa (Vas.)
Konsernijaosto 1.6.2017 alkaen:
Kummola Kalervo (Kok) pj.
Aleksovski Atanas (SDP) vpj.
Çaglayan Merve (Vihr.)
Liimola Anne (SDP)
Sasi Ilkka (Kok.)
Sirniö Ilpo (SDP)
Stenhäll Jaakko (Vihr.)
Taina Anneli (Kok.)
Torkkola Sinikka (Vas.)
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Tarkastustoimikunta
Tarkastustoimikunnan tehtävänä on arvioida ja valvoa sisäisen valvonnan,
konsernivalvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä
ja tehokkuutta sekä valmistella kaupungin toimintakertomuksessa annettava
selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tarkastustoimikunta myös valvoo, ohjaa ja kehittää sisäistä tarkastusta
ja koordinoi sen ja ulkoisen tilintarkastuksen työtä.
Tarkastustoimikunnassa
toimivat
31.5.2017 saakka puheenjohtajana pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Atanas
Aleksovski ja Jaakko Mustakallio. 1.6.2017
alkaen puheenjohtajana toimi pormestari
Lauri Lyly ja jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Kalervo Kummola,
Jaakko Mustakallio ja Atanas Aleksovski.

Lautakunnat, johtokunnat ja
toimikunnat
Vuonna 2017 toimi 9 lautakuntaa ja 6 johtokuntaa.
Lautakuntien tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja
kehittämisestä ja ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua.

Lautakunnat 31.5.2017 saakka olivat
lasten ja nuorten palvelujen lautakunta,
ikäihmisten palvelujen lautakunta, terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, osaamis- ja elinkeinolautakunta, sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
lautakunta, yhdyskuntalautakunta, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, tarkastuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta.
Lautakunnat 1.6.2017 alkaen olivat sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta,
yhdyskuntalautakunta, alueellinen jätehuoltolautakunta, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.
Johtokunnat vuonna 2017 olivat Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunta, Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen Voimia
Liikelaitoksen johtokunta ja Sara Hildénin
taidemuseon johtokunta. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta lakkasi
31.12.2017.
8 toimikuntaa ja 17 neuvottelukuntaa
huolehtivat niille annettujen tehtävien toteuttamisesta.

Kuvio 2: Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin ja niiden muutokset 31.12.2017

Kesk.
4 (-1)
Vas.
7

Kd
2

Sin.
1 (+1)

TaPu
2 (-1)
VaTa 1 (-1)

Kok + RKP
16 (-1)
PS
4 (-1)

Vihr.
14 (+4)

SDP
16
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Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys
Talouden kehitys
Valtiovarainministeriön tammikuussa 2018
julkaisemassa ”Budjettikatsaus 2018”- julkaisussa on arvioitu valtiontalouden ja
kunta- ja maakuntatalouden lähivuosien
näkymiä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan edelleen myönteisenä. Kotimaisen
kysynnän kasvu ja ulkomaan kaupan hyvä
kehitys ovat vahvistaneet talouskasvua.
Suomen talouden kasvun arvioidaan
hidastuvan 2,4 prosenttiin vuonna
2018, mutta kasvu on silti viime vuosien
kehitystä voimakkaampaa. Yksityisen
kulutuksen kasvua tukee ansiotason
nousun lisäksi työllisyyden koheneminen.
Työttömyysasteen arvioidaan laskevan
8,1 prosenttiin, työllisyysasteen 70,3
prosenttiin ja inflaation nousevan 1,4
prosenttiin.
Huolimatta talouden suotuisasta kehityksestä talouskasvu ei yksistään riitä
poistamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Julkisen talouden menot
ovat edelleen tuloja suurempia eikä talouden tasapainoa saavuteta puuttumatta julkisen talouden menoihin.
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017
tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous
vahvistui viime vuonna, mutta ei ennakkoarvioiden mukaiselle tasolle. Tilikauden
tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan
noin 200 miljoonalla eurolla, mutta jäi
500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin

syksyn 2017 kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta
ei vastoin odotuksia pienentynyt.
Suurimpien kaupunkien vuoden 2017
yhteenlasketut tulosennusteet ovat kauttaaltaan vuoden 2016 tilinpäätöksiä paremmat. Tampereen tulos parani selkeästi
vuodesta 2016 ja toimintamenojen kasvu
pysyi hyvin maltillisena, mutta Tampereen
tulos oli kuitenkin suurten kaupunkien
heikoin. Talouden tasapainoa haetaan valtuustokauden kattavalla talousohjelmalla,
josta kaupunginvaltuusto päättää keväällä
2018.
Vaikka viime vuonna valtakunnan yleinen taloustilanne ja kuntatalous paranivat,
ovat kuntatalouden lähivuosien näkymät
vaikeat. Kuntien vuoden 2017 positiivinen
kehitys uhkaa jäädä poikkeukselliseksi.
Kuntatalouden alijäämän arvioidaan kasvavan vuosina 2018 ja 2019 kunta-alan
palkkaratkaisun, väestön ikääntymisen
aiheuttaman hoito- ja hoivamenojen kasvun, varhaiskasvatusmaksujen alentamisen sekä erittäin suurten investointitarpeiden aiheuttamien menopaineiden vuoksi.
Lisäksi valtiovarainministeriön laskelmien
mukaan valtion toimenpiteet heikentävät
edelleen kuntataloutta vuonna 2018 nettomääräisesti 45,6 milj. eurolla.
Kuntien investointipaineita kuvaa Kuntaliiton ja FCG:n selvitys, jonka mukaan
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Toimintaympäristön kehitys
Väestö
Vuoden 2017 väestön kasvu oli 3 579 asukasta (+1,6 %). Väestön kasvu on ylittänyt
3 000 asukkaan rajan 2010-luvulla vain
vuosina 2013 ja 2016. Vuoden 2017 lopussa
tamperelaisia oli 231 853.
Tampereen väestönlisäys perustuu
muuttovoittoon. Kotimainen muuttovoitto, noin 2 800 asukasta, nousi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.
Maahanmuutto pysyi lähes samalla tasolla, noin 570 asukasta. Vuonna 2017 syntyi
noin 2 260 uutta tamperelaista. Edellisen
kerran syntyneiden määrä on ollut alle
2 300 lasta vuonna 2003, jolloin syntyneitä
oli noin 2 270.
Tampereen kaupunkiseudun ennakkoväkiluku oli vuoden 2017 lopussa 385 301
asukasta. Kuluneen vuoden kasvu oli 4
146 asukasta. Kasvu on keskittynyt entistä
enemmän keskuskaupunkiin. Tampereen
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kuntakonserneilla on laskennallisesti katettavaa korjausvelkaa pelkästään toimitilojen ja kiinteistöjen osalta 4 miljardia euroa. Tämän lisäksi monilla kaupungeilla on
edessään väestönkasvun ja kaupunkikehityksen edellyttämät huomattavan suuret
investoinnit.
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Nuorten, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä, joulukuu
						

Tampereen ja koko maan työttömyysaste 1990-2017, neljännesvuosittain

Yli vuoden työttömänä olleet

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus
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Vuonna 2017 valmistui 3 074 asuntoa, mikä
on 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuuden edellisen vuoden aikana
asuntotuotanto on ollut keskimäärin 1 890
asuntoa vuodessa. Lähes 90 prosenttia
valmistuneista asunnoista sijoittui kerrostaloihin. Huoneistotyypeistä yksiöitä ja
kaksioita valmistui eniten, lähes 80 prosenttia.
Vuokra-asumisen suosio on edelleen
nousussa. Vuonna 2016 vakituisesti asutuista asunnoista vuokra-asuntojen määrä
kasvoi noin 3,6 prosenttia. Myös omistusasuminen jatkaa kasvua, mutta on ollut
maltillisempaa verrattuna vuokra-asumiseen.

1996

Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja
voimakas rakennemuutos on vienyt Tampereelta työpaikkoja. Vuodesta 2008 työpaikkamäärä on pudonnut noin 4 000:lla.
Vuoden 2015 lopussa Tampereella oli työpaikkoja 115 727. Luku on laskenut edellisvuodesta, jolloin paikkoja oli noin 800
enemmän. Vuoden 2008 työpaikkamäärää
(lähes 120 000) ei ole vieläkään saavutettu, koska suurina irtisanomisten vuosina
2013–2015 uusia työpaikkoja ei ole syntynyt riittävästi menetettyjen tilalle.
Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli
kuitenkin kasvusuunnassa vuonna 2017,
mikä vaikutti osaltaan siihen, että Tampereen työttömyys on laskenut edelleen
vuoden aikana. Työttömyysaste laski 14,3
prosenttiin. Työttömiä oli 16 506, lähes
4 490 henkilöä vähemmän kuin edellise-

1993

Työ

Asuminen

nä vuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä
kääntyi laskuun vuoden 2017 alussa, muutosta vuoden takaiseen oli 31 prosenttia.
Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa
noin 36 prosenttia kaikista työttömistä, 5
900 henkilöä.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Tampereella oli vuoden lopussa 2 731.
Nuorten työttömyysaste heilahteli vuoden
2017 aikana ja kääntyi hienoiseen nousuun joulukuussa, mutta määrä on kuitenkin pienempi kuin joulukuussa 2016.
Yli 50-vuotiaiden työttömyystilanteessa
tapahtui käänne parempaan vuonna 2016
ja suunta on jatkunut suotuisana edelleen.
Työttömiä yli 50-vuotiaita oli joulukuussa
noin 4 500 henkilöä, heistä noin 1 400 oli
yli 60-vuotiaita.
Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Tampereen työttömyysaste pysyi
korkeimpana. 20 suurimman kunnan vertailussa Tampereen edellä olivat vain Lahti,
Joensuu ja Kotka.

1990

osuus kaupunkiseudun kasvusta on noin
86 prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli
noin 75 prosenttia.

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

15

Toimintakertomus

Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Tuloperusteiden muutokset
Verotuloja kertyi 919,0 milj. euroa, mikä
ylitti vuosisuunnitelman 5,1 milj. eurolla.
Verotulot kasvoivat 22,8 milj. eurolla (2,5
%) vuodesta 2016. Kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2017.
776,8 milj. euron kunnallisverotulot pysyivät vuoden 2016 tasolla. Veroperustemuutokset ja kilpailukykysopimus laskivat
kunnallisveron tuottoa. Veroperustemuutosten kunnallisveron tuottoa vähentävä
vaikutus kompensoitiin lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta.
Yhteisöverotuloja kertyi 66,5 milj. euroa. Yhteisöverotulojen 12,2 milj. euron
(22,5 %) kasvu edellisestä vuodesta aiheutui kuntien yhteisöverotilitysten kasvusta
ja kaupungin jako-osuuden noususta edellisestä vuodesta.
Kiinteistöverotuloja kertyi 75,6 milj. euroa. Kiinteistöverotulojen 10,3 milj. euron
(15,8 %) nousu perustui kiinteistöveroprosenttien korotukseen sekä kiinteistöveropohjan kasvuun.
Vuonna 2017 perittiin viimeisen kerran
koiraveroa, mitä kertyi 0,1 milj. euroa.
Valtionosuuksia kertyi yhteensä 285,1
milj. euroa. Valtionosuudet vähenivät
edellisestä vuodesta 32,1 milj. euroa (10,1
%). Peruspalvelujen valtionosuutta saatiin
221,5 milj. euroa, mikä oli 25 milj. euroa
(- 10,1 %) edellistä vuotta vähemmän. Peruspalvelujen valtionosuuksien raju lasku
aiheutui kilpailukykysopimuksen voimaantulosta, perustoimeentulotuen siirrosta
Kelaan sekä muista valtionosuusleikkauksista. Veroperustemuutosten verotuloja
vähentävä vaikutus kompensoitiin lisäämällä valtionosuuksia.
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet olivat 63,6 milj. euroa eli 7,2
milj. euroa (-10,2 %) vuotta 2016 pienemmät. Opetus- ja kulttuuritoimeen kohdistuvien valtion säästötoimien johdosta
erityisesti ammatillisen koulutuksen sekä
vapaan sivistystyön, museoiden ja orkesterin yksikköhinnat laskivat merkittävästi.
Vuodelle 2017 korotettiin erilaisia maksuja ja taksoja maltillisesti osittain kustannuskehitystä vastaavasti.
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Kaupungin tehtävien ja toiminnan
muutokset
Tampereen uusi strategia hyväksyttiin marraskuussa 2017. Se ulottuu vuoteen 2030
ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän
aikavälin tavoitteet. Strategian laadinta
käynnistyi keväällä 2017 ja siihen osallistuivat päätöksentekijöiden ja kaupungin
johdon lisäksi laajasti myös henkilöstö,
kaupunkilaiset ja sidosryhmät. Tampereen
visio vuodelle 2030 on Tampere - Sinulle
paras. Strategian painopisteet jakaantuvat
neljään kokonaisuuteen: yhdessä tekevä
ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä
urbaani ja kestävästi kasvava. Strategian
toteuttamisen mahdollistaa kaupunkiorganisaation uudistumiskyky, joka koostuu
toimintaympäristön muutosten ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, vaikuttavasta verkostokumppanuudesta sekä
tasapainoisesta taloudesta ja aktiivisesta
omistamisesta.
Tampereen kaupungin uusi toimintamalli astui voimaan 1.1.2017 pois lukien
uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittivat toimintansa 1.6.2017 uuden valtuustokauden alkaessa. Toimielinrakenne muuttui kaupunginhallituksen jaostojen sekä
lautakuntien ja niiden jaostojen osalta.
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston
toiminta lakkasi ja sen tehtävät siirrettiin
osin kaupunginhallituksen ja osin viranhaltijoiden tehtäviksi. Myös kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto lakkasi ja
sen tilalla aloitti toimintansa kaupunginhallituksen konsernijaosto, jonka tehtävät
vastaavat pitkälti aiemman liiketoimintajaoston tehtäviä. Myös lautakuntarakenne
uudistui: tilaaja-tuottaja-mallin aikaiset
lautakunnat lakkasivat ja niiden tilalla
aloittivat seitsemän uutta lautakuntaa jaostoineen: sosiaali- ja terveyslautakunta ja
sen yksilöasioiden jaosto, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta,
yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja
rakennusjaosto ja alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen

jätehuoltolautakunta. Apulaispormestarien määrä väheni uudistuksessa neljästä
kolmeen.
Kaupungin sisäinen maakunta- ja soteuudistusvalmistelu jatkoi toimintamalliuudistuksen pohjalta toiminnan ja hallinnon
uudistamista sekä siirtotoimien toteuttamista. Vuoden 2017 valmistelutyöhön
vaikuttivat erityisesti valtioneuvoston heinäkuussa linjaama lisäaika uudistukselle
sekä kaupungin oma riskianalyysi uudistusten vaikutuksista. Tampereen kaupunki
vaikutti aktiivisesti Pirkanmaan esivalmistelun ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen.
Kaupungin ja maakunnan tukipalvelujen
valmistelun linjaukset tehtiin talous- ja
henkilöstöhallinnon, hankinta- ja logistiikkapalvelujen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osalta. Sopimusten hallinnan
osalta valmisteltiin sähköistä sopimusten
siirtomallia sekä annettiin Maakuntien tilakeskukselle vuokrattavien toimitilojen
tilaselvitys. Tampereen kaupungille myönnettiin joulukuussa 2017 valtionavustusta
palvelusetelikokeilun laajentamiseen suun
terveydenhuoltoon sekä henkilökohtaisen
budjetin kokeilun valmisteluun, mikä edistää valinnanvapauden hallittua käyttöönottoa Pirkanmaalla.
Tesoman alueen hyvinvointipalvelujen toteuttamisesta allianssimallilla
tehtiin päätös kaupunginhallituksessa
23.10.2017. Allianssimallissa toteutetaan
Tesoman hyvinvointikeskus yhteistyössä
Mehiläinen-ryhmittymän kanssa siten,
että sopimuksen osapuolet vastaavat hyvinvoinnin tuottamisesta allianssille asetettujen vaikuttavuustavoitteiden sekä
tavoitebudjetin mukaisesti jakaen riskit ja
hyödyt. Hyvinvointikeskuksessa tuotetaan
palveluita, jotka aiemmin ovat toimineet
hajautettuina: mm. terveysasema, suun
terveydenhuolto, lapsiperheiden hyvinvointineuvola, nuorisotyö sekä kirjasto. Lisäksi hyvinvointikeskus toimii tukikohtana
alueella toimiville perhetyön, kotipalvelun
ja kotihoidon työntekijöille. Näiden ohella
palvelukokonaisuuteen sisältyvät hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen
rakennettava tehostetun asumispalvelun
yksikkö ja sen kanssa samassa korttelissa
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tarjottavat palvelutalon kotihoidon palvelut. Palvelutuotanto hyvinvointikeskuksessa käynnistyy huhtikuussa 2018.
Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toiminnot pois lukien Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalvelut,
Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian
palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut yhdistettiin tukipalveluineen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvaan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella
1.1.2018 alkaen. Yhdistymisen taustalla
olevia tekijöitä olivat terveydenhuoltolain
muutos, valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen sekä päällekkäisyyksien karsiminen toiminnassa. Samassa yhteydessä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
kardiologinen poliklinikkatoiminta siirtyi
liikkeenluovutuksella Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaala Oy:lle
1.1.2018 alkaen. Lisäksi Hatanpään sairaalan tukipalveluiden henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksella Tuomi Logistiikka Oy:lle
1.1.2018 alkaen.
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
palveluliiketoiminta myytiin 1.1.2018 liiketoimintakaupalla kaupungin perustamalle ja kokonaan omistamalle Tampereen
Tilapalvelut Oy:lle. Samassa yhteydessä
kaupungin tilaomaisuus siirtyi Asunto- ja
kiinteistölautakunnan vastuulle, missä
tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä. In-house -asemassa
toimiva Tampereen Tilapalvelut Oy tuottaa
kaupungille rakennusten ja tilojen rakennuttamis-, isännöinti-, huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä hankejohtamis- ja
vuokralaskutuspalveluita.
Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston toiminnot ja henkilöstö siirrettiin
1.1.2017 liiketoimintakaupalla kaupungin
tytäryhtiö Visit Tampere Oy:lle. Siirron
tarkoituksena oli mahdollistaa tapahtuma-, kongressi- kulttuuri- ja matkailupalveluiden entistä tehokkaampi ja yhdenmukaisempi tuottaminen matkailijoille,
kun samalla myös Tredea Oy:n matkailun
neuvonta- ja markkinointipalvelut sekä
Tampere Convention Bureau ry:n kokousja konferenssipalvelujen toimintoja yhdistettiin Visit Tampere Oy:öön.
Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Kaupunki jär-

jesti toimeentulotukea pitkään toimeentulotuen piirissä olleille kotitalouksille vielä
siirtymäaikana 1.1. - 31.3.2017. Muutoksen
myötä kaupungin palveluksessa olleet
etuuskäsittelijät siirtyivät Kelan työntekijöiksi.
Raitiotien rakentaminen käynnistyi
vuoden 2017 alussa. Raitiotiejärjestelmän
rakentamisesta vastaa kaupungin täysin
omistama tytäryhtiö Tampereen Raitiotie
Oy, ja hankkeen kokonaiskoordinoinnista
vastaa kaupungin Raitiotie-kehitysohjelma. Tavoitteena on, että liikenne keskustasta Hervantaan ja keskussairaalalle alkaa
vuonna 2021 ja osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen on alkanut viimeistään vuonna 2021. Osien 1 ja 2 rakentamiseen saadaan valtiontukea enintään
30 prosenttia, kuitenkin enintään 71 milj.
euroa.
Keskustan kehittämisohjelmaan kuuluva Kansi ja Areena -hanke eteni vuoden
2017 aikana. Hankkeessa rakennetaan rautatieaseman alueelle junaradan päälle kansi, johon rakennetaan monitoimiareenan
lisäksi toimisto- ja liiketiloja, asuntoja, hotelli ja toritiloja. Kannelle suunnitellun monitoimiareenan omistavan kiinteistöyhtiön
osakassopimus allekirjoitettiin lokakuussa
2017. Kaupungista tulee yhtiön vähemmistöosakas 40 %:n omistusosuudella ja kaupunki rahoittaa yhtiötä yhteensä enintään
26,0 milj. eurolla. Valtio myöntää tukea
monitoimiareenan rakentamiseen 18,0
milj. euroa. Monitoimiareenan on määrä
valmistua vuonna 2021.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi asetettiin -18,8 milj. euroa.
Talousarviomuutosten johdosta muutetun
talousarvion mukainen tilikauden tulos oli
-23,5 milj. euroa. Valtuusto päätti vuoden
2017 aikana talousarviomuutoksista neljä
kertaa, ja suurimmat menojen lisäykset
olivat seuraavat: Avo- ja asumispalveluihin
18,3 milj. euroa, Sairaala- ja kuntoutuspalveluihin 13,6 milj. euroa, Kasvatus- ja
opetuspalveluihin 3,0 milj. euroa ja työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun 1,4 milj. euroa. Investointimenoihin
tehtiin 29,0 milj. euron lisäykset vuodelta 2016 siirtyneisiin rakennushankkeisiin
sekä osakkeisiin ja osuuksiin. Verotuloja

lisättiin talousarvioon 30,8 milj. eurolla
ja valtionosuuksia pienennettiin 2,6 milj.
eurolla. Rahoitustuottoja lisättiin 5,7 milj.
eurolla johtuen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautuksesta.
Kokonaisuutena kaupungin talous toteutui 12,8 milj. euroa valtuuston hyväksymää talousarviota parempana. Toimintakate toteutui 2,4 milj. euroa muutettua
talousarviota heikompana, mutta tiliryhmätasolla lähinnä verotulojen 5,1 milj. euron ylityksestä ja satunnaisten erien 8,0
milj. euron ylityksestä johtuen kaupungin
talous toteutui kokonaisuutena muutettua
talousarviota parempana. Osa yksiköistä
saavutti muutettua talousarviota paremman tuloksen. Joissain yksiköissä talousarvion tulostavoitteesta kuitenkin jäätiin,
vaikka alkuperäiseen talousarvioon nähden tehtiinkin menojen lisäyksiä.
Käyttötalouden osalta merkittävin poikkeama talousarvioon nähden oli Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen
11,1 milj. euron ylitys. Toimintakate toteutui muutettua talousarviota heikompana,
vaikka kaupunginvaltuuston päättämissä
talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahoja yhteensä 31,9 milj. eurolla. Suurimmat
menojen ylitykset olivat erikoissairaanhoidon ostoissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, vammaispalveluissa, kotihoidon
henkilöstömenoissa, omaishoidontuessa,
laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä
lääke- ja hoitotarvikemenoissa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Elinvoima- ja
osaamislautakunnan, Asunto- ja kiinteistölautakunnan, Yhdyskuntalautakunnan ja
Joukkoliikennelautakunnan osalta vuosisuunnitelman mukainen toimintakatteen
tavoitetaso ylitettiin.
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
liikeylijäämä toteutui 6,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätökseen kirjattiin arvonalentumisia pysyvistä
vastaavista 3,4 milj. eurolla, ja lisäksi Onkiniemen tehdaskiinteistössä esille tulleesta asbestiongelmasta aiheutui ylimääräisiä
kustannuksia. Muiden liikelaitosten osalta
liikeylijäämätavoite saavutettiin. Liikelaitosten liikeylijäämä ei ole valtuustoon
nähden sitova erä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosta lukuun ottamatta.
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Nettoinvestoinnit toteutuivat 47,8 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempinä johtuen pääasiassa hankkeiden lykkääntymisestä. Suurin osa hankkeista on
talonrakennushankkeita ja on hyväksytty
uudelleen budjetoitavaksi ja toteutettavaksi vuodelle 2018. Ulkopuolinen rahoitus
jäi 13,9 milj. euroa ja sijoitukset 14,6 milj.
euroa suunniteltua alhaisemmiksi, joka
johtui tammikuussa 2018 tilintarkastajien

kanssa sovitusta kirjausmuutoksesta Tampereen Raitiotie Oy:n rahoitusosuuksiin.
Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista 44 toiminnallisesta tavoitteesta 6
jäi kokonaan ja 5 osittain saavuttamatta
vuonna 2017. Kaupungin yhteiset tavoitteet saavutettiin yhtä lukuun ottamatta,
kun taas palvelualueille asetetuista 34
tavoitteesta 5 jäi saavuttamatta. Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 26

tavoitteesta 5 jäi saavuttamatta ja 4 toteutui osittain. Tytäryhteisöjen 60 toiminnan
tavoitteesta 8 ei toteutunut ja 7 toteutui
osittain. Kahden tavoitteen toteutumista
ei voitu arvioida.
Merkittävät poikkeamat talousarvioon
esitetään tarkemmin talousarvion toteumavertailu -osiossa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Tilikauden tulos oli 12,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi, mutta 10,7
milj. euroa alijäämäinen. Toimintakate
pieneni 0,6 prosenttia, mutta vertailukelpoinen toimintakate kasvoi 2,0 prosenttia.
Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on
95,3 milj. euroa ja tilikausi päättyy 15,7
milj. euroa alijäämäiseen tulokseen. Menojen kasvua on koko kaupungin tasolla
saatu viime vuosina hillityksi, mutta verorahoituksen heikon kehityksen vuoksi menojen kasvua pitäisi kyetä pienentämään
lisää. Yhtälö on vaikea, kun kaupungin
kasvu jatkuu vahvana, mikä lisää palvelutarvetta.
Vuoden 2017 osalta sosiaali- ja terveyslautakunta ylitti vuoden aikana muutetun talousarvion reilusti. Viime vuoden
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toteutumien perusteella on arvioitavissa,
että sosiaali- ja terveyslautakunta ei pysty
edelleenkään mitoittamaan toimintojaan
valtuuston hyväksymän alkuperäisen talousarvion mukaiseksi. Koko kaupungin
tasolla talousarviossa asetetun tilikauden
tulostavoitteen saavuttaminen on vuoden
2017 tilinpäätöksen perusteella epätodennäköistä.
Toiminnan sopeuttaminen käytettävissä
oleviin varoihin on lähivuosien keskeinen
tavoite. Tavoitteeseen pyritään keväällä
2018 valmistuvalla ja valtuustokauden kattavalla talouden tasapainottamisohjelmalla. Talousohjelmassa linjataan tavoitteet
lähivuosien menojen kasvulle, tulojen tasolle, tilikauden tulokselle sekä investointien ja lainamäärän tasolle. Sopeuttamis-

toimenpiteet koskevat kaikkia kaupungin
palveluita. Kaupungin voimakas kasvu
edellyttää jatkossakin investointeja, joten
investointitaso pysyy myös lähivuodet
ennätyksellisen korkeana. Talouden hallinnan kannalta on kyettävä nostamaan
tulorahoituksen tasoa suhteessa investointeihin.
Talousohjelman avulla tavoitellaan nettomenojen kasvun pitämistä verorahoituksen kasvua pienempänä. Tämä on välttämätöntä talouden tasapainottamiseksi.
Menojen sopeutus verorahoituksen muutoksen sallimalle tasolle edellyttää päätöksiä palveluverkkoon tehtävistä rakenteellisista muutoksista ja palvelutoiminnan
tehostamista.

Toimintakertomus

Henkilöstö
Henkilöstömäärän kehitys
Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2017 oli
15 606 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 12 688. Määräaikaista
henkilöstöä oli 2 918, josta palkkatuetun
henkilöstön osuus oli 195 henkilöä. Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 1 866 henkilöä.
Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt. Vuoden 2016
lopussa henkilöstömäärä oli 15 087. Henkilöstömäärä nousi 519 henkilöllä edelliseen

vuoteen nähden. Suurinta henkilöstömäärän nousu oli hyvinvoinnin palvelualueella
avo- ja asumispalveluiden sekä kasvatusja opetuspalveluiden palveluryhmissä.

Palkallisten henkilötyövuosien
kehitys
Palkallisten henkilötyövuosien määrä
vuonna 2017 oli 14 267 henkilötyövuotta,
josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli
193 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet

Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017

Hyvinvoinnin palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue
Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari
Liikelaitokset
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

9 619
1 550
300
484
1 682

Muutettu
TA 2017
9 444
1 601
308
502
1 707

Liikelaitokset
1 682 htv
12 %

Ero
175
-51
-8
-17
-25

632

626

6

14 267

14 188

80

HENKILÖSTÖKULUT VUONNA 2017, MILJ. EUROA

HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017, HTV
Pirkanmaan
pelastuslaitos
632 htv
5%

ylittivät vuosisuunnitelman 80:llä.
Kaupungin henkilötyövuosien määrä
nousi edellisvuoteen nähden 205 henkilötyövuodella (1,5 %). Merkittävin syy henkilötyövuosien kasvuun oli palvelutarpeen
kasvu hyvinvoinnin palvelualueella. Palkkatuetun henkilöstön henkilötyövuodet
kasvoivat 33:lla (20,6 %). Kasvun taustalla
oli 1.8.2017 alkanut työllisyyskokeilu. Henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu oli
237 henkilötyövuotta (1,7 %).

Pirkanmaan
Konsernihallinto ja
pelastuslaitos
Konsernipalveluyksikkö
33,7
28,7
Liikelaitokset
5%
4%
72,6
11 %

Konsernihallinto ja
Konsernipalveluyksikkö
484 htv
3%

Kaupunkiympäristön
palvelualue
300 htv
2%

Kaupunkiympäristön
palvelualue
16,4
3%

Elinvoiman ja
kilpailukyvyn
palvelualue
1 550 htv
11 %

Elinvoiman ja
kilpailukyvyn
palvelualue
85,4
14 %

Hyvinvoinnin
palvelualue
9 619 htv
66 %

Hyvinvoinnin
palvelualue
431,6
62 %

Henkilöstökulujen kehitys
Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2017
olivat 668,3 milj. euroa. Vuoteen 2016
nähden vertailukelpoiset henkilöstökulut
kasvoivat 3,9 milj. euroa eli 0,6 prosenttia.
Vuosien 2016 ja 2017 henkilöstökuluja ja
henkilötyövuosia vertailtaessa on otettu
huomioon perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen
sekä kilpailukykysopimukseen perustuvat

muutokset. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuonna 2017 maksettuja lomarahoja leikattiin 30 prosenttia. Koska vuonna
2017 maksetut lomarahat ansaittiin lomanmääräytymisvuonna 4/2016–3/2017,
lomarahojen leikkaus vaikutti vuonna
2016 vain huhti–joulukuussa kertyneisiin
lomarahoihin mutta vuonna 2017 leikkaus
vaikutti kaikkien kuukausien lomarahoi-

hin. Lomarahojen leikkaus vähensi vuoden 2017 henkilöstökuluja 2,2 milj. euroa
vuoteen 2016 verrattuna. Kilpailukykysopimukseen perustuva sivukuluprosenttien
lasku 1,69 prosenttiyksiköllä vähensi vuoden 2017 henkilöstökuluja 8,9 milj. euroa.
Palkallisten henkilötyövuosien kasvu lisäsi
henkilöstökuluja noin 10 milj. euroa. Taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia
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Henkilöstömenot (milj. euroa)

TP 2016

TA 2017

Muutettu
TA 2017

TP 2017

-516,7

-514,4

-523,2

-524,9

-8,2

1,6

-125,7
-34,4
-676,8

-124,5
-27,9
-666,8

-124,9
-27,9
-676,0

-118,9
-24,5
-668,3

6,8
9,8
8,4

-5,4
-28,7
-1,2

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

vapaita pidettiin 17 600 henkilötyöpäivää
(48 henkilötyövuotta) vuonna 2017, mikä
vähensi palkka- ja sivukuluja 1,9 milj. euroa (0,3 % henkilöstökuluista). Palkattomia vapaita pidettiin 8 600 päivää vähemmän kuin vuonna 2016.
Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 7,7 milj. eurolla. Vuosisuunnitelman alituksen taustalla ovat erityisesti
eläkemenoperusteiset vuoden 2017 ennakkomaksut, jotka olivat kaupunkitasolla
6,1 milj. euroa budjetoitua alhaisemmat.
Muut henkilösivukulut alittivat vuosisuunnitelman 3,4 milj. eurolla. Palkkojen ja
palkkioiden yhteissumma ylitti vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla.
Hyvinvoinnin palvelualueella Avo- ja
asumispalvelujen palveluryhmässä henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman
0,8 milj. eurolla. Suurinta ylitys oli ikäihmisten palvelulinjalla, jossa henkilöstökulut ylittyivät 1,3 milj. eurolla, mikä johtui pääosin kotihoidon palvelutarpeen
merkittävästä kasvusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusopetuksen henTyövoimakustannukset (milj. euroa)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Liikelaitokset
Tampereen Infra
Tampereen Kaupunkiliikenne
Tampereen Tilakeskus
Tampereen Vesi
Tampereen Voimia
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä
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TP 17 /
TP 16

%

kilöstömenojen osalta alkuperäistä vuosisuunnitelmaa korjattiin tilikauden aikana
kaupunginvaltuuston
lisätalousarvioilla
yhteensä 7,8 milj. euroa.
Konsernihallinnon ja yhteisten erien
henkilöstökulut toteutuivat 2,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Alituksen taustalla on pääosin eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten
maksujen sekä harkinnanvaraisten henkilöstömäärärahojen toteutuminen suunniteltua alhaisempina. Liikelaitoksissa henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman
yhteensä 3,5 milj. eurolla.

Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön
henkilöstökulut sekä vuokratyövoiman
käytöstä aiheutuneet kustannukset. Työvoimakustannusten
vuosisuunnitelma
vuodelle 2017 oli 679,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus vuosisuunnitelmasta
oli 676,0 milj. euroa ja työvoiman vuokrausmenojen osuus 3,2 milj. euroa.

TP 2017
-434,8
-188,3
-246,5
-85,4
-83,2
-2,2
-16,4
-15,5
-0,9
-15,7
-13,0
-75,1
-18,8
-16,5
-11,5
-7,3
-21,0
-33,7
-674,0

Muutettu
TA 2017
-434,1
-188,9
-245,2
-85,0
-83,1
-1,9
-16,5
-15,6
-0,9
-18,1
-14,1
-76,8
-19,6
-17,5
-12,0
-7,7
-20,1
-34,6
-679,2

Ero
-0,7
0,6
-1,3
-0,4
-0,2
-0,2
0,2
0,2
-0,0
2,3
1,1
1,7
0,9
0,9
0,5
0,3
-0,9
0,9
5,2

Vuonna 2017 toteutuneet työvoimakustannukset olivat 674,0 milj. euroa, joka
alitti vuosisuunnitelman 5,2 milj. eurolla.
Työvoiman vuokrausmenot olivat 5,7 milj.
euroa, joka ylitti vuosisuunnitelman
2,4 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset olivat Tampereen Voimiassa sekä sairaala- ja
kuntoutuspalveluissa.

Työkyvyttömyyden kustannukset
Sairauspoissaoloja oli 649 henkilötyövuotta vuonna 2017. Poissaolojen määrä
nousi 36 henkilötyövuotta (5,9 %) edelliseen vuoteen nähden. Henkilötyövuotta
kohden poissaolopäiviä oli 16,7. Nousua
edelliseen vuoteen nähden oli 0,7 kalenteripäivää. Ulkopuolisten sairauspoissaolosijaisten käyttöaste on kaupunkitasolla
kuitenkin laskenut sijaispoolien vahvistamisen myötä.
Sairauspoissaolojen suorat sijaiskustannukset työnantajamaksuineen olivat
6,3 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa
edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä sairauspoissaolojen sijaiskustannuksia nosti tietojen poimintavirhe,
jonka korjaus laski vertailuvuoden kustannuksia 1,2 milj. euroa.
Työterveyshuollon kustannukset olivat
7,6 milj. euroa, varhaiseläkemenoperusteiset maksut 3,7 milj. euroa ja tapaturmavakuutusmaksu oli 1,9 milj. euroa. Kaikkiaan
työkyvyttömyyden
bruttokustannukset
vuonna 2017 olivat 19,5 milj. euroa, mikä
on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Kustannuksia vähentävät Kelalta ja vakuutusyhtiöiltä tulevat työnantajahyvitykset. Ne kasvoivat 0,4 milj. euroa ollen
8,6 milj. euroa. Näin laskettuna työkyvyttömyydestä aiheutuvat nettokustannukset
olivat 11,0 milj. euroa (1,6 % henkilöstömenoista), mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän
kuin vuonna 2016.
Työkyvyttömyyden kustannusten laskentamallin ulkopuolelle jää erilaisia tekijöitä kuten sijaispoolien kustannukset,
ulkopuolisten rekrytointiyritysten käytön
kustannukset sekä hallinnolliset perehdytys- ja rekrytointikustannukset. Lisäksi
ulkopuolelle jäävät vaikeasti mitattavat
välilliset kustannukset kuten vaikutukset
työnantajakuvaan, palvelun laatuun ja
työn tuottavuuteen.
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Riskienhallinnan järjestämistapa
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestäminen on tärkeä osa kuntakonsernin johtamista. Tampereen kaupunkikonsernin eri toimintayksiköt pitävät yllä
ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan,
jotta keskeiset uhkat hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti. ISO 31000 standardiin pohjautuvia
riskiprofiileja laadittiin toimintayksiköissä
laajasti vuonna 2017. Riskiprofiilien tekemisen kautta pyritään suunnitelmalliseen
riskienhallintaan, toimintaympäristön analysointiin, merkittävien mahdollisuuksien
hyödyntämiseen, uhkien hallintaan ja valvonnan toimenpiteiden määrittelyyn sekä
seurantaan. Tavoite on, ettei sisäinen valvonta ja riskienhallinta ole erillistä toimintaa, vaan kiinteä osa tavanomaisia suunnittelu-, johtamis-, ja toimintaprosesseja.
Riskiprofiilityön tuloksia on hyödynnetty
vuoden 2017 aikana myös strategian laadinnassa, palvelu- ja vuosisuunnitelmien
laatimisessa, koulutuksissa sekä toimintakertomuksen laadinnassa.
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan. Riskienhallinnan ohjauksesta, koordinoinnista ja
kehittämisestä vastaa Strategia- ja kehittämisyksikön riskienhallinta- ja turvallisuustiimi.

Talouden ja toimintaympäristön
vaikutukset kaupunkikonserniin
Vuonna 2017 Suomen talous kääntyi selkeään kasvuun ja BKT kasvoi arvioitua
enemmän erityisesti vientiteollisuuden
ripeän kasvun myötä. Maailmankaupan
kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista
vaikutti BKT:n arvioitua parempaan kehitykseen. Talouden myönteinen kehitys ei
kuitenkaan vielä täysin näkynyt kaupungin
taloudessa.
Vaikka kuntatalous yleisesti ottaen vahvistui viime vuonna, kuntien välillä oli suuria eroja. Arvioiden mukaan kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman vuosina 2018

ja 2019, sillä kulutus- ja investointimenot
kasvavat tuloja enemmän. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä
johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu,
ansiotason nousu kunta-alalla sekä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen vuoden 2018 alusta. Lisäksi paikallishallinnon
investointitarpeet ja korjausvelka pysyvät
mittavina.
Tampereen kaupungin osalta on viime
vuosina kyetty onnistuneesti hillitsemään
menojen kasvua. Koska tulojen kehitys on
jäänyt myös hyvin hitaaksi, kaupungin tilinpäätökset ovat jääneet alijäämäisiksi.
Kaupungin talouden ja palvelutuotannon
turvaamisen kannalta keskeistä on kääntää alijäämäinen talous ylijäämäiseksi
valtuustokauden loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamista haetaan erillisen
talousohjelman avulla, missä onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Muutoin riskinä on kaupungin talouden ajautuminen
pysyvään rakenteelliseen alijäämään.
Kaupungin talouden kannalta suuri merkitys on myös useiden suurten investointihankkeiden toteutus. Raitiotiehankkeen,
Hiedanrannan, Kansi- ja Areena-hankkeen
sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon lähes yhtäaikainen toteuttaminen
edellyttää suunnitelmallista riskienhallintaa ja poikkeuksellisen huolellista suunnittelua sekä onnistunutta toteutusta hankeen alusta sen loppuun asti.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on vaikuttanut monin eri tavoin kaupunkikonsernin toimintaan. Uudistuksen
valmistelussa on ollut mukana lukuisia
kaupungin työntekijöitä ja se on vaatinut
merkittävää työajan käyttöä. Lisäksi uudistus on tuonut mukanaan yleistä epävarmuutta tulevaisuudesta. Uudistukseen
liittyy myös avainhenkilöriskejä. Avainhenkilöriskejä onkin toteutunut vuonna
2017 useiden Tampereen kaupungin työntekijöiden siirtyessä työskentelemään
maakuntaorganisaatioon. Avainhenkilöriskiin sisältyy myös mahdollisuus. Hyvien
yhteyksien uskotaan edesauttavan toimivien yhteistyöratkaisujen luomista maa-

kunnan ja kaupungin välillä.
Useissa riskiprofiileissa kiinnitettiin
huomiota, että toimintaympäristön nopea
muuttuminen aiheuttaa haasteita myös
henkilöstön kyvykkyydelle ja osaamiselle.
Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
erityisesti kriittisiin tehtäviin on varmistettava. Osaaminen täytyy saattaa uusia
osaamistarpeita vastaavaksi ja osaamisen
kehittämisellä nähdään olevan myös erittäin suuri merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille.
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus
ovat haastaneet kaupungin monin eri tavoin. Maahanmuuttajien määrän kasvu
näkyi keväällä 2017 Tampereen kaupungin
ja Oikeusministeriön Rikostorjuntaneuvoston toteuttamassa turvallisuuskyselyssä muun muassa maahanmuuttajiin
liittyvinä pelkoina sekä myös pelkona rasismin lisääntymisestä. Maahanmuuttajien kotouttamiseen on kiinnitetty ja tulee
kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota.
Ns. paperittomien henkilöiden palvelutarpeeseen on vastattu kansallisten linjausten mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä
paperittomilla henkilöillä on suuri vaara
joutua erilaisen hyväksikäytön kohteeksi
ja uhriksi. Kaupungin tulee myös varautua
pakolaisten määrän kasvamiseen tulevaisuudessa. Globaalit ongelmat (esimerkiksi
sodat, konfliktit, työttömyys ja nälänhätä)
aiheuttavat kasvavia paineita uuteen pakolaisaaltoon.

Palvelutuotanto ja toiminnan
jatkuvuus
Kaupungin perustehtävänä on palvelujen
järjestäminen tamperelaisille. Seutuyhteistyön lisääntyessä palveluja tarjotaan entistä enemmän myös naapurikuntien asukkaille. Palvelujen järjestäminen edellyttää
sekä oman tuotannon että ostopalveluiden
saatavuuden ja laadun varmistamista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristöstä. Merkittävillä häiriöillä on aina kielteinen vaikutus kaupungin toimintaan mutta
myös kaupungin ja sen toimijoiden julkisuuskuvaan. Näiden kerrannaisvaikutuk-
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set voivat muodostua erittäin suuriksi ja
pitkäaikaisiksi.
Digitalisaatio on nähty sekä uhkana ja
mahdollisuutena. Digitalisaation avulla
voidaan vastata palvelutarpeen muutoksiin ja osaltaan myös kaupungin kasvun
haasteisiin. Toisaalta digitalisaation myötä
tietojärjestelmien uhat muodostavat yhä
merkittävämmän riskien palvelutuotannolle. Kriittisen tietojärjestelmän toimintahäiriö heikentää huomattavasti palvelutuotannon tehokkuutta ja pahimmillaan
keskeyttää tuotannon tai vaarantaa potilasturvallisuuden ja tietojen salassapidon.
Eriasteiset toimintahäiriöriskit konkretisoituivat vuonna 2017 useita kertoja. Tietoturvaan sekä tietojärjestelmien jatkuvuudenhallintaan kiinnitettiinkin erityistä
huomiota muun muassa määrittämällä
toimintayksiköittäin kriittiset järjestelmät
ja niihin liittyvät jatkuvuudenhallinnan
toimenpiteet.
Tampereen Vesi liikelaitos on toteuttanut mittavan saneeraus- ja laajennusinvestoinnin Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella. Tällä hetkellä on nähtävissä, että
hankkeen loppuunsaattamiseen sisältyy
taloudellisia, aikataulullisia ja mahdollisesti myös juridisia riskejä. Lisäksi on myös
mahdollista, että suunniteltua maksimikapasiteettia ei tulla saavuttamaan ja laitoksen käyttökustannukset voivat nousta
suuremmiksi kuin on suunniteltu. Kaikkien
riskien minimoimiseksi ja laitoksen suunnitellun mukaisen käytön turvaamiseksi
tehdään toimenpiteitä.
Tampereen kaupunki osallistui syksyllä
Aluehallintoviraston järjestämään Pirkka
17 valmiusharjoitukseen sekä harjoittelevana organisaationa että harjoituksen
suunnittelutyöhön osallistuen. Harjoituksessa testattiin organisaatioiden varautumisen osaamista ja harjoiteltiin kriittisen
infran haavoittuvuuksien lisäksi ensimmäistä kertaa informaatiovaikuttamista.
Harjoitus ei rajoittunut pelkästään varsinaisiin harjoituspäiviin, vaan se oli koko
vuoden kestävä kokonaisuus muun muassa erilaisten koulutusten, valmiussuunnitelmien päivitysten, evakuointivalmiuden
kehittämisen ja psykososiaalisten tukitoimintojen kehittämisen muodossa. Harjoituksessa havaittuja kehittämiskohteita to-
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teutettiin osin jo loppuvuoden 2017 aikana
ja niiden toteutus jatkuu vuonna 2018.

Turvallisuus ja vahingot
Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan ja kaupungin kivijalka. Muuttuva turvallisuusympäristö haastaa kaupungin monin eri tavoin. Turvallisuuden
ylläpitäminen ja parantaminen sekä turvallisuusongelmien ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua
yhteistoimintaa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Yhdessä tekeminen on Tampereen
kaupungin turvallisuustyön suunnittelun
ja sen toteuttamisen ydin. Johdonmukaisella ja näkyvällä turvallisuustyöllä ennaltaehkäistään turvallisuusongelmia, lisätään turvallisuutta ja sen tunnetta.
Turvallisuus sisällytettiin kiinteäksi
osaksi 2017 laadittua kaupunkistrategiaa.
Kaupunkiturvallisuuden kehittämisen painopisteitä olivat vuonna 2017 tapahtumaturvallisuuden kehittäminen ja yhteistyön
edelleen kehittäminen keskeisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Toimintavuoden
aikana kehitettiin myös kaupungin sisäistä
turvallisuuskulttuuria muun muassa turvaoppaalla, viestinnällä, turvallisuuskoulutuksilla, turvakävelyillä, poistumis- ja
alkusammutusharjoituksilla sekä organisaatioturvallisuuden koordinaatioryhmän
työskentelyllä. Ajankohtaisista turvallisuushaasteista raportoitiin suoraan kaupungin johdolle.
Viime vuosina kaupungin kiinteistöissä
on todettu sisäilmaongelmia, niin myös
vuonna 2017. Havaittuihin ongelmiin on
puututtu ja tehty korjaavia toimenpiteitä.
Sisäilmaongelmilla on vaikutusta talouteen mutta myös terveyteen ja turvallisuuteen sekä henkilöstön hyvinvoinnille.
Kehitystä seurataan ja ennakoivia toimenpiteitä toteutetaan, jotta vältetään vakavat
henkilöihin kohdistuvat vaikutukset.
Haastavat ja osin myös aggressiiviset
asiakaskohtaamiset ovat lisääntyneet erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella. Haasteeseen on vastattu muun muassa koulutuksilla, yksikkökohtaisilla ohjeistuksilla,
työparitoiminnalla sekä vartijapalvelujen
käytön lisäämisellä. Henkilöturvaratkaisujen kokonaisvaltaiseen organisointiin
ja koordinointiin tähtäävä kehittämistyö

käynnistettiin syksyllä 2017.
Kaupunkirakenteeseen ja kiinteistöihin
kohdistuvat vahingot voivat olla seuraamuksiltaan huomattavia. Taloudellisten
vahinkojen lisäksi niillä voi olla myös vakavia yksilöön kohdistuvia vaikutuksia. 2017
ei tapahtunut suuria yksittäisiä vahinkoja,
mutta esimerkiksi ilkivallasta syntyneistä
vahingoista aiheutuu paljon ylimääräistä
työtä sekä myös kustannuksia.
Kaikkien riskien toteutumista ei voida
estää ennalta. Niihin on varauduttu kaupungin vahinkorahaston sekä vakuutusten
avulla.

Toiminnan rahoitus,
sijoitustoiminta ja omaisuuden
hallinta
Investointien tulorahoitusprosentti nousi
46 prosenttiin edellisvuoden 34 prosentista. Kaupungin voimakkaana jatkuva
väestönkasvu pitää investointitason lähivuosina korkeana. Talouden tasapainottamisohjelman avulla tavoitellaan myös
oman tulorahoituksen ja investointien parempaa yhteensovittamista, jotta kaupungin lainamäärän kasvua saadaan olennaisesti hidastetuksi.
Rahoitusmarkkinoilla julkisen sektorin
riskitön asema velallisena on poistunut ja
sijoittajat tulevat jatkossa tekemään entistä suurempaa eroa hyvien ja huonojen
velallisten kesken. Suomessa kuntakentän
rahoitusta on ollut hyvin saatavilla useasta
eri lähteestä ja rahoituksen ehdot olivat
hyvät. Suomen valtion erinomainen maine ja korkea luottoluokitus ovat auttaneet
myös kuntia lainamarkkinoilla ja kansainvälinen rahan tarjonta kaupungeille on jopa kasvanut.
Korkoriskin hallitsemiseksi kaupunki on
tehnyt korkojohdannaissopimuksia, joista
merkittävin osa muuttaa vaihtuvia korkoja
kiinteiksi koroiksi. Lainasalkun suojausaste oli vuoden lopussa noin 59 prosenttia
eli noin 41 prosenttia kaupungin lainoista
on alle vuoden horisontilla alttiina markkinakorkojen vaihtelulle. Korkoriskien hallinnalla pyritään pienentämään kaupungin
korkomenojen vaihtelua ja parantamaan
niiden ennustettavuutta.
Kaupungin omaisuuden asianmukaisella
hoidolla ja käytöllä sekä tarkoituksenmu-
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kaisella uushankinnalla voidaan pienentää
rahoitusalijäämiin liittyvää riskiä. Omaisuuden aktiivisella kehittämisellä sekä
kunnan perustoimintojen kannalta tarpeettoman omaisuuden myymisellä voidaan pienentää tulevia rahoitustarpeita ja
huolehtia pääomien tehokkaasta käytöstä.
Kaupungin antolainasaamisiin liittyy
luottoriskejä, mutta merkittävimmät saamiset ovat omilta tytäryhtiöiltä. Nämä
harjoittavat liiketoimintaa ja ovat alttiina
normaaleille markkinatalouden riskeille.
Saamisiin liittyviä merkittäviä luottotappioriskejä ei ole tiedossa.
Sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston hyväksymiä periaatteita ja kon-

sernijohtajan hyväksymää sijoitussuunnitelmaa. Näiden mukaisesti kaupunki ottaa
toiminnassaan harkittuja riskejä, joista
voi aiheutua tilapäisiä arvon muutoksia
tai jopa pysyviä tappioita. Yksittäisen sijoitusriskin toteutumisella ei kuitenkaan
olisi mainittavaa vaikutusta kaupungin
talouteen.

kaupunkikonsernin toiminnassa toteutunut merkittäviä riskejä. Riskiprofiilityön
koettiin jämäköittävän entisestään riskienhallintaa ja sen on koettu edistävän
riskienhallintakokonaisuuden hallintaa jo
laadintaprosessin aikana.

Kokonaisarvio
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toteutus sujui hyvin vuonna 2017. Vaikka talousarviossa asetettuja tavoitteita ei
kaikilta osin saavutettukaan ja yksittäisiä
riskejä konkretisoitui, onnistuttiin tehdyillä toimenpiteillä varmistamaan, ettei
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Ympäristötekijät
Kaupungin talouden ja toiminnan kannalta olennaiset ympäristöasiat liittyvät eri
yksiköiden toimiin kaupungin ympäristösitoumusten ja -sopimusten toteuttamiseksi
sekä hyvän ja terveellisen ympäristön turvaamiseen suunnittelussa, rakentamisessa
ja ylläpidossa.
Uuden kaupunkistrategian mukaan
Tampere tähtää hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalia kaupunkia tavoitellaan monin
toimenpitein yhdessä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraalin kaupungin tavoitteen
taustaksi toimenpiteille tehtiin päästölaskelmia ja arvioitiin kustannusvaikutuksia,
jotka jakautuvat toimintaprosessien ja
hankkeiden koko elinkaaren ajalle. Hiilineutraaliuteen tähtäävistä toimista ja toimintaperiaatteista aikatauluineen koottiin
toimintavuoden aikana Kestävä Tampere
2030 -tiekarttaa ja valmisteltiin vuonna
2012 valtuustossa hyväksytyn ympäristöpolitiikan linjausten päivitystä.
Kaupunki aloitti toimintavuoden aikana koulurakennusten energiatehokkuutta parantavan hankkeen niin sanotulla
ESCO-konseptilla (Energy Service Company). Hanke tavoittelee rakennusten kokonaisenergiatalouden parantamista ja
ympäristökuorman pienentämistä muun
muassa valaistusta ja ilmanvaihtoa uusimalla sekä eristystöillä. Toimintavuoden
aikana alkoi myös AREA 21 -hanke, jossa
Härmälän kaupunginosalle tehdään toimintasuunnitelma sen energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeen pääpaino
on viranomaisten, energiantuottajien ja
kiinteistöjen omistajien välisen yhteistyön
parantamisessa ja sitä kautta synergioiden
löytämisessä energiasuunnittelun osalta.
Raitiotien ensimmäisen osan rakentaminen välillä Hervanta-Pyynikintori-Tays
käynnistyi osana kaupungin kasvuun varautumista ja joukkoliikenteen kehittämistä. Raitioliikenne tulee vähentämään
liikenteen energiankulutusta ja päästöjä
sekä parantamaan ilmanlaatua. Kestäviin
ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvan Hiedanrannan uuden kaupunginosan yleissuunnitelman laatiminen alkoi keväällä
2017 yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja
yhteisöjen kanssa. Yleissuunnitelma val-
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mistuu syksyllä 2018, jonka jälkeen alkaa
asemakaavoitus. Tampereen Vesi -liikelaitokselta vuonna 2016 Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:n vastuulle siirtynyt
Sulkavuoren Keskuspuhdistamon suunnittelu eteni toimintavuoden aikana, ja puhdistamo otetaan suunnitelmien mukaan
käyttöön vuonna 2024.
Toimintavuoden loppupuolella kaupunki hyväksyi satavuotiaalle Suomelle luontolahjana annetun luonnonsuojelualueen
perustamisen Teiskoon Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle. Perustettava
kaupungin laajin luonnonsuojelualue tukee sekä luonnon monimuotoisuuden että
kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamista.
Muita talouden ja ympäristösuojelutoiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä
kaupungin toiminnassa olivat muun muassa meluaitojen rakentaminen, pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen,
hulevesien hallinta, pölynsidonta sekä
lämmitys- ja valaisinjärjestelmien muutosja perusparannustyöt.
Kaupungin toimintayksiköiden ja liikelaitosten ehdolliset ympäristövastuut
olivat yhteensä 64,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu ehdollisina ympäristövelkoina 17 mahdollisesti
kaupungin puhdistettavaksi tulevan kohteen puhdistusvastuut ja viiden entisen
kaatopaikan tarkkailuvastuut. Raitiotien
ensimmäiseen ja toiseen toteutusvaiheeseen liittyvät pilaantuneiden maiden puhdistusvastuut sekä Särkänniemen ja Onkiniemen alueen pilaantuneiden maiden
puhdistusvastuut olivat merkittävimmät
lisäykset puhdistusvastuisiin. Pakollisiin
varauksiin on kirjattu yhteensä 1,0 milj.
euroa Satamakadun ja Vuoltsun korttelin
maanpuhdistusvarauksia sekä yhteensä
0,1 milj. euroa kaupungin sora-alueiden
maisemointivarauksia. Maanpuhdistusvaraukset pienenivät 3,6 milj. eurolla johtuen
pääasiassa Härmälän vanhan kaatopaikan
pilaantuneiden maiden puhdistustöiden
etenemisestä. Menoista kirjattiin pakollinen varaus tilinpäätökseen 2014, joten
menojen realisoituminen pienentää varausta eikä näy kuluna tuloslaskelmassa.
Kaupunkiorganisaation ympäristötulot,
ilman kaupungin tytäryhteisöjen, osak-

kuusyhteisöjen, säätiöiden ja kuntayhtymien osuutta, olivat yhteensä 32,1 milj.
euroa. Vastaavat ympäristömenot olivat
yhteensä 24,5 milj. euroa ja välittömät
ympäristöinvestoinnit 9,7 milj. euroa.
Tampereen Vesi -liikelaitoksen jäteveden
käsittelyyn kohdistuvat tulot, menot ja
investoinnit olivat merkittävimpiä ympäristöeriä. Vaikutuksiltaan merkittävin
suoraan ympäristökuormitusta vähentävä
ympäristötoimenpide 2017 oli Raholan jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn
käyttöönotto puhdistusprosessissa. Hulevesien hallitsemiseksi mm. Kaupin kampukselle rakennettiin hulevesipumppaamo, hulevesiviemäriä ja viivytysallas.
Kaupunkikonsernin sisällä ympäristön kannalta merkittäviä toimijoita ovat
Tampereen Sähkölaitos Oy, Pirkanmaan
Jätehuolto Oy ja Ekokumppanit Oy. Sähkölaitoksen energiatuotannon hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2017 yhteensä 493
363 tonnia ja ne ovat alentuneet 42 % vuoden 1990 tasosta. Pirkanmaan jätehuollon
yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2017 oli 97 %. Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n yhdessä omistamassa Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa poltettiin jätettä 168 265
tonnia ja energiaa tuotettiin yhteensä 439
GWh, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta
yli 6 %. Laitoksen energiantuotannon hyötysuhde oli lähes 90 % ja jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 74 117 tonnia. Ekokumppanit Oy edistää kestävän kehityksen
mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa
tuottamalla tiedotus-, neuvonta, - koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Ekokumppanit Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 0,8
milj. euroa.
Kaupunkiympäristön palvelualueen Kestävä yhdyskunta -yksikkö raportoi koko
kaupunkikonsernia koskevat ympäristötilinpäätöksen tunnusluvut. Lisäksi välillisten vaikutusten, sekä päästöjen ja muiden
ulkoisten ympäristövaikutusten laskentamenetelmien parantamiseksi tehdään parhaillaan kehitystyötä.
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Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa ja
sillä on erilaisia ilmenemismuotoja. Tampereen kaupunginvaltuusto on 15.6.2015
päättänyt Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet, joilla turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän
hallintotavan mukaisuutta. Tampereen
kaupunginhallitus on 1.2.2016 antanut
konsernimääräyksen Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta, missä
on määritelty eri toimijoiden tehtävät ja
vastuut sekä konkreettiset toimintatavat
toiminnan lainmukaisuuden ja eettisyyden
varmistamiseksi. Konsernimääräyksessä
on esitetty muun muassa toimintatavat
ja esimerkiksi sisäisen tarkastuksen sekä
kaupungin lakitoiminnon toimintavelvoitteet väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja
väärinkäytöstapausten selvittämiseksi.
Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai
muun perusteettoman edun saamista tai
edes sen mahdollisuuden pyytämistä,
tarjoamista, antamista, vaatimista tai hyväksymistä joko suoraan tai välillisesti siten, että se vaikuttaa joko kohdehenkilön
tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen
tai siihen, miltä hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Edun taloudellisesta

arvosta yksinään ei voi päätellä, onko kyse
lahjonnasta tai luottamusta vaarantavasta edusta. Myöskään rikoslaissa lahjan tai
edun luonnetta tai arvoa ei ole määritelty.
Tampereen kaupunki on 20.9.2017 antanut konsernimääräyksen Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista. Ohjeen tarkoituksena on vastata siihen, mitä asioita
kaupungin viranhaltijoiden ja henkilöstön
sekä luottamushenkilöiden on otettava
huomioon, jos he tarjoavat tai heille tarjotaan etuisuuksia sidosryhmäyhteistyössä
tai muussa toiminnassa. Rajanveto sallitun
ja kielletyn edun vastaanottamisen välillä
ei ole yksiselitteinen, joten ensisijaisesti
kaupungin henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä edellytetään ohjeen mukaan pidättyväisyyttä.
Tampereen kaupungin sisäisellä tarkastuksella on käytössään E-lomake,
jonka avulla kaupungin henkilöstö voi
tehdä luottamuksellisesti ja anonyymisti
ilmoituksen, mikäli jokin asia yksikössä
tai kaupungin muussa toiminnassa vaatii
henkilöstön mielestä selvittämistä tai henkilöstö epäilee mahdollista väärinkäytöstä.
Sisäinen tarkastus käsittelee saadut ilmoitukset ja käynnistää tarvittaessa niiden
perusteella tarkastuksen, jonka tuloksista
raportoidaan tarkastustoimikunnalle ja
toiminnasta vastuulla olevalle tilivelvolliselle johdolle. Tarkastusten tuloksia hyö-

dynnetään aktiivisesti toimintatapojen
ohjeistuksissa sekä koulutuksissa.
Kaupungin ylimmälle luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle järjestettiin
syksyllä 2017 aamuseminaari, jonka aiheena oli kaupungin toiminnan eettisyys ja
korruptio käsitteenä, sen erilaiset ilmenemismuodot kunnallishallinnossa sekä korruption ennaltaehkäiseminen. Keskeisiksi
keinoiksi ennaltaehkäistä korruptiota on
korkean eettisen toimintakulttuurin lisäksi tunnistettu toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, laadukas
päätöksentekomenettely vastuineen, hallinnon ja taloudenhoidon menettelytapaohjeistukset, sisäisen valvonnan selkeät
tehtävä- ja vastuumäärittelyt sekä valvontamenettelyt.
Tampereen kaupungille on myös laadittu
kaupunginvaltuuston hyväksymät eettiset
toimintaperiaatteet, joiden toteutumista
tullaan arvioimaan ensimmäisen kerran
vuonna 2018 sisäisen valvonnan selonteossa sekä toimielinten jäsenille osoitetulla
sähköisellä itsearviointikyselyllä.
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään kaupungin tasa-arvo
ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, joka
perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä Eurooppalaiseen peruskirjaan
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
paikallishallinnossa.
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tarkoitus
Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan tehtävien, toimivallan ja
vastuiden määrittelyä sekä ohjaus- ja
toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
kattavat kaupungin hallinnon ja talouden
järjestämisen sekä kaupungin toiminnan.
Kaupungin toiminta käsittää kaupungin
ja kaupunkikonsernin toiminnan lisäksi
osallistumisen kuntien yhteistoimintaan
sekä muun omistukseen, sopimukseen ja
rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa,
että Tampereen kaupungin toiminta on
lainmukaista sekä taloudellista ja tuloksellista. Asianmukainen sisäinen valvonta
ja riskienhallinta edistävät päätettyjen
strategisten sekä toiminnan että talouden
tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat lisäksi
päätösten perusteena olevan tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta sekä sen, että lain
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan
ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Sisäisen valvonnan selonteko perustuu
konsernihallinnon, kaupungin palvelualueiden ja palveluryhmien, liikelaitosten sekä lauta- ja johtokuntien itsearviointeihin
johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi selonteko perustuu sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin tarkastuksiin
ja arviointeihin. Selonteko on valmisteltu
COSO-viitekehykseen pohjautuvan arviointimallin avulla.

Johtamistapa ja valvontakulttuuri
Kaupunginvaltuusto on kuntalain 14 §:n
perusteella hyväksynyt 15.6.2015 päätöksen ”Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet”, Päätöksellä valtuusto
ohjaa koko kaupunkikonsernin sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä
ja edellyttää, että kaupungin ja sen tytäryhteisöjen kaikissa toiminnoissa on oltava
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riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
Sisäisen valvonnan tehtävät ja vastuut on
määritelty kaupunginvaltuuston 23.1.2017
hyväksymässä hallintosäännössä sekä palvelualueiden toimintasäännöissä.
Hallintosäännön määräysten mukaisesti tilivelvolliset toimielimet vastaavat
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Tästä johtuen niiden tulee päättää hyvään johtamis- ja hallintotapaan,
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan
liittyvät menettelytavat. Konsernihallinnon, palvelualueiden sekä liikelaitosten
johtavien viranhaltijoiden velvollisuutena
on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan ja vastata siihen liittyvästä raportoinnista toimielimille.
Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä ja säätiöissä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön
ja kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Eettiset periaatteet
Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja
henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta on
havaittu tarve edistää kaupungin eri toimijoiden välistä luottamusta sekä kehittää
kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria. Tämän johdosta kaupungille luotiin eettiset
toimintaperiaatteet kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.
Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on,
helposti ymmärrettävällä tavalla, ohjata
kaupungin eri toimijoiden päätöksentekoa, toimintaa ja vuorovaikutusta kaupungin työpaikoilla, luottamustoimissa ja julkisuudessa. Eettisillä toimintaperiaatteilla
edistetään lisäksi kuntalaisten luottamusta
julkisten varojen käyttöön ja hyvään hallintoon Tampereen kaupunkikonsernin
toiminnassa. Eettiset toimintaperiaatteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
13.11.2017. Niiden toteutumista seurataan
ensimmäisen kerran vuodelta 2018 annet-

tavassa sisäisen valvonnan selonteossa
sekä toimielinten jäsenille osoitetulla sähköisellä itsearviointikyselyllä.
Kaupungin eettiset toimintaperiaatteet
ovat:
1. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
2. Edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
3. Käyttäydymme kunnioittavasti ja pidämme huolta toisistamme.
4. Noudatamme hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita.
Kaupunginhallitus huolehtii kuntalain
39 §:n mukaisesti kaupungin sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kuntalain ja valtuuston päättämien
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteiden mukaisesti kaupungin, sen
palvelualueiden, liikelaitosten ja muiden
toimintayksikköjen vastuulla olevan toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta.
Valvontatehtävässään kaupunginhallitus
käyttää apunaan sisäisen tarkastuksen
toimintoa. Tampereen kaupunginhallitus
on hyväksynyt 1.2.2016 Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta – konsernimääräyksen, joka perustuu kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
säännöksiin sekä kaupunginvaltuuston
hyväksymiin Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin.
Kaupungin muiden tilivelvollisten toimielinten on tullut kaupungin hallintosäännön ja kaupunginhallituksen konsernimääräyksen perusteella päättää ohjeen
mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat. Tampereen
kaupungin lauta- ja johtokunnat ovat käsitelleet kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen ja päättäneet,
että niiden vastuulla olevasta toiminnasta
laaditaan toimintaympäristöanalyysi ja
riskiprofiili. Lisäksi sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan suunnitelmat on päätetty
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yhdistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaukseksi.

Riskienhallinnan järjestäminen
Riskienhallinnan toteutus on vastuutettu
kaupunginvaltuuston sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet -päätöksessä,
kaupungin hallinto- ja toimintasäännöissä
sekä tilivelvollisten toimielinten päätöksissä. Kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa on toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymät riskienhallintasuunnitelmat.
Valtuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksen mukaisesti käynnistetään vuoden
2018 aikana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen kuvausten laadinta konsernihallinnossa, palvelualueilla
ja liikelaitoksissa. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimintatavan kuvaukset
korvaavat aiemmat sisäisen valvonnan
suunnitelmat ja riskienhallintasuunnitelmat.
Riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia, talousarvion toiminnan
ja talouden tavoitteet, palvelu- ja vuosisuunnitelmat, johtamisperiaatteet sekä
eettiset periaatteet. Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta ovat osa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan johtamista,
suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaprosesseja. Tuloksellinen riskienhallinta on
olennainen osa läpinäkyvää, laadukasta ja
vastuullista päätöksentekoa, jolloin se pitää sisällään riittävät vaikutusten ja riskien
arvioinnit sekä perustuu tosiseikkoihin ja
lainsäädäntöön. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan on tullut olla olennainen osa
kaupungin toimielinten hyvää hallinto- ja
johtamistapaa.
Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset laativat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen sekä ylläpitävät
ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan.
Toimintaympäristöanalyysissä tunnistettujen ja analysoitujen uhkien ja mahdollisuuksien perusteella priorisoidaan merkittävimmät mahdollisuudet ja uhat, mitkä
muodostavat toimintayksikön riskiprofiilin. Riskiprofiiliin määritettyjen toimenpiteiden avulla keskeiset uhkat hallitaan ja
mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti. Riskiprofiilien hyödyntäminen
on tarpeen myös kaupungin kehitysohjel-

mien ja merkittävien investointien riskien
tulokselliseksi hallitsemiseksi ja valvomiseksi.
Kaupunginhallitus valmistelee ja kokoaa talousarvion laadinnan osana kokonaiskuvan kaupunkikonsernin riskeistä ja
menettelytavoista keskeisten riskien hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Vastaavalla tavalla myös
konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset ovat velvollisia käsittelemään
talousarvion sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadinnan osana kokonaiskuvan
toimintaansa liittyvistä riskeistä ja menettelytavat keskeisten riskien hallitsemiseksi
sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta
seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana välitilinpäätöksiä ja tilinpäätöstä.

Valvontatoimenpiteet
Kaupunginhallituksen Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta -konsernimääräyksessä on kuvattu keskeisimpiin
prosesseihin sisältyvät valvontatoimenpiteet. Kaupungin muilla konsernimääräyksillä ja ohjeilla on lisäksi täydennetty
hallinnon ja talouden menettelyitä. Kaupungin toimintayksiköt ovat sisäisen
valvonnan suunnitelmissa sekä riskienhallinnan suunnitelmissa määritelleet riskienhallinnan ja valvonnan menettelyitä
koskien niiden toimintaa, hallintoa ja taloutta. Konsernihallinnon konserniohjausyksiköiden, palvelualueiden ja -ryhmien sekä
liikelaitosten laatimien toimintaympäristöanalyysien ja riskiprofiilien perusteella
yksiköt ovat määritelleet hallinnan ja valvonnan menettelyitä priorisoitujen uhkien hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi. Selontekojen laadinnan
yhteydessä on kuitenkin arvioitu kriittisesti tietojärjestelmien riskienhallintaa sekä
häiriöttömän ja laadukkaan toiminnan turvaavien valvontatoimien tuloksellisuutta.
Toistuvat häiriötilanteet ovat vaikuttaneet
negatiivisesti palvelutuotannon jatkuvuuteen, laatuun ja tuloksellisuuteen.
Kaupungin sopimustenhallinta on vastuutettu pysyväismääräyksellä suoritettavaksi Donna- järjestelmässä, joka ei
mahdollista riittävällä tavalla sopimusten

hallintaa ja valvontaa. Kaupungin sopimustenhallinnan nykytilasta ja tarpeista tehtiin kartoitus vuoden 2017 aikana.
Kaupungin näkökulmasta merkittävä osa
niistä yksiköistä, jotka olisivat halunneet
uutta
sopimustenhallintajärjestelmää,
ovat lähivuosina poistumassa peruskaupungin toiminnoista. Jatkossakin kaupungilla on strategisia kumppanuuksia ja niiden hallinta sopimusten avulla on tärkeää.
Kaupungille jäävien toimintojen osalta
pyritään laajentamaan Efecte-järjestelmän
käyttöä ja järjestelmän jatkolaajennusta
tullaan esittämään projektisalkun kautta
vuodelle 2018.

Raportointi ja viestintä
Raportointi ja viestintä ovat osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Niiden toimeenpano on ohjeistettu
kaupunginhallituksen Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta -konsernimääräyksessä sekä mm. talouden ja
investointien raportoinnin ja viestinnän
yksityiskohtaisemmissa ohjeissa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä konsernimääräyksessä on kuvattu raportoinnin ja
viestinnät menettelyt prosessien sisäisen
valvonnan osatekijänä.
Kaupunkistrategiassa määritellyt vuositavoitteet ohjaavat myös viestinnän painotuksia. Viestinnän keinoin välitetään
oikeaa ja ajantasaista tietoa kuntalaisille,
henkilöstölle ja eri sidosryhmille kaupungissa valmisteilla olevista asioista, päätöksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Raportointi ja viestintä perustuvat Tampereen strategiaan ja niiden perusteella
laadittuihin palvelu- ja vuosisuunnitelmiin. Raportointi mahdollistaa tilivelvollisten toimielinten ja johdon vastuulla
olevan valvonnan, toiminnan ja talouden
tavoitteiden saavuttamisen seurannan sekä korjaavien toimenpiteiden ajantasaisen
määrittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Strategiaan perustuvista palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan sen hyväksyneelle toimielimelle.
Sisäisen valvonnan itsearviointien mukaan tietojärjestelmien tuottaman tiedon
laatua tulee edelleen parantaa toimintayksikköjen tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
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Seuranta
Tampereella toimii kaupunginhallituksen
tarkastustoimikunta (audit committee).
Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana
on pormestari ja jäseninä ovat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat. Tarkastusjohtaja toimii tarkastustoimikunnan
esittelijänä. Kaupungin konsernijohtajalla
oli läsnäolo- ja puheoikeus tarkastustoimikunnan kokouksissa. Tarkastustoimikunnan tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja
tehokkuutta. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa, ohjata ja kehittää sisäistä tarkastusta.
Tarkastustoimikunta hyväksyy sisäisen
tarkastuksen strategian ja vuosisuunnitelman sekä käsittelee sen raportointia
neljännesvuosittain. Tarkastustoimikunta
koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan työtä sekä käsittelee tilintarkastajan raportoinnin kultakin tilikaudelta. Kaupunginhallitus saa puolivuosittain
tarkastustoimikunnassa käsitellyn sisäisen
tarkastuksen seurantaraportin ja vuosittaisen selonteon sekä sisäisen tarkastuksen
toimintakertomuksen. Sisäinen tarkastus
raportoi hallitukselle myös merkittävien
tarkastusten keskeisimmät havainnot ja
suositukset.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen
Sisäisen tarkastuksen tehtävät, valtuudet
ja asema on määritelty tarkastustoimikunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen
toimintasäännössä. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen, sen tarkastustoimikunnan ja pormestarin alaisuudessa.
Sen tehtävänä on arvioida hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
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nan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea
kaupungin johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa.
Tarkastusvuoden aikana valmistui 12
tarkastusraporttia ja kolme tarkastusmuistiota sekä neljä sisäistä muistiota.
Raporteissa ja muistioissa käsiteltiin toimintayksikköjen ja toiminnan johtamis-,
riskienhallinta- ja valvontaprosesseja,
kaupungille myönnetyn valtionavustuksen
käytön asianmukaisuutta ja raportointimenettelyitä, julkisten hankintojen valvontaa
ja sopimusten hallintaa, henkilöstöjohtamista, henkilöstön rekrytointimenettelyitä ja sidonnaisuuksia, tietosuojaa, korjausvelan hallintaa, avustustoimintaa
ja siihen liittyvän valtiontukisääntelyn
noudattamista, palkkahallintoa ja palkanmaksatusta, taloudenhoidon menettelyitä
ja valvontaa. Sisäinen tarkastus teki myös
erilaisia erityistarkastuksia ja -selvityksiä.
Yhteenvetona arviointien ja tarkastusten
perusteella sisäinen tarkastus toteaa valvontavastuussa olevien käsitelleen tarkastusraporteissa esitettyjä havaintoja ja suosituksia asianmukaisesti ja suunnitelleen
tai ryhtyneen tarvittaviin toimenpiteisiin.
Sisäisellä tarkastuksella on käytössään
E-lomake, jonka avulla kaupungin henkilöstö voi tehdä luottamuksellisesti ja anonyymisti ilmoituksen, mikäli jokin asia yksikössä tai kaupungin muussa toiminnassa
vaatii henkilöstön mielestä selvittämistä
tai henkilöstö epäilee mahdollista väärinkäytöstä. Sisäinen tarkastus käsittelee saadut ilmoitukset ja käynnistää tarvittaessa
niiden perusteella tarkastuksen, jonka
tuloksista raportoidaan tarkastustoimikunnalle ja toiminnasta vastuulla olevalle
tilivelvolliselle johdolle.

Sisäisen tarkastuksen toimintaan tehdyn kansainvälisten ammattistandardien mukaisen riippumattoman ulkoisen
laatuauditoinnin mukaan ”Tampereen
kaupungin sisäinen tarkastus on pääosin
noudattanut toiminnassaan kansainvälisiä
sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja
ja on oikeutettu käyttämään standardien
noudattamista ilmaisevaa mainintaa toiminnassaan”.

Kaupunginhallituksen
kokonaisarvio ja tunnistetut
kehittämistarpeet
Kaupunginhallitus toteaa arvionaan, että
sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat
tuottaneet kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Kaupungin toiminnan sisäinen
valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin
asianmukaisesti ja tuloksellisesti järjestettyjä.
Kaupunginhallituksen tunnistamat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistarpeet ovat:
• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvausten suunnitelmallinen laadinta ja toimeenpano
• tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmentaminen sekä digitalisaation
hyödyntämiseen liittyvien riskien hallinta ja valvonta
• kehitysohjelmiin ja merkittäviin investointeihin liittyvä riskienhallinta sekä
tuloksellisuuden valvonta- ja raportointimenettelyt
• sopimusten hallinnan kehittäminen, sopimusperustaisen toiminnan valvonta
sekä maakunta- ja soteuudistuksen riskeihin varautuminen.
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Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

TA 2018

Poikkeama
TA 2018 / TP 2017

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut

430 297
34 040
-1 602 077

434 676
28 371
-1 607 969

424 440
15 970
-1 575 142

-5 857
-18 070
26 935

Toimintakate

-1 137 740

-1 144 923

-1 134 732

3 008

918 981
285 094

896 213
317 228

924 000
289 700

5 019
4 606

5 843
23 724
-10 348
-447

6 157
9 125
-8 376
-1 000

5 734
23 249
-12 582
-60

-109
-475
-2 234
387

85 106

74 425

95 309

10 203

-103 867
8 049

-92 953
-2 749

-111 009
0

-7 142
-8 049

Tilikauden tulos

-10 711

-21 278

-15 700

-4 989

Tilinpäätössiirrot

3 960

4 314

2 675

-1 285

-6 751

-16 964

-13 025

-6 274

27
82
367
231 853

28
80
326
228 274

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

Tilikauden alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)		
Vuosikate prosenttia poistoista		
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset		

Tuloslaskelman analysointi
Tilikauden tulos
Kaupungin tilikauden 2017 tulos muodostui 10,7 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä oli
10,6 milj. euroa edellisen tilikauden tulosta parempi. Toimintakate toteutui -1 137,7
milj. eurona kasvun ollessa -7,2 milj. euroa
(-0,6 %). Kun huomioidaan toimeentulotuen siirron Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstökuluihin,
vertailukelpoiseksi nettomenojen kasvuksi
muodostui 23,1 milj. euroa (2,0 %), mikä

on 0,5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden
vertailukelpoista nettomenojen kasvua
matalampi.
Verotulot kasvoivat vuodesta 2016 22,8
milj. euroa (2,5 %) pääasiassa myönteisestä talouskehityksestä johtuen, mutta
valtionosuuksien 32,1 milj. euron (10,1 %)
pienenemisen johdosta verorahoituksen
kasvu kokonaisuutena jäi negatiiviseksi
(-0,8 %). Vuonna 2016 verorahoituksen
kasvu oli 2,4 prosenttia.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuma
oli nettona 18,8 milj. euroa tuottoa, mikä
oli 12,9 milj. euroa edellisvuoden toteumaa
parempi. Muihin rahoitustuottoihin sisältyi kertaluonteisena eränä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin maksama ylijäämän palautus 5,7 milj. euroa. Lisäksi konserniyhteisöiltä saadut osinkotuotot kasvoivat 8,0
milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden.
Vuosikate toteutui 85,1 milj. eurona, mikä kattoi poistot 82-prosenttisesti. Satun-
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naisiin tuottoihin kirjattiin 27,1 milj. euron
myyntivoitto voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennusteknisten
osien myynnistä Tampereen Sähkölaitokselle sekä 1,8 milj. euron sopimussakko, joka laskutettiin Tampereen Kotilinnasäätiöltä johtuen Muotialantie 36:ssa sijaitsevan
tontin vuokraoikeuden maanvuokrasopimuksen vastaisesta luovutuksesta. Satunnaisiin kuluihin kirjattiin kaupungin omistamien Tampereen Ammattikorkeakoulu
Oy:n osakkeiden alaskirjaus 20,8 milj. euroa. Osakkeet luovutettiin helmikuussa
2018 Tampereen korkeakoulusäätiölle, mikä käsitellään kirjanpidossa säätiölle annettavana avustuksena, joten osakkeilla ei
ollut kaupungin näkökulmasta enää arvoa
tilinpäätöksessä 2017.

Tuotot
Kaupungin tuottojen kokonaismäärä ilman
satunnaisia tuottoja oli yhteensä 1 663,9
milj. euroa, mikä on samalla tasolla edellisen tilinpäätöksen kanssa. Toimintatuottoja kertyi 430,3 milj. euroa, mikä on 4,4
milj. euroa (1,0 %) edellisvuotista vähemmän. Toimintatuotoilla katettiin aiempien
vuosien tapaan noin 27 prosenttia toimintakuluista.
Myyntituotot (223,9 milj. euroa) toteutuivat 9,7 milj. euroa edellisvuotta
suurempina. Avo- ja asumispalvelujen
myyntituotot kasvoivat 4,5 milj. euroa
johtuen pääasiassa ulkorahoitteisen toi-

TUOTOT

minnan kasvusta. Muun muassa vastaanottokeskuksesta saatavat tuotot ja pakolaisten kustannuskorvaukset kasvoivat.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ulkoiset
myyntituotot kasvoivat 3,2 milj. euroa,
mitä selittävät erityisesti ensihoidon palvelualueen kasvun johdosta kasvaneet
valmiuskorvaukset ja muut maksut. Joukkoliikenteen myyntituotot kasvoivat 2,1
milj. euroa volyymien kasvusta johtuen.
Joukkoliikenteen myyntituotot toteutuivat
44,3 milj. eurona.
Maksutuottojen (102,8 milj. euroa) toteuma oli 7,6 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Kasvua selittävät Kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka -palveluryhmän maankäyttösopimuskorvaukset, joita tuloutui
5,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän,
yhteensä 18,8 milj. euroa.
Tukia ja avustuksia (23,2 milj. euroa)
kertyi 18,9 milj. euroa vuotta 2016 vähemmän, mikä johtui lähinnä perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan. Siirron johdosta
kaupunki ei enää saa perustoimeentulotuen kustannuksiin valtionosuutta, jonka
määrä oli vuonna 2016 19,2 milj. euroa.
Vuokratuotot (54,8 milj. euroa) pienenivät edellisvuoteen nähden 0,5 milj. eurolla. Maa- ja vesialueiden vuokratuotot
muodostivat 66 prosenttia ja Tilakeskuksen vuokratuotot 29 prosenttia vuokratuotoista. Maa- ja vesialueiden vuokratuotot
kasvoivat 1,8 milj. eurolla ja Tilakeskuksen
ulkoiset vuokratuotot pienenivät 2,7 milj.

Myyntituotot
223,9 milj.euroa
13 %

Rahoitustuotot
29,6 milj. euroa
2%

Valtionosuudet
285,1 milj. euroa
17%

Maksutuotot
102,8 milj. euroa
6%
Tuet ja
avustukset
23,2 milj. euroa
1%

eurolla johtuen mm. Onkiniemen tehdaskiinteistön asbestiongelmasta, jonka
vuoksi menetettiin vuokratuottoja.
Muut toimintatuotot (25,6 milj. euroa)
toteutuivat 2,3 milj. euroa edellisvuotta
pienempinä. Perustoimeentulotuen takaisinperinnästä saadut tuotot toteutuivat
tilikaudella 2,2 milj. euroa pienempinä johtuen perustoimeentulotuen siirrosta Kelan
hoidettavaksi. Muista toimintatuotoista
pysyvien vastaavien myyntivoittoja oli 17,8
milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.
Verorahoitus toteutui 1 204,1 milj. eurona, mikä tarkoittaa 9,4 milj. euron (0,8
%) pienenemistä edelliseen tilikauteen
nähden. Kunnallisverotuloja kertyi 776,8
milj. euroa, kiinteistöveroja 75,6 milj. euroa ja yhteisöverotuloja 66,5 milj. euroa.
Kunnallisverojen kertymä oli edellisen
vuoden tasolla. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2017, minkä lisäksi
kiinteistömäärän kasvusta ja verotusarvojen tarkistamisesta johtuen kiinteistöveron tuotto kasvoi 10,3 milj. euroa (15,8 %).
Yhteisöveron tuotto kasvoi 12,2 milj. euroa
(22,5 %). Valtionosuuksien määrä pieneni
32,1 milj. eurolla (10,1 %). Valtionosuusrahoituksen määrään vaikuttivat vähentävinä kilpailukykysopimus ja toimeentulotuen siirto Kelaan, toisaalta veromenetysten
kompensaatio lisäsi kuntien valtionosuusrahoitusta.
Rahoitustuotot toteutuivat 29,6 milj.
eurona, mikä oli 14,3 milj. euroa vuoden
2016 toteumaa enemmän. Korkotuottoja
kertyi 5,8 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 23,7 milj. euroa. Muiden rahoitustuottojen kasvu (14,6 milj. euroa) aiheutui
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 5,7 milj.
euron ylijäämän palautuksesta ja konserniyhteisöiltä saatujen osinkojen 8,0 milj.
euron kasvusta.

Kulut
Vuokratuotot
54,8 milj. euroa
3%
Verotulot
919,0 milj. euroa
55 %
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Muut
toimintatuotot
25,6 milj. euroa
2%

Kaupungin kulujen kokonaismäärä ilman
satunnaisia eriä oli yhteensä 1 716,7 milj.
euroa. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli
6,4 milj. euroa (0,4 %).
Omana työnä tai kaupungin johdolla
valmistettuihin investointihyödykkeisiin
liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelman toimintakuluihin ja niiden vaikutus tulokseen
(34,0 milj. euroa) on eliminoitu valmistus
omaan käyttöön -rivillä. Omajohtoisen

Toimintakertomus

valmistuksen arvo kasvoi 5,7 milj. eurolla
edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin johdolla valmistettujen hyödykkeiden hankintamenot muodostuvat enimmäkseen
palvelujen ostoista ja henkilöstökuluista.
Palvelujen ostojen osuus oli 25,6 milj. euroa, mikä oli 3,1 milj. euroa edellisvuotista
enemmän.
Toimintakulut toteutuivat 1 602,1 milj.
eurona. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat noin 83 prosenttia toimintakulujen kokonaissummasta.
Henkilöstökulut toteutuivat 668,3 milj.
eurona, mikä on noin 42 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökuluja aktivoitiin
taseeseen valmistus omaan käyttöön -erän
kautta 4,2 milj. euroa. Vuoteen 2016 nähden henkilöstökulut pienenivät 8,4 milj.
euroa (1,2 %), mikä aiheutui lähinnä kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahojen ja sivukuluprosenttien leikkauksista
sekä eläkemenoperusteisten maksujen
pienenemisestä. Sivukuluprosenttien leikkaus pienensi henkilöstökuluja 8,9 milj.
eurolla ja lomarahojen 30 prosentin leikkaus noin 2,2 milj. eurolla. Vertailukelpoiset
henkilöstökulut kasvoivat 3,9 milj. euroa
eli 0,6 prosenttia. Henkilöstökuluja on tarkemmin analysoitu toimintakertomuksen
osiossa Henkilöstö.
Palvelujen ostot toteutuivat 654,4 milj.
eurona, mikä oli 34,3 milj. euroa (5,5 %)
edellisvuotta enemmän. Palvelujen osKULUT

Rahoituskulut
10,8 milj. euroa
Muut
1%
toimintakulut
5,3 milj. euroa
0%

Vuokrakulut
51,2 milj. euroa
3%

toista suoraan kuntalaisille hankittujen
lopputuotepalvelujen eli asiakaspalvelujen
osuus oli 422,7 milj. euroa (65 %). Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 14,2 milj. eurolla, mistä erikoissairaanhoidon tilauksen kasvu
muodostaa 6,4 milj. euroa. Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
erikoissairaanhoidon
palvelutilaus muodosti asiakaspalvelujen
ostoista noin puolet. Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 4,0 milj.
eurolla johtuen pääasiassa laitoshoidon
ja perhehoidon ostopalveluvuorokausien
määrän kasvusta. Vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 3,0 milj. eurolla johtuen asumis- ja avustajapalvelujen
palvelutarpeen kasvusta.
Muista palvelujen ostoista toimisto- ja
asiantuntijapalvelut (25,8 milj. euroa) kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 7,2 milj.
eurolla ja rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelu (28,4 milj. euroa) kasvoivat 5,3 milj. eurolla. Toimisto- ja
asiantuntijapalvelujen kasvu muodostuu
useiden eri toimintayksiköiden pienemmistä kasvuista, kaupunkitasolla kasvua
selittävät muun muassa kehitysohjelmat
Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja
Smart Tampere. Rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoista osa liittyy investointihankkeisiin, joten kaikki ostot eivät
jää kuluksi tuloslaskelmaan, vaan ne oikaistaan taseeseen Valmistus omaan käyt-

Poistot ja arvoalentumiset
103,9 milj. euroa
6%

Henkilöstökulut
668,3 milj. euroa
40 %

Avustukset
117,9 milj. euroa
7%
Aineet,
tarvikkeet ja
tavarat
104,9 milj. euroa
6%

Palvelujen ostot
654,4 milj. euroa
39 %

Kuvioissa esitetyistä summista ei ole vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän
kautta oikaistuja kuluja.

töön -erän kautta.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut (104,9 milj. euroa) kasvoivat 1,9
milj. euroa vuoteen 2016 nähden. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot (19,2 milj.
euroa) toteutuivat 2,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kasvua selittää muun
muassa ikäihmisten palvelujen rakennemuutos, diabeetikoiden määrän kasvu
sekä yhä heikompikuntoisten potilaiden
hoitaminen kotona.
Avustuskulut (117,9 milj. euroa) pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 35,9
milj. euroa (23 %). Muutos aiheutui pääosin toimeentulotuen siirrosta Kelalle, mikä pienensi kaupungin avustuskuluja 38,3
milj. eurolla. Avustuskuluista 32,5 milj.
euroa muodostui työmarkkinatuen kuntaosuudesta, 25,4 milj. euroa avustuksista
yhteisöille, 23,1 milj. euroa muista avustuksista kotitalouksille, 15,6 milj. euroa lasten
kotihoidon tuesta ja 13,2 milj. euroa avustuksista vammaisille. Muut avustukset kotitalouksille kasvoivat edelliseen vuoteen
nähden 5,1 milj. eurolla, mitä selittävät
suurimpina tekijöinä palvelusetelipäivähoidon laajeneminen ja omaishoidon tuen
asiakasmäärän kasvu.
Vuokrakulut (51,2 milj. euroa) toteutuivat 3,5 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Vuokrakuluista 41,3 milj. euroa oli rakennusten ja huoneistojen vuokria (2016:
38,4 milj. euroa). Kasvu aiheutui pääasiassa uusista vuokrakohteista.
Muut toimintakulut toteutuivat 5,3
milj. eurona.
Rahoituskulut (10,8 milj. euroa) kasvoivat 1,4 milj. eurolla edelliseen vuoteen
nähden. Korkokulujen toteuma oli 10,3
milj. euroa.
Poistot ja arvonalentumiset (103,9 milj.
euroa) toteutuivat 10,9 milj. euroa edellistä vuotta suurempina. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 8,8 milj. eurolla.
Suurin osa kasvusta aiheutui Kaupunkiympäristön palvelualueen poistojen kasvusta
(5,3 milj. euroa). Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin 3,8
milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa edellisvuotista enemmän. Arvonalentumisia
kirjattiin lähinnä Tilakeskuksessa johtuen
erityisesti palveluverkon muutoksista, sisäilmaongelmista aiheutuneista tyhjenemisistä ja purkusuunnitelmista.
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Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

TA 2018

Poikkeama
TA 2018 / TP 2017

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

85 106
8 049
-29 600

74 425
-2 749
-18 025

95 309
0
-24 196

10 203
-8 049
5 404

-189 240

-226 267

-223 966

-34 726

5 732
65 022

5 328
21 292

20 830
27 476

15 098
-37 546

-54 931

-145 997

-104 547

-49 616

-1 571
4 963

-1 246
7 072

-25 100
435

-23 529
-4 528

80 000
-43 381
2 798
41 675

100 000
-25 502
14 988
58 394

147 000
-3 400
-7 164
0

67 000
39 981
-9 962
-41 675

Rahoituksen rahavirta

84 483

153 706

111 771

27 288

Rahavarojen muutos

29 553

7 709

7 224

-22 329

138 411
108 858
29 553

108 858
101 149
7 709

127 769
120 545
7 224

-10 642
11 687
-22 329

-502 469

-541 032

46
1,8
28

34
2,4
22

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, 1 000 €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

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 investointimenoja, 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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Rahoituslaskelman analysointi
Rahoituslaskelman sisältö
Rahoituslaskelmassa esitetään kaupungin
tilikaudenaikaiset rahan lähteet ja niiden
käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen
liiketapahtumien vaikutusta kaupungin
rahavaroihin eli sitä, miten kaupungin rahavarat muuttuvat toiminnan johdosta tilikauden aikana. Kaupungin tuloslaskelman
ja taseen tavoin rahoituslaskelmassa esitetään ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat
syntyneet liiketapahtumista kaupungin ja
kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden
välillä.

Toiminnan ja investointien
rahavirta
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa
tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja
kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se kertoo
siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta
on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja
käytettäväksi investointeihin ja rahoituksellisen aseman muutokseen, kuten lainanlyhennyksiin.
Tilikauden 2017 toiminnan rahavirta
oli 63,6 milj. euroa ja se toteutui noin 10
milj. euroa edellistä vuotta suurempana.
Vuosikate parani edelliseen vuoteen näh-

den 10,7 milj. eurolla. Muutoksen syitä on
analysoitu tuloslaskelman analysoinnin
yhteydessä. Satunnaisiin eriin kirjattiin
27,1 milj. euron myyntivoitto rakennusten
myynnistä Tampereen Sähkölaitokselle,
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
osakkeiden alaskirjaus -20,8 milj. euroa,
minkä taustalla on osakkeiden luovuttaminen Tampereen korkeakoulusäätiölle sekä
Kotilinnasäätiöltä vuokraoikeuden luovuttamisen johdosta laskutettu sopimussakko
1,8 milj. euroa.
Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien
rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten varausten muutokset. Lisäksi tulorahoituksen korjauserissä on huomioitu
Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeiden alaskirjaus, jolla ei ole vaikutusta rahavirtoihin. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja kertyi tilikaudella yhteensä 44,9
milj. euroa, kun huomioidaan satunnaisiin
tuottoihin sisältyvä 27,1 milj. euron myyntivoitto.
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien
vastaavien hyödykkeiden investointeihin
käytetyn ja omaisuuden myynnistä saadun
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rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden
2017 investointien rahavirta oli -118,4 milj.
euroa. Toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi muodostui kokonaisuudessaan 54, 9milj. euroa.
Vuoden 2017 ulkoiset investointimenot
toteutuivat 189,2 milj. eurona ja ne laskivat
edelliseen vuoteen nähden 37,0 milj. euroa
eli 16,4 prosenttia. Nettoinvestoinnit olivat
186,8 milj. euroa (2016: 220,9 milj. euroa).
Investointimenojen ja nettoinvestointien
alhainen taso selittyy hankkeiden ajoituksien muutoksella, suunniteltua suurempi
osa hankkeista oli tilinpäätösvaiheessa
keskeneräisiä ja menojen toteutuminen oli
jäänyt odotettua pienemmäksi.
Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden toteutuneet kustannukset olivat noin
71 milj. euroa. Tilakeskuksen investoinnit
toteutuivat kokonaisuutena peräti 25 milj.
euroa alle muutetun talousarvion, koska
rakennushankkeet jaksottuivat usealle
vuodelle tai siirtyivät myöhempään ajankohtaan. Vuoden 2017 aikana valmistui
Hatanpään kantasairaalan perusparannus
ja laajennus, Hervannan terveysaseman
perusparannus, Linnaimaan hyvinvointikeskuksen 2. vaihe, Koukkuniemen Toukola, Metson tilamuutokset ja perusparannus, Tampere-talon tilamuutokset ja
laajennus, Tampereen kansainvälisen
koulun perusparannus ja laajennus, Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat,
Talvitien päiväkoti ja koulu, Johanneksen
koulutalon sisäilmaperusparannus, Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannus,
Hatanpään kartanon julkisivukorjaus, Kaukajärven vapaa-aikatalon perusparannus
ja Tesoman jäähalli.
Tampereen Vesi Liikelaitoksessa investointeja tehtiin 19,7 milj. eurolla. Investointimenot ylittyivät 3,0 milj. eurolla eli
18,3%. Laitosrakentamiseen käytettiin 5,4
milj. euroa suurimpana kohteenaan Kaupinojan vedentuotantolaitoksen saneeraus
3,7 milj. euroa. Peruskaupungin, eli pääosin mm. kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamien siltojen, katujen ja teiden
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit olivat 24,41 milj. euroa.
Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitus-
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prosentti (46,4 %) toteutui hieman alkuperäisen talousarvion tavoitetta (43 %)
parempana, joten talousarviossa asetettu
sitova toiminnan tavoite saavutettiin. Investointien tulorahoitusprosentin taso on
edellistä vuotta (33,7 %) parempi, mutta
kuitenkin edelleen alhainen. Toiminnan
ja investointien rahavirran viiden vuoden
kertymä oli tilinpäätöshetkellä -502,5 milj.
euroa.

Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavirtoja, jotka on tarvittu varsinaisen toiminnan ja investointien rahoittamiseksi sekä
rahoitusaseman muuttamiseksi tilikauden
aikana. Rahoituksen rahavirta toteutui
päättyneellä tilikaudella 84,5 milj. euroa
positiivisena johtuen lainamäärän kasvusta ja muista maksuvalmiuden muutoksista.
Vuonna 2017 nostettiin uutta pitkäaikaista lainarahoitusta 80,0 milj. euroa ja
vanhoja lainoja lyhennettiin 43,4 milj. eurolla, joten pitkäaikaisen lainarahoituksen
määrä kasvoi yhteensä 36,6 milj. eurolla.
Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 2,8
milj. eurolla. Konsernipankkitilillä olevien

tytäryhteisöjen varojen määrä kasvoi 10,4
milj. eurolla ja henkilöstökassan talletetut
varat vähenivät 7,6 milj. eurolla. Kokonaisuutena kaupungin lainakanta kasvoi
tilikauden aikana 39,4 milj. eurolla, mikä
on noin 50 milj. euroa vähemmän kuin lainakannan kasvu tilikaudella 2016.
Antolainasaamiset vähenivät tilikaudella
yhteensä 3,4 milj. eurolla. Uusia antolainoja myönnettiin 1,6 milj. eurolla ja vanhoja
lyhennettiin kaupungille 5,0 milj. eurolla.
Tampereen Tilapalvelut Oy:lle myönnettiin
1,5 milj. euron antolaina.
Muihin maksuvalmiuden muutoksiin
sisältyvät toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden
muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos. Kaupungin saamiset
pienenivät tilikaudella 23,2 milj. euroa,
joten vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli
positiivinen. Saamisista lyhytaikaiset muut
saamiset pienenivät tilikaudella huomattavasti (-17,1 milj. euroa), mitä selittävät
erityisesti Rantaväylän tunnelin rahoitusosuussaamisiin saadut maksusuoritukset.
Tilinpäätöksessä 2016 kyseisiä saamisia oli
avoinna 27,3 milj. euroa. Korottomat velat

INVESTOINNIT, milj. euroa

Maa- ja vesialueet
7,0 milj. euroa
4%
Muut pitkävaikutteiset
menot
9,1 milj. euroa
5%

Kiinteät rakenteet ja
laitteet
79,4 milj. euroa
42 %

34

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

Sijoitukset
4,6 milj. euroa
2%
Koneet ja
kalusto
12,6 milj.
euroa
7%

Rakennukset ja
rakennelmat
75,9 milj. euroa
40 %

kasvoivat tilikauden aikana 19,2 milj. eurolla, mikä myöskin kasvattaa rahoituksen rahavirtaa. Kasvu muodostuu sekä ostovelkojen, siirtovelkojen että muiden velkojen
kasvusta, merkittävimpänä yksittäisenä
muutoksena arvonlisäveron tilitysvelan
kasvu 6,2 milj. euroa.
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen
riittävyydestä lainojen hoitoon. Kaupungin
vuoden 2017 lainahoitokate oli 1,8, mikä oli
edellisvuoden lainanhoitokatetta (2,4) heikompi. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla
silloin, kun tunnusluku saa suuremman
arvon kuin 2.

Rahavarojen muutos
Kaupungin vuoden 2017 rahavarojen muutos toteutui 29,6 milj. euroa positiivisena.
Kaupungin kassavarojen tilanne oli vuoden
lopussa hyvä, 138,4 milj. euroa. Rahavarojen taso selittyy kuitenkin rahoituserillä,
sillä toiminnan ja investointien rahoitustarve tilikaudella oli noin 55 milj. euroa.
Kassan riittävyyttä kuvaavan tunnusluvun
arvo 28 kuvaa sitä, että tilinpäätöshetken
rahavaroilla olisi kyetty kattamaan kaikki
kassasta maksut 28 päivän ajan.
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Tasetarkastelu
Tase
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

31.12.2017

31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

1 047
119 964
121 011

1 955
115 873
117 828

192 837
548 261
422 825
39 246
4 269
111 260
1 318 697

186 780
460 073
403 224
39 320
4 080
171 100
1 264 577

266 542
96 067
1 343
363 953

285 143
99 530
1 272
385 945

45
1 686
1 731

90
1 409
1 499

1 675
207
1 883

1 822
161
1 984

212
1
8 930

84
14
9 635

43 382
770
22 222
20 185
95 704

35 692
4 928
39 357
29 216
118 924

17 360
2 000
1 241
20 600

17 061
2 000
1 015
20 076

Rahat ja pankkisaamiset

117 810

88 782

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 041 389

1 999 614

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
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VASTATTAVAA

31.12.2017

31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %
Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa
Lainakanta, euroa/asukas
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa
Asukasmäärä

636 657
28 963
524 405
-6 751
1 183 273

636 657
30 063
541 369
-16 964
1 191 125

25 381
0
25 381

8 551
19 689
28 240

2 575
1 546
4 121

3 111
6 527
9 637

265
11 856
1 891
14 011

90
12 341
2 146
14 576

321 784
236
23 188
27 150
372 358

247 154
215
20 964
27 596
295 929

5 370
200 580
272
93 637
19 823
122 563
442 245
2 041 389

43 381
197 782
0
88 269
18 511
112 163
460 106
1 999 614

59
50
83
517 653
2 233
527 735
2 276
96 067
231 853

61
46
79
524 405
2 297
488 317
2 139
99 530
228 274

Omavaraisuusaste, %
			
=100 * (Oma pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %				
=100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
=100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot			
Lainakanta 31.12.
			
=Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat)
Lainasaamiset 31.12.				
=Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset				
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Taseen analysointi
Taseen sisältö
Tase kuvaa kaupungin omaisuus- ja pääomaeriä tilikauden päättymishetkellä
ryhmiteltynä luonteensa mukaisiin omaisuus- ja pääomaeriin. Tase sisältää myös
liikelaitosten omaisuus- ja pääomaerät,
mutta kuten tulos- ja rahoituslaskelmassakin, erät eivät sisällä kaupungin eri yksiköiden välisiä sisäisiä eriä, kuten saamisia
ja velkoja.

Taseen kokonaisuus
Kaupungin taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 2 041,4 milj. euroa, mikä oli
41,8 milj. euroa enemmän kuin edellisen
vuoden lopussa. Taseen pysyvissä vastaavissa kasvua tapahtui investointien vuoksi
35,3 milj. eurolla. Vastattavien pääomien
muutokset tilikauden aikana johtuivat
pääosin vieraan pääoman kasvamisesta
58,6 milj. eurolla ja oman pääoman pienenemisestä.

Vastaavaa
Taseen merkittävin omaisuuserä oli pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet,
joka muodosti noin 65 prosenttia taseen
loppusummasta. Tase-erä on kasvanut
vuosittain poistoja suurempien investointien vuoksi. Tilikaudella 2017 aineelliset
hyödykkeet kasvoivat 54,1 milj. eurolla (4
%). Kaupungin rakennusten ja kaupunkiinfran rakentaminen selittää pääosan aineellisten hyödykkeiden kasvusta. Tehdyt
maa- ja vesialuehankinnat ja maa-alueiden

perusparannukset ylittivät myytyjen maaalueiden tasearvot 6,1 milj. eurolla. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat pienenivät noin 60 milj. eurolla, mikä selittyy
useiden merkittävien rakennushankkeiden
valmistumisella vuoden 2017 aikana.
Pysyvien vastaavien osakkeiden ja
osuuksien tasearvo pieneni 18,6 milj. eurolla johtuen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden arvonalentumiskirjauksesta 20,8 milj. euroa. Osakkeet
luovutettiin vuonna 2018 Tampereen korkeakoulusäätiölle, mikä käsitellään kirjanpidossa säätiölle annettavana avustuksena, joten osakkeilla ei ollut enää vuoden
2017 tilinpäätöksessä arvoa. Merkittävin
sijoitus tilikauden aikana oli 3,4 milj. euron
sijoitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n omaan pääomaan.
Vaihtuvissa vastaavissa saamiset pienenivät 23,2 milj. eurolla (20 %), mikä aiheutui pääasiassa lyhytaikaisten saamisten
pienenemisestä. Lyhytaikaiset muut saamiset pienenivät 17,1 milj. eurolla johtuen
lähinnä Rantaväylän tunnelin rahoitusosuussaamisiin saaduista maksusuorituksista.

Vastattavaa
Taseen vastattavien merkittävin erä on
oma pääoma, joka oli 1 183,3 milj. euroa ja
58 prosenttia taseen loppusummasta. Oma
pääoma pienentyi vuoden aikana 7,9 milj.
eurolla tilikauden alijäämän vuoksi. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia oikaisuja

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS
Milj. euroa

Euroa

600

2 500
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2 000
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1 000

200

500

100
0

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017

Lainakanta, milj. € 312,1

323,1

364,1

393,5

374,7

398,8

488,3

527,7

€/asukas

1 502

1 675

1 785

1 680

1 772

2 139

2 276

1 464

0

edellisten tilikausien ylijäämään ei tehty.
Kaupungin omavaraisuusaste oli 59 prosenttia, mikä oli 2 prosenttiyksikköä edellisen tilinpäätöksen tasoa heikompi. Kuntatalouden yleinen hyvä tavoitetaso on 70
prosenttia. Omavaraisuusasteen heikkenemistä selittää lainamäärän kasvu ja oman
pääoman pieneneminen tilikauden alijäämän johdosta.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
pienenivät 2,9 milj. eurolla. Tampereen
Veden Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraukseen muodostama 19,7 milj.
euron investointivaraus purettiin vedenpuhdistuslaitoksen käyttöönoton myötä ja
muodostettiin vastaavan suuruinen poistoero, joka puretaan samassa tahdissa investoinnista kirjattavien poistojen kanssa.
Pakolliset varaukset pienenivät 5,5 milj.
eurolla johtuen pääasiassa Härmälän vanhan kaatopaikan pilaantuneiden maiden
puhdistustöiden etenemisestä. Menoista
kirjattiin pakollinen varaus tilinpäätökseen
2014, joten menojen realisoituminen pienentää varausta eikä näy kuluna tuloslaskelmassa.
Vieras pääoma kasvoi yhteensä 58,6
milj. eurolla. Pitkäaikainen vieras pääoma
kasvoi 76,4 milj. eurolla ja lyhytaikaiset
velat pienenivät 17,9 milj. eurolla. Uutta
pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella
80,0 milj. euroa ja pitkäaikaisia rahalaitoslainoja lyhennettiin 43,4 milj. eurolla.
Kaikkiaan kaupungin lainakanta kasvoi
edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 39,4
milj. eurolla ja korollisen vieraan pääoman
määrä oli tilikauden lopussa 527,7 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta kasvoi
137 eurolla 2 276 euroon, mikä on kuitenkin valtakunnallisessa vertailussa maltillinen asukaskohtainen lainamäärä.
Suhteellinen velkaantuneisuus sai arvoksi 50 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä,
että koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 50 prosenttia kaupungin vieraan
pääoman takaisinmaksamiseksi. Tilinpäätöksessä 2017 esitetään ensimmäistä kertaa uusi tunnusluku, velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, joka sai arvoksi 83
prosenttia. Tunnusluku kertoo, että koko
vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 83 prosenttia vieraan pääoman ja vuokravastuiden takaisinmaksamiseksi.
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Kokonaistulot ja -menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tulos- ja rahoituslaskelmasta, jotka
sisältävät vain kaupungin ulkoiset tulot,
menot ja rahoitustapahtumat. Laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja
investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt.
Vuoden 2017 kokonaistulot olivat
1 806,4 milj. euroa ja kokonaismenot
1 818,5 milj. euroa. Kokonaistulot

kasvoivat edellisvuodesta 11,7 milj. euroa
johtuen erityisesti pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulojen kasvusta.
Kokonaismenot pienenivät 26,9 milj.
eurolla, josta toimintakulujen muutos oli
-5,9 milj. euroa. Kokonaismenot ylittivät
kokonaistulot 12,1 milj. eurolla johtuen
lähinnä
investointimenoista,
joiden
rahoittamiseen tulorahoitus ei ole viime
vuosina riittänyt. Kokonaismenojen ja

2017
1 000 euroa
TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeden
luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
+/- Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien hyödykkeden
luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Kokonaismenot yhteensä
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2016
%

1 000 euroa

%

430 297
918 981
285 094
5 843
23 724
28 878

23,8
50,9
15,8
0,3
1,3
1,6

434 676
896 213
317 228
6 157
9 125
929

24,2
49,9
17,7
0,3
0,5
0,1

-44 918

-2,5

-18 289

-1,0

5 732

0,3

5 328

0,3

65 022

3,6

21 292

1,2

4 963
80 000
2 798
1 806 414

0,3
4,4
0,2
100,0

7 072
100 000
14 988
1 794 719

0,4
5,6
0,8
100,0

1 602 077
-34 040
10 348
447
20 829

88,1
-1,9
0,6
0,0
1,1

1 607 969
-28 371
8 376
1 000
3 678

87,1
-1,5
0,4
0,0
0,2

5 516

0,3

587

0,0

-20 835

-1,1

-850

0,0

189 240

10,4

226 267

12,3

1 571
43 381
0
1 818 534

0,1
2,4
0,0
100,0

1 246
25 502
0
1 845 404

0,1
1,4
0,0
100,0

-tulojen erotus pieneni edelliseen vuoteen
nähden, viime vuoden kokonaismenot
olivat 50,7 milj. euroa kokonaistuloja
suuremmat.
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Kaupunkikonsernin toiminta ja talous
Konsernin toiminnan ohjaus
Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajaohjauksen periaatteet
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
2.10.2017, § 268. Omistajaohjauksen periaatteet on kaupungin johtamisen väline ja
se muun muassa määrittelee missä tehtävissä tai toiminnoissa kaupunki on mukana omistajana tai sijoittajana. Linjausten
lähtökohtana on kaupungin strategia.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 § 128,
mutta päätöksestä on valitettu ja asian
käsittely on kesken hallinto-oikeudessa.
Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen
kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen päivittäminen hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 12.6.2017, § 388.
Konsernijaosto hyväksyi Palkitsemisperiaatteet Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä -ohjeen 12.12.2017, § 70.
Kaikki kaupunkikonserniin kuuluvat
tytäryhtiöt ja säätiöt noudattavat toiminnassaan edellä mainittuja ohjeita. Ohjeiden avulla kaupunki ohjaa omistuksiaan ja
niiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan
tuottavasti ja luotettavasti.

Konserniohjauksen järjestäminen
Kaupunkikonsernin ohjauksesta vastaa
konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari
ja konsernijohtaja. Omistajaohjauksesta
vastaa kaupunginhallitus. Omistajaohjaus
kuuluu konsernijohtajan tehtäviin ja sen
koordinointi ja valmistelu konserniohjauksen omistajaohjausyksikön liiketoiminta-

ja rahoitusjohtajalle.
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja määrää
kaupungin edustajan yhtiökokouksiin.
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet
ja tilintarkastajan. Tarkastuslautakunta
huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen
tilintarkastuksen
yhteensovittamisesta.
Tytäryhtiöiden päättäviä elimiä, joiden
edustajia kaupunki voi ohjeistaa, ovat
yhtiökokouksen lisäksi yhtiöiden hallitus
sekä mahdollinen hallintoneuvosto. Kaupungin valitsemat henkilöt tytäryhteisöjen
hallituksissa ohjeistetaan toimimaan osakeyhtiölain sekä muun lainsäädännön ja
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
yhtiöjärjestystä ja mahdollista osakassopimusta sekä Tampereen kaupunkikonsernin
tytäryhteisöjen konserniohjetta ja Hyvä
hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance)
-ohjeistusta noudattaen.

Omistajastrategiset tavoitteet,
niiden toteutuminen ja arviointi
Tampereen kaupungin omistajastrategian
päämääränä on se, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa
tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Tampereen kaupungin omistajastrategiset päämäärät konkretisoidaan
omistajaohjauksen periaatteiden kautta.
Kaupungin omistamien tytäryhtiöiden
ja yhteisöjen tehtäväkentän monimuotoisuudesta johtuen yhteisöjen toiminnan

kannattavuutta on arvioitava organisaatiokohtaisesti sekä osana kaupunkikonsernia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista
sekä yhteisöjen toimintaa, taloudellista
kehitystä ja tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Tytäryhteisöjen tavoitteiden
asettamisesta, niiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa omistajaohjaus.
Kaupungin tytäryhteisöille asetetaan
vuosittain tytäryhteisökohtaisia toiminnallisia tavoitteita (osa tavoitteista on taloudellisia). Tampereen kaupunkikonsernin
tytäryhteisökohtaiset tavoitteet vuodelle
2017 asetettiin vuoden 2017 talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto asetti kaupungin tytäryhteisölle yhteensä 60 toiminnallista tavoitetta.
Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteesta
toteutui 43 tavoitetta ja 8 tavoitetta jäi toteutumatta. Seitsemän tavoitetta toteutui
osittain ja kahden toteutumista ei voitu
arvioida. Tytäryhteisöjen toiminnalliset
tavoitteet on raportoitu yhteisökohtaisesti
talousarvion toteumavertailu –osiossa.
Kaupungin omistamien yhtiöiden ja
merkittävien säätiöiden (myös liikelaitokset sekä mahdolliset peruskaupungin
liiketoimintapotentiaalia omaavat kokonaisuudet) muodostamaa kokonaisuutta
arvioidaan kerran valtuustokaudessa. Kokonaistarkastelussa käydään systemaattisesti läpi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä säätiöt ja otetaan kantaa omistajan
ja omistamisen näkökulmasta.
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Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset
Olennaiset konsernia koskevat
tapahtumat
Sähkölaitoksen toteuttaman strategisen
investointisarjan valmistuminen vuonna
2015 koskien hajautettua lämmön erillistuotantoa näkyy tuloksessa vahvasti
toivotulla tavalla. Sähkölaitoksen kokonaispäästöt laskivat sähkön tuotannon
pienentyessä. Tampereen Sähkölaitos osti kaupungilta käyttämänsä rakennukset
alkuvuodesta 2017. Kaukojäähdytystuotantolaitos valmistui ja kaukojäähdytysverkon rakentaminen jatkui. Tampereen
Sähkölaitos ja Elenia aloittivat toukokuussa yhteistyön asiakaspalvelussa. Yhteistyö vahvistaa Sähkölaitoksen joustavien
palveluratkaisujen kehittämistä ja liiketoimintojen tehokkuutta. Tuotevalikoiman kehityksessä Sähkölaitos lanseerasi
aurinkopaneelit sekä panosti Lähisähkö-,
Lähilämpö- ja Lähijäähdytystuotteisiin.
Sähkölaitos oli myös mukana muuttamassa tamperelaisen asuinkiinteistön kaukolämpöjärjestelmää kaksisuuntaiseksi ja taloyhtiö myy nyt ensimmäisenä taloyhtiönä
Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon.
TAMK:in vuoden 2017 tulos muodostui
budjetoitua suuremmaksi, koska keväällä
tehtiin säästötoimenpiteitä OKM:n perusrahoituksen leikkausten johdosta, aloitettiin YT-neuvottelut sekä liiketoiminnan
tuotot kasvoivat suunniteltua enemmän.
Hanketoiminta pääsi kunnolla käyntiin
vasta syksyllä hankepäätösten viipyessä.
Yhtiön osakkeet luovutetaan säätiöyliopistolle kuluvan vuoden alkupuoliskolla.
Särkänniemen liikevaihto kasvoi viime
vuodesta lähes 10 %. Liikevaihdon kasvuun
vaikutti positiivisesti lipputuotteiden onnistunut ennakkomyynti ja Särkänniemen
historian näyttävin laitehankinta Hype.
Liikevaihdon kasvuun vaikutti myös hyvin
onnistunut Karmiva karnevaali, jolloin huvipuisto pidettiin ensimmäistä kertaa sen
historiassa avoinna syysloman aikaan.
Tredea Oy:ltä siirtyi liiketoimintakaupan yhteydessä matkailun markkinointi- ja
neuvontapalvelut uuden tytäryhtiön Visit
Tampere Oy:n palvelukseen.
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy käynnisti Laukontorin paviljonkirakennuksen
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toteutuksen ja sen arvioidaan valmistuvan
keväällä 2018. Kangasalan koulutuspaloaseman hanke etenee ja tilat on tarkoitus
ottaa käyttöön elokuussa 2018.
Keskuspuhdistamo -hanke eteni suunnitellulla tavalla. Hankkeeseen liittyvät neljä
asemakaavaa saivat lainvoiman, ja rakennuslupahakemuksia jätetiin joulukuussa
käsittelyyn. Puhdistamon toimintaan liittyvä ympäristölain mukainen lupahakemus on aluehallintoviraston käsiteltävänä,
samoin merkittävimmät vesilain mukaiset lupahakemukset. Keskuspuhdistamon
suunnitteluvaihe saatiin valmiiksi rakennussuunnittelua lukuun ottamatta, mikä
edellyttää edelleen kehittämistä. Yhtiön
hallitus päätti toteuttaa viemäriosuuden
Viinikanlahti-Vihilahti
paineviemäripumppaamo ratkaisulla aiemmin suunnitellun kalliotunnelin sijaan. Rakentamisen
valmistelun osalta vuoden vaihteessa oli
kilpailutuksessa ensimmäinen toteutusurakka eli aluerakentaminen.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy aloitti vuoden 2017 haja-asutusalueiden sako- ja
umpikaivojen tyhjentämisen (ei Nokia) jätehuoltomääräysten muuttumisen myötä.
Tarastenjärven ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksissa tehtiin kaatopaikkojen
käytöstä poistotöitä. Nämä työt jatkuvat
vielä vuosia. Yhtiö aloitti myös biolaitosinvestoinnin suunnitteluhankkeen. Yhtiö
perusti tilikauden aikana kaksi uutta tytäryhtiötä, Ranta-Tampellan Putkikeräys
Oy rakennuttaa Ranta-Tampellan alueelle kaavamääräysten mukaisen jätteiden
imukeräysjärjestelmän ja Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy perustettiin tarjoamaan
ratkaisuja haja-asutusalueen jätevesiongelmiin. Investoinneista merkittävimmät
olivat Tarastenjärven alueen toiminnot
(kuonankäsittelykenttä ja pientuoja-alue),
biolaitoksen valmistelu ja ekopisteverkoston uudistus.
Tampereen Vuokra-asunnot Oy Jatkoi
Luhtaan Pappilan rakennushanketta (103
asuntoa), joka valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2018. Lentäväniemeen valmistui suunnitelmat (ARA 75 asuntoa)
rakennushankkeesta ja jatkettiin vuonna
2013 jätetyn kaavoitushakemuksen pohjalta Hippoksen alueen kaavoitusprosessia.

Kaavoitusprosessi ei ole edennyt tilaajan
asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Uutena tytäryhtiönä toimintansa aloitti
Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta yhtiöitetty palveluliiketoiminta Tampereen
Tilapalvelut Oy. Osakkuusyhtiöistä myytiin
Finnmedi Oy:n osakkeet.

Arvio konsernin todennäköisestä
tulevasta kehityksestä
Konsernin taloudellisen kehityksen arvioidaan parantuvan yleisen positiivisen
tilanteen imussa. Yhtiöiden taloudellisen
aseman odotetaan paranevan ja osinkotavoitteita on nostettu tämän perusteella. Sähkölaitos-konsernin talous kohentui
vuoden aikana edelleen merkittävästi ja
tämän odotetaan jatkuvan. Lisäksi vuokraasuntoyhteisöjen taloudellinen tilanne on
kohentunut edelleen ripeästi ja tämä tulee
jatkumaan myös tulevaisuudessa. Pitkien
korkojen vielä suhteellisen matalaa tasoa
on pyritty edelleen hyödyntämään korkosuojauksia tekemällä yhtiöissä joilla lainapääoman määrä on suuri.
Konsernin rakennetta tarkastellaan
edelleen kriittisesti ja varsinkin maakuntauudistukseen peilaten. Infra- ja ruokahuoltoliikelaitosten yhtiöittämispäätöksiä
pyritään tekemään vuoden aikana. Strategisesti merkityksettömien ja omistajastrategioissa linjattujen omistusten realisointia jatketaan.
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Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt
tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita
ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja
että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohdon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja
raportointia. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan myös konserniohjeen sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen seurantaa.
Selonteon laadinta pohjautuu tytäryhtiöiden johdon itsearviointeihin, omistajaohjauksen vuosittain käymiin tavoite- ja
omistajakeskusteluihin ja yhtiöiden riskiarviointien läpikäyntiin. Omistajakeskusteluissa käydään läpi yhtenä osa-alueena
mm. tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien ja riskikartoitusten sisältö ja
ajantasaisuus, yhtiön sisäisen valvonnan
menettelyt ja hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen.

Toimivallan- ja vastuunjako
konserniohjauksessa
Kaupunginvaltuusto päättää Kuntalain 14
§:n mukaan kuntastrategiasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto,
pormestari ja konsernijohtaja, joita avusti
konserniohjausyksikkö. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on ohjata ja valvoa omistajana yhtiöitä ja säätiöitä
siten, että nämä toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt noudattavat
toiminnassaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä omistajaohjauksen periaatteita
ja Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta sekä kaupunginhallituksen hyväksymää Hyvä hallinto- ja
johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjetta. Nä-

mä ohjeistukset päivitettiin vuoden 2017
aikana vastaamaan uudistunutta organisaatiota, toimintaympäristöä ja Kuntalakia
vastaaviksi. Lisäksi joulukuussa 2017 konsernijaosto hyväksyi Palkitsemisperiaatteet kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä
-ohjeen, jolla linjataan ja ohjataan tytäryhteisöjen tulospalkitsemiseen ja henkilöstöetuisuuksiin liittyvää kokonaisuutta.
Konserniohjauksen omistajaohjausyksikkö vastaa omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja omistajaohjauksesta
sekä konserniohjauksen kehittämisestä.
Se järjestää säännöllisiä toimitusjohtajille
tarkoitettuja ja muita konserniyksikköjen
toimintaan liittyviä kokous- ja koulutustilaisuuksia. Vuonna 2017 järjestettiin myös
kaksi tytäryhteisöjen hallitusjäsenille
suunnattua koulutusta hallitustyöskentelyn kehittämisestä. Samoin omistajaohjausyksikkö järjesti koulutustilaisuuden
konsernijaoston jäsenille. Konserniohjauksen toimivallan ja vastuujaon toimivuuden
osalta ei ole havaittu huomautettavaa.

Ohjeiden anto kunnan edustajille
tytäryhteisöissä
Liiketoimintajaosto nimesi vuodelle 2017
kaupungin ehdokkaat yhtiöiden toimielimiin ja tilintarkastajiksi. Yhtiökokous valitsee toimielinten jäsenet ja tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan
ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen
yhteensovittamisesta. Sisäinen tarkastus
avustaa pormestaria ja muuta konsernijohtoa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän johtamis- ja
hallintotavan asianmukaisuuden varmentamisessa ja arvioinnissa. Konsernijohtaja
määrää kaupungin edustajan yhtiökokouksiin.
Yhteisöjen toimivan johdon, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten asiantuntemus korostuu nimettäessä yhtiön
toimivaa johtoa ja valittaessa hallituksen
jäseniä erityisesti konsernin ja sen yhteisöjen voimakkaissa kehitystilanteissa.
Vuonna 2017 tehdyissä hallitusjäsenten
valinnoissa toteutui aikaisempaan nähden muiden kuin luottamushenkilöjäsenten suurempi määrä. Konserniohjauksen
omistajaohjausyksikkö järjestää tytär-

yhteisöjen toimielinten jäsenille niiden
toimintaan liittyvää koulutustoimintaa.
Samoin omistajaohjausyksikkö organisoi
hallitustyöskentelyn arvioinnin vuosittain
tytäryhteisöjen hallituksen jäsenille ja
raportoi tuloksista kaupunginhallituksen
konsernijaostolle.
Konserniohjeen periaatteiden mukaisesti yhteisöjen tulee jo valmisteluvaiheessa hankkia omistajan ennakkokäsitys
tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan
pöytäkirjaan hallituksen kokouksessa,
kun merkittävästä asiasta tehdään päätös. Kaupunkiomistajan kantaa haettiin
kaupunginhallituksen konsernijaostolta
konserniohjeen määrittelemistä asioista
useita kertoja vuoden 2017 aikana. Omistajaohjauksen arvioinnin perusteella ohjeiden antoon kaupungin edustajille tytäryhteisöissä ei ole huomautettavaa.

Konsernitavoitteiden asettamista ja
toteutumista koskeva arviointi
Konsernitavoitteiden toteutumista selvitetään toimintakertomuksen erillisessä
luvussa. Kaupungin tytäryhteisöille asetetaan valtuuston toimesta toiminnan ja
talouden tavoitteita, joiden toteutumista
seurataan kaupungin normaalien seurantajärjestelmien mukaisesti. Tytäryhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa.

Omistajaohjausta koskevat
ohjeistukset uudistettiin
Vuoden 2017 aikana uudistettiin koko
omistajaohjausta koskeva ohjeistus. Uudistetut ohjeet ovat kaupunginvaltuuston
hyväksymät omistajaohjauksen periaatteet ja Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje sekä kaupunginhallituksen hyväksymä Hyvä hallinto- ja
johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje. Konserniohje ei tosin ole vielä lainvoimainen.
Konsernijaosto hyväksyi joulukuussa 2017
myös Palkitsemisperiaatteet kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä -ohjeen, jolla ohjataan ja linjataan tytäryhteisöjen palkit-
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semisen kokonaisuutta. Ohjeet koskevat
mm. tj-sopimusta, johdon ja henkilöstön
tulospalkitsemiskriteerejä sekä mm. eläkeja muita etuuksia, joihin on haluttu luoda
konsernin yhteiset toimintaperiaatteet ja
linjaukset. Ohjeen tavoitteena on aitoon
tuloksellisuuteen perustuva, koko henkilöstöä hyödyttävä ja avoimesti raportoitu
palkitseminen.

Tytäryhteisöjen omistajastrategiat
Vuonna 2017 aloitettiin myös vuonna 2015
ensimmäistä kertaa laadittujen tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivitys.
Omistajastrategiaseminaari järjestettiin
16.11.2017 Tampere-talossa konsernijaoston jäsenille. Kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan kerran
valtuustokaudessa ja yhtiöiden omistajastrategioita päivitetään tarpeen mukaan.
Kuntavaalien jälkeen uuden konsernijaoston aloitettua nähtiin syksy 2017 sopivana
ajankohtana käydä yhtiökohtaiset omistajastrategiset linjaukset läpi ja päivittää
ne. Yhtiökohtaisten omistajastrategioiden
laadinnan taustalla oli tarve muodostaa
näkemys omistuksen tavoitteista ja kehittämisvisiosta pidemmällä aikavälillä.
Omistajastrategiatyön yhteydessä tytäryhteisöt salkutettiin neljään eri kategoriaan.
Valitun salkutusvaihtoehdon pohjalta yhtiöomistukselle laadittiin omistajan tahtotilaa kuvaavat omistaja-arvoa kasvattavat
toimenpiteet. Vuoden 2017 aikana omistajaohjausyksikkö on toteuttanut tai ollut
mukana toteuttamassa omistajastrategian
mukaisia käytännön toimenpiteitä yhtiötasolla.

Tytäryhteisöjen toiminnan
tuloksellisuuden ja taloudellisen
aseman seuranta, analysointi ja
raportointi
Yhteisöille asetettujen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä
ja tunnuslukuja seurataan säännöllisesti.
Vuosittain omistajaohjaus laatii myös laajan raportin Tampereen kaupungin tytärja osakkuusyhteisöjen toiminnasta, joka
sisältää omistajaohjausyksikön tekemän
tilinpäätösanalyysin jokaisesta yhtiöstä ja
toimiala-analyysia tärkeimmistä konserni-
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yhtiöistä. Myös välitilinpäätösraportti annettiin konsernijaostolle merkittävimpien
tytäryhteisöjen talouden kehityksestä.
Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi arvioidaan yritysten sisäistä toimintatapaa
kaupunkikonsernin sisäisen arviointijärjestelmän avulla. Riskiprofiilia arvioidaan
konserniyhteisön toimialan, taseen, kaupungin laina- ja takausvastuiden ym. perusteella. Tarvittaessa yhteisössä tehdään
selvitys taloudellisesta asemasta. Selvitys
tai tutkimus tehdään osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, fuusiosta
tai diffuusiosta, lainan tai takauksen myöntämisestä tai muusta erityisestä syystä.
Suoritetun itsearvioinnin perusteella konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurannan,
analysoinnin ja raportoinnin toimivuuteen
ei ole huomautettavaa.

Keskitettyjen konsernitoimintojen
ja konsernipalvelujen käyttö
sekä siirtohinnoittelun
kustannusvastaavuus
Kaupunkikonsernin yhteisöillä on mahdollisuus käyttää hyväkseen sijoitus- ja lainaasioissa konsernipankkia, hankinnoissa
keskitettyä hankintatointa, tietojenkäsittelyssä konsernin tietohallintoa sekä muita
konsernin palveluja. Tytäryhteisöille esitellään säännöllisesti konsernin mahdollistamia palveluja.
Ongelmallisissa lakiasioissa ja yhtiöjärjestyksen muutostilanteissa konserniohjausyksikkö käyttää kaupungin
konserniohjauksen hallintoyksikön lakiasiantuntijoiden palveluita. Siirtohinnoittelun ei ole raportoitu aiheuttaneen kiistoja.

Riskienhallintajärjestelmien
toimivuus tytäryhteisöissä
Tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston
päätöksen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä konserniohjeen
ja Corporate Governance –ohjeen avulla.
Corporate Governance -ohjetta uudistettiin ja riskienhallinta- ja sisäisen valvonnan ohjeistusta tarkistettiin vastaamaan
kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. Kaupunkikonsernin
tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja
toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen
mukaisesti. Konsernijohdon tehtävänä on
valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen
asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät
omistajakeskustelut, jossa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne ja riskienhallintadokumentit
käydään läpi. Tytäryhteisön hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi
on tehty määräajoin selvityksiä yhteisöjen
johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan
tilasta ja kehityksestä. Tytäryhteisöt ovat
hyväksyneet kaupungin laatimat ohjeistukset hallituksissaan. Omistajaohjaus on
tiedottanut ja kouluttanut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistuksia ja
riskienhallintatyökalun käyttöä tytäryhteisöjen toimitusjohtajakokouksissa. Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöillä
on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suunnitelmat ja järjestelmät, joita ko. tytäryhteisön hallitus ohjaa ja valvoo säännönmukaisesti. Tytäryhteisöjen hallitusten
systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden arviointia tulee
kuitenkin edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä.
Tampereen kaupunkikonsernissa merkittävimmät riskit liittyvät liikevaihdoltaan
ja taseiltaan isoimpiin yhtiöihin, joista
kaupunki saa merkittäviä osinkotuloja.
Tampere-konsernin suurimmassa tytäryhtiössä Tampereen Sähkölaitoksessa kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkölaitos -konsernin normaalia
toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa Sähkölaitos -konsernin toimintaedellytysten ja strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäristössä
sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin merkittävimpiä strategisia riskejä ovat investointiriskit, tietosuojariskit, energia- ja ympäristöpoliittiset riskit sekä energia-alan
kilpailuriskit. Konsernin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat liiketoimintalähtöiset in-
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vestoinnit ja kannattava kasvu, joiden johdosta konsernilta vaaditaan investointeja.
Investoinneissa onnistuminen ja toisaalta
mm. ylikapasiteetin hallittu purkaminen ovat merkittävä osa riskienhallintaa.
Vuonna 2017 emoyhtiön merkittävimpien
riskien tilanne arvioitiin konsernin johtoryhmän toimesta ja siitä raportoitiin säännönmukaisesti emon hallitukselle. Konsernin johtoryhmä arvioi, että konsernin
riskienhallinta on riittävällä tasolla.
Kaupunkikonsernin
näkökulmasta
vuonna 2017 realisoituneita riskejä ovat
esimerkiksi sopimusriskit Kotilinnasäätiön osalta. Patentti- ja rekisterihallitus
PRH on 13.10.2017 todennut Tampereen
Kotilinnasäätiö sr:n toimineen säätiölain
vastaisesti ja edellyttänyt säätiötä korjaamaan menettelytapojaan. PRH:n mukaan
säätiön johto ei ole toiminut huolellisesti
selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta
yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen.
Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta
kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeu-

den siirrosta. PRH on määrännyt säätiön
selvittämään johdon huolimattomuuteen
johtaneen menettelyn, siitä säätiölle mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut
vahingot sekä päättämään keinoista, joilla
säätiö varmistaa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta keskeisten sopimusvelvoitteidensa noudattamisen. Kotilinnasäätiön
hallitus on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä. Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus laati raportin
koskien Muotialan tontin vuokraoikeuden
siirtämistä ennen rakentamisvelvoitteen
täyttämistä ja antoi tarkastuksen perusteella tarkastusraportin sekä suosituksensa. Tarkastuksessa annettiin varsinaiseen
maanvuokrasopimukseen liittyvien havaintojen ja suositusten lisäksi suositus
omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan
puolueettomuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi. Sisäinen tarkastus suosittelee,
että konsernijohdon omistajaohjauksen
ja konsernivalvonnan puolueettomuuden
turvaamiseksi tytäryhteisöjen johtoon
kuuluvien henkilöiden ei tulisi kuulua

konsernijohtoon ja valvonnasta vastaaviin
toimielimiin (tarkastustoimikunta, tarkastuslautakunta).
Kaupunkikonserniin liittyvinä riskialueina voidaan myös mainita Sote- ja
maakuntauudistuksen rooli ja vaikutukset tukipalvelujen organisoitumiseen ja
kaupungin kyvykkyys ketterästi reagoida
toimintaympäristön muutokseen yhtiöittämistilanteissa. Näiltä osin taloudellisia
ja toiminnallisia riskejä tulee pyrkiä hallitsemaan ja ennakoimaan sekä tehdä tarvittavat kaupungin edun mukaiset ratkaisut
hyvissä ajoin. Ajantasaisten riskianalyysien laadinta ja päivittäminen on keskeistä
uudistuksen edetessä.
Kaupunkikonsernin riskienhallinta ja
sen seuranta on vastuutettu konsernijohdon osalta ja konsernin tytäryhteisöissä ei
ole havaittu edellä mainittua tapausta lukuun ottamatta sellaisia merkittäviä strategisia tai operatiivisia riskejä, jotka vaikuttaisivat kaupunkikonsernin toimintaan.

Training Centre (TrC) ei myöskään sisälly
konsernitilinpäätökseen. Yhteisöllä ei ole
ollut toimintaa tilikauden aikana eikä yhteisön luotettavia tilinpäätöstietoja ei ole
ollut käytettävissä.
Konsernitilinpäätökseen
yhdisteltiin
kaikki 3 kuntayhtymää, joissa kaupunki on
jäsenenä. Konserniin kuului myös 13 osak-

kuusyhteisöä ja 3 yhteisyhteisöä. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin
kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt, joita oli 9.

Konsernirakenne
Vuoden 2017 lopussa kaupunkikonserniin kuului 56 tytäryhteisöä, joista kahta
ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
Suomen Itämeri-Instituutin säätiön yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen
vaikutus konsernin omaan pääomaan. Kurun metsäoppilaitoksen Venäjälle perustama International Forest Machine Operator
Tampereen konsernitilinpäätökseen sisältyvät
yhteisöt
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt
Säätiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
Yhteisyhteisöt
Yhteensä

Yhdistelty (kpl)
2017

Ei yhdistelty (kpl)
2016

19
30
5
3
9
0
66

2017

19
27
5
3
9
0
63

2016

0
2
0
0
4
3
9

0
3
0
0
4
3
10
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Konsernitilinpäätös
Konsernituloslaskelman
analysointi

Konsernituloslaskelma

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

1 141 510
-2 132 065
4 064

1 105 554
-2 117 881
13 215

-986 491

-999 112

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

918 981
340 853

896 213
374 980

1 183
6 088
-27 970
-2 105

1 201
2 266
-25 522
-2 551

Vuosikate

250 539

247 476

-191 105
82
-4 519

-181 145
86
-2 038

Satunnaiset erät

0

455

Tilikauden tulos

54 998

64 834

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet

1 065
-11 629
-3 451
-3 343

3 223
-10 645
-2 474
-2 246

Tilikauden ylijäämä

37 640

52 692

54
128
1 081
231 853

52
135
1 084
228 274

Toimintakate

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
Vuosikate / Poistot, %
Vuosikate, euroa / asukas
Asukasmäärä

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut		
Vuosikate prosenttia poistoista		
= 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Vuosikate, euroa / asukas		
= Vuosikate / Asukasmäärä		
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Konsernituloslaskelman toteuma
Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa kaupunkikonsernin
tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kokonaisuus. Konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen erillistilinpäätöksistä vähennetään konsernin
sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta.
Konsernin tuloskehitys jatkui positiivisena vuonna 2017, vaikka aivan edellisen
vuoden tuloksen tasolle ei päästykään.
Tilikauden 2017 tulos muodostui 55,0
milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos heikkeni
edelliseen vuoteen nähden 9,8 milj. euroa
(26 %). Tilikauden ylijäämä verojen, vähemmistöosuuksien ja tilinpäätössiirtojen
jälkeen oli 37,6 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostui -986,5 milj. euroa, mikä
oli 12,6 milj. euroa edellisvuotista parempi.
Nettomenojen kasvu oli siten kaupunkikonsernissa negatiivinen, -1,3 prosenttia.
Edellisenä vuonna kaupunkikonsernin
nettomenot pienenivät 1,0 prosenttia.
Kaupungin nettomenot pienenivät vuonna
2017 0,6 prosenttia.

Konserniyhteisöjen tuloksen
muodostuminen
Konserniyhteisöjen
erillistilinpäätösten
yhteenlaskettu tilikauden tulos ennen
konsernieliminointeja oli 63,7 milj. euroa.
Kun huomioidaan konsernitilinpäätöksen
eliminointien ja yhdistelykirjausten vaikutus tulokseen, kaupunkikonsernin tulokseksi muodostui 55,0 milj. euroa. Merkittävimmät konsernin tulosta heikentävät
eliminointi- ja yhdistelykirjaukset liittyivät
konsernin sisäisiin osinkoihin. Konsernin
tulosta sen sijaan parantavat poistoihin ja
konsernin osuuteen osakkuusyhteisöjen
voitosta liittyvät eliminointi- ja yhdistelykirjaukset. Konserniyhteisöjen yhteenlasketuista toimintatuotoista ja toimintakuluista eliminoitiin konserniyhteisöjen
välisiä sisäisiä liiketapahtumia yhteensä

Toimintakertomus

noin 284 milj. eurolla. Konserniyhteisöjen
tuloskehityksen analysoinnissa ei ole huomioitu konsernieliminointien vaikutusta,
ellei toisin ole mainittu.
Kaupungin tilikauden tulokseksi muodostui -10,7 milj. euroa, mikä oli 10,6 milj.
euroa edellisvuotista parempi. Kaupungin
tuloksen toteutumista on analysoitu tarkemmin toimintakertomuksen kohdassa
Tilikauden tuloksen muodostuminen.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin talous kehittyi vuonna 2017 edelleen suotuisasti. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 38,6 milj. euroa positiivinen,
kun edellisen vuoden tulos oli 31,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 30,5
milj. euroa. Konsernin liikevaihto pieneni
4,3 milj. euroa (1,6 %), mutta liiketulos
kasvoi 5,9 milj. euroa (13,7 %). Sähkölaitoksen toteuttaman strategisen investointisarjan valmistuminen vuonna 2015 koskien hajautettua lämmön erillistuotantoa
on näkynyt tuloksessa vahvasti toivotulla
tavalla. Markkinaosuus säilyi kaikkien
energiatuotteiden osalta vahvana ja loppuasiakassähkössä sekä kaukojäähdytysliiketoiminnassa saatiin kasvua aikaan.
Myös kaupunkikonsernin asunto- ja
kiinteistöyhtiöillä oli edellisvuosien tapaan
merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.
Tampereen Vuokratalosäätiön tilikauden
tulos oli 12,9 milj. euroa, mikä oli 3,6 milj.
euroa vuoden 2016 tulosta parempi. Tuloksen paranemista selittää erityisesti toimintakulujen pieneneminen. Säästöjä toteutui
muun muassa korjaus- ja lämmityskustannuksissa. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n
tilikauden tulos 2,6 milj. euroa heikkeni
edelliseen vuoteen nähden 1,0 milj. eurolla. Vilusen Rinne Oy:n tilikauden tulos
oli 1,5 milj. euroa, mikä oli 0,9 milj. euroa
edellisen vuoden tulosta heikompi.

Finnpark-konsernin tulos toteutui 3,9
milj. eurona, mikä oli 0,3 milj. euroa edellisvuotista heikompi. Tulokseen vaikuttivat
positiivisesti pysäköintimarkkinoiden positiivinen kehitys ja sopimuspysäköinnin kysynnän kasvu. Toisaalta Anttilan konkurssi
ja TAYS:n operointisopimuksen aiempaa
heikompi tuotto heikensivät tulosta, joka
toteutui hieman budjetoitua nettotulosta
heikompana.
Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin tilikauden tulos oli 3,5 milj. euroa, mikä oli
0,9 milj. euroa edellisvuotista parempi.
Tuloksen paranemiseen vaikutti merkittävästi suunnitelman mukaisten poistojen
pienentyminen.
Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia. Liikevaihdon
kasvuun vaikutti positiivisesti lipputuotteiden onnistunut ennakkomyynti ja Särkänniemen historian näyttävin laitehankinta
Hype, jonka lanseeraus onnistui hyvin.
Tilikauden tulos muodostui 1,0 milj. euroa
voitolliseksi, mikä oli 1,3 milj. euroa edellisvuotista parempi.
Tuomi Logistiikan tulos oli 2,5 milj. euroa voitollinen, kun ensimmäisen toimintavuoden 2016 tulos oli 1,3 milj. euroa.
Kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintojen yhdistymisen myötä syntyvät synergiaedut ovat alkaneet realisoitua
ja yhtiön toiminta vakiintua.
Kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin tuloksesta oli 5,3 milj.
euroa, mikä oli 2,5 milj. euroa edellisvuotista heikompi.

Konsernin tuloksen muodostuminen
Kaupunkikonsernin osuus osakkuusyhteisöjen voitosta toteutui 4,1 milj. eurona,
mikä oli 9,2 milj. euroa vuotta 2016 vähemmän. Kaupunkikonsernin merkittävin

tulososuus muodostui YH Kodit -konsernin
tuloksesta, josta kaupunkikonsernin osuus
oli 3,6 milj. euroa. Kaupunkikonsernin
osuus Coxa Oy:n tuloksesta oli 0,4 milj.
euroa.
Kaupunkikonsernin rahoitustuotot ja
-kulut toteutuivat yhteensä -22,8 milj.
eurona, mikä oli 1,8 milj. euroa vähemmän kulua kuin vuonna 2016. Merkittävin
muutos oli muiden rahoitustuottojen 3,8
milj. euron kasvu, mikä aiheutui pääasiassa kaupungin muiden rahoitustuottojen
kasvusta. Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten rahoitustuottojen ja -kulujen
toteuma oli yhteensä nettona -3,3 milj.
euroa, mutta konsernitilinpäätöksen rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli
-22,8 milj. euroa, koska konserniyhteisöjen
muilta konserniyhteisöiltä saamat osingot
eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osinkotuotot kirjataan saajalla
muihin rahoitustuottoihin, mutta osingon
maksajalla osingon maksu ei vaikuta tilikauden tulokseen, joten sisäisten osinkojen eliminointi heikentää konsernin tulosta erillistilinpäätösten yhteenlaskettuun
tulokseen verrattuna.
Konsernin vuosikate toteutui 250,5 milj.
eurona, mikä oli olennaisesti edellisen
vuoden tasolla. Vuosikate kattoi poistot
128-prosenttisesti (2016: 135 %). Poistot ja
arvonalentumiset toteutuivat 12,4 milj. euroa edellisvuotista suurempina 195,5 milj.
eurona. Kaupungin poistojen kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 10,9 milj. euroa,
mikä selittää valtaosan kasvusta.
Tilinpäätössiirrot muodostuivat pääasiassa kaupungin rahastojen vähennyksistä.
Tilikauden verot kasvoivat 1,0 milj. eurolla
lähinnä Sähkölaitos-konsernin positiivisesta tuloskehityksestä johtuen.
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Konsernin rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, 1000 €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

250 539
0
-11 629
-25 447
213 464

247 476
455
-10 645
-28 729
208 556

-425 409
23 792
27 425
-374 192
-160 728

-384 765
5 328
24 138
-355 299
-146 743

43
398
441

-194
5 614
5 420

257 148
-97 639
-15 067
144 442
2 008

197 542
-85 297
-11 314
100 930
2 241

-422
6 787
-11 189
25 745
20 920
167 811

-157
1 429
2 006
40 516
43 794
152 385

7 083

5 643

199 754
192 670
7 083

192 670
187 027
5 643

-617 244

-588 767

62
2,2
27

65
2,5
27

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
investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt
rahoitusosuudet.			
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Lainanhoitokate
		
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten
lainojen lyhennyksiä.
Kassan riittävyys, pv 		
= 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		
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Konsernin rahoituslaskelman analysointi
Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konsernin toiminnasta aiheutuvia rahavirtoja
huomioimatta kaupunkikonsernin sisäisiä
liiketapahtumia. Vuoden 2017 aikana konsernin rahavarat lisääntyivät 7,1 milj. eurolla, joten rahavarat 31.12.2017 olivat 199,8
milj. euroa.
Konsernin vuoden 2017 toiminnan rahavirta toteutui 213,5 milj. eurona, mikä oli
4,9 milj. euroa edellisvuotista parempi.
Vuosikate toteutui 3,1 milj. euroa edellistä vuotta parempana, 250,5 milj. eurona.
Vuosikatteen kehitystä on analysoitu konsernin tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä.
Tulorahoituksen korjauserissä vuosikatetta oikaistaan kaupunkikonsernin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden, osakkuusyhteisöjen
tulososuuksien, osakkuusyhteisöiltä saatujen osinkojen sekä pakollisten varausten
muutosten osalta. Osakkuusyhteisöjen tulososuus eliminoidaan rahoituslaskelmalla, koska kyseessä ei ole rahavirta. Tulorahoituksen korjauserät toteutuivat 3,3 milj.
euroa edellisvuotta pienempinä. Pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittoja
toteutui 20,3 milj. euroa, mikä oli 0,8 milj.
euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Pysyvien vastaavien luovutustappioita syntyi
4,1 milj. euroa. Osakkuusyhteisöjen tulososuudet olivat 4,1 milj. euroa, mikä oli 9,2
euroa edellistä vuotta vähemmän. YH Kodit -konsernin vuoden 2016 tulososuutta
on korjattu konsernitilinpäätöksen vertailutietoihin, sillä kaupunkikonsernin osuus
tuloksesta toteutui YH Kodit-konsernin
lopullisen tilinpäätöksen mukaan 6,0 milj.
euroa pienempänä kuin konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen lukujen perusteella.
Pakolliset varaukset pienenivät tilikaudella
2017 6,2 milj. eurolla, mitä selittää erityisesti kaupungin pakollisten varausten 5,5
milj. euron pieneneminen Härmälän vanhan kaatopaikan kunnostustöiden etenemisen johdosta.

Konsernin
investointihyödykkeisiin
käyttämä rahavirta oli 374,2 milj. euroa,
mikä oli 18,9 milj. euroa edellisvuotista
enemmän. Investointien bruttomenot olivat 425,4 milj. euroa ja kasvua edelliseen
vuoteen nähden syntyi 40,6 milj. euroa.
Kaupungin osuus investoinneista oli konsernin suurin. Kaupungin konsernin ulkoiset investoinnit olivat noin 185 milj. euroa.
Kaupungin investointeja on analysoitu
kaupungin investointien toteumavertailun
ja rahoituslaskelman analyysien yhteydessä. Tampereen Raitiotie Oy:n tilikauden
investoinnit olivat 49,3 milj. euroa. Myös
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri investoi tilikaudella merkittävästi, ja kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
-konsernin investoinneista kasvoi 14,2 milj.
euroa yhteensä 43,4 milj. euroon. Tampereen Sähkölaitos-konsernin konsernin
ulkopuoliset investoinnit vuonna 2017 olivat 35 milj. euroa, mikä oli 2,7 milj. euroa
edellisvuotta vähemmän. Sähkölaitos-konsernin suurin investointi oli Kaupinojan
kaukojäähdytyslaitos. Tampereen Vuokratalosäätiön investoinnit olivat 34,2 milj.
euroa ja TREDU-Kiinteistöt Oy:n investoinnit 32,8 milj. euroa. TREDU-kiinteistöt Oy:n
investointihankkeista Lempäälän peruskorjaushanke ja Pirkkalan uudisrakennushanke valmistuivat ja toteutusvaiheessa
oli Kangasalan uudisrakennushanke.
Rahoitusosuuksia saatiin konsernin ulkopuolelta lähinnä rakennusinvestointeihin yhteensä 23,8 milj. eurolla, mikä oli
18,5 milj. euroa edellisvuotista enemmän.
Kasvu selittyy raitiotien rakentamisen 18,1
milj. euron rahoitusosuuksilla. Pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
pienenivät noin 3,3 milj. eurolla. Vuonna
2017 luovutustuloja kertyi 27,4 milj. euroa,
josta kaupungin konsernin ulkopuolelta
saamat luovutustulot muodostivat 21,3
milj. euroa.
Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta oli tilinpäätöksessä 2017 yhteensä

160,7 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan
rahavirroilla ei siis pystytty kattamaan investointimenoja lähinnä konsernin korkeasta investointitasosta johtuen. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava investointien
tulorahoitusprosentti heikkeni edellisen
vuoden tilinpäätöksen tasosta ollen 62
prosenttia. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viiden vuoden ajalta oli
voimakkaasti negatiivinen, 617,2 milj. euroa, mikä aiheutuu lähinnä kaupungin negatiivisesta kertymästä. Vuoden 2017 osalta myös raitiotien rakentaminen kasvattaa
konsernin investointitasoa ja heikentää
em. tunnusluvun arvoa.
Konsernin rahoituksen rahavirta toteutui vuoden aikana 167,8 milj. euroa positiivisena. Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi tilikauden aikana 144,4 milj. eurolla.
Tampereen Raitiotie Oy:n lainamäärä kasvoi tilikauden aikana 80 milj. eurolla, mikä
kasvatti myös kaupunkikonsernin lainamäärää. Kaupungin lainamäärän kasvuksi
muodostui 29,0 milj. euroa, kun huomioidaan vain konsernin rahoituslaskelmassa
esitettävät konsernin ulkopuoliset tapahtumat. TREDU-Kiinteistöt Oy:n lainamäärä
kasvoi tilikaudella 17,9 milj. eurolla. Muut
maksuvalmiuden muutokset 20,9 milj.
euroa muodostuivat lähinnä korottomien
velkojen muutoksesta 25,7 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin rahavarat tilikauden
lopussa olivat 199,8 milj. euroa. Tilinpäätöksen rahavaroilla olisi katettu 27 päivän
ajan kaikki toiminnan aiheuttamat kassastamaksut. Kaupunkikonsernin lainanhoitokate tilinpäätöshetkellä oli 2,2, mikä
oli edellisen tilinpäätöksen lainanhoitokatetta heikompi. Kuitenkin kun tunnusluku
saa suuremman arvon kuin 2, on konsernin
lainanhoitokyky hyvällä tasolla.
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Konsernitase
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

31.12.2017

31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

11 691
129 884
72
141 647

16 618
124 171
440
141 229

211 143
1 585 867
686 642
104 852
33 367
286 378
2 908 248

205 004
1 440 109
660 640
97 821
33 597
270 203
2 707 373

53 286
21 847
3 108
1 024
79 265

51 890
21 859
3 332
994
78 075

4 517

4 342

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

33 910

40 697

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

13 936
186 696

13 731
180 310

39 685

37 234

Rahat ja pankkisaamiset

160 069

155 436

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 567 974

3 358 428

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Rahoitusarvopaperit

Konsernitaseen analysointi
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma
oli 3 568,0 milj. euroa. Kasvu edelliseen
vuoteen nähden oli 209,5 milj. euroa. Konsernitaseen vertailutietoa on muutettu
konserniyhteisöjen tilinpäätöksiin tehtyjen
oikaisujen johdosta. Oikaisujen vaikutus
konsernin omaan pääomaan oli yhteensä
-7,8 milj. euroa, vähemmistöosuuksiin -0,5
milj. euroa ja pakollisiin varauksiin -1,2
milj. euroa. Vastaavaa-puolella oikaisut
pienensivät osakkuusyhteisöosuuksia 6,0
milj. eurolla ja lyhytaikaisia myyntisaami-
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sia 3,6 milj. eurolla. Oikaisujen perusteet
ja kunkin oikaisun vaikutukset edelliseltä
tilikaudelta esitettäviin tietoihin on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen
laatimista ja esittämistapaa koskevissa liitetiedoissa.
Konsernitaseen loppusumman kasvu tulee pääasiassa pysyvien vastaavien kasvusta. Taseen vastaavista noin 88 prosenttia
muodostuu pysyvien vastaavien hyödykkeistä (3 129,2 milj. euroa). Pysyvät vastaavat kasvoivat tilikauden aikana 202,5 milj.

eurolla (7 %). Suurinta kasvu oli aineellisten hyödykkeiden ryhmässä, 200,9 milj.
euroa (7 %). Rakennusten tasearvo kasvoi
145,8 milj. eurolla. Kaupungin rakennusten
tasearvo kasvoi tilikauden aikana 88,2 milj.
eurolla. Kaupungin tasetta on analysoitu
tarkemmin kaupungin taseen yhteydessä.
TREDU-Kiinteistöt Oy:n rakennusten tasearvo kasvoi 36,1 milj. eurolla ja Tampereen
Vuokratalosäätiön rakennusten tasearvo
kasvoi 9,4 milj. eurolla
Rakentamisinvestoinnit
kasvattivat
myös kiinteiden rakenteiden ja laitteiden
tase-erää, joka kasvoi 26,0 milj. eurolla
sekä ennakkomaksuja ja keskeneräisiä
hankintoja, jotka kasvoivat 16,2 milj. eurolla. Konsernin kiinteiden rakenteiden ja
laitteiden tasearvon kasvusta tulee suurin
osa kaupungin kasvusta, 19,6 milj. euroa.
Kaupungin ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat pienenivät 59,8 milj. eurolla
johtuen useiden merkittävien rakennushankkeiden valmistumisesta tilikauden
aikana. Raitiotien rakentaminen kasvattaa kaupunkikonsernin ennakkomaksujen
ja keskeneräisten hankintojen tasearvoa.
Tampereen Raitiotie Oy:n ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen tasearvo
kasvoi tilikaudella 40,0 milj. eurolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat kasvoivat
31,8 milj. eurolla.
Kaupunkikonsernin sijoitusten tasearvo
kasvoi 1,2 milj. eurolla. Osakkuusyhteisöosuuksien vertailuvuoden arvoon tehtiin
-6,0 milj. euron korjaus, kun YH-Kodit
-konsernin tilikauden 2016 lopullinen tulos
muodostui heikommaksi kuin konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tietojen mukainen tulos.
Konsernin vaihto-omaisuus pieneni 6,8
milj. eurolla (17 %). Sähkölaitos-konsernilla
oli tilinpäätöshetkellä vaihto-omaisuutta
25,3 milj. eurolla, mikä oli 6,6 milj. euroa
vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Konsernitaseen vastattavaa-puolen suurimmat erät ovat vieras pääoma ja oma
pääoma. Konsernin omavaraisuusaste oli
samalla tasolla kuin edellisenä vuonna,
43 prosenttia. Vieras pääoma kasvoi 177,8
milj. euroa (10 %), josta korollisen vieraan
pääomaan kasvu oli 144,4 milj. euroa (11
%). Lainakanta vuoden lopussa oli 1 454,6

Toimintakertomus

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Konsernin omavaraisuusaste, %
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %
Konsernin velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa /
asukas
Konsernin lainat, euroa / asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa
Asukasmäärä

31.12.2017

31.12.2016

1 000 euroa

1 000 euroa

636 657
415
44 095
724 617
37 640
1 443 424

636 657
415
45 150
671 926
52 692
1 406 839

80 457

78 897

2 575
36 352
38 927

3 111
41 997
45 107

29 511

29 758

1 389 489
90 465
65 134
430 567
1 975 655

1 196 910
83 594
113 272
404 052
1 797 827

3 567 974

3 358 428

43
82
104
762 257

44
76
97
724 617

3 288

3 174

6 274
1 454 623
3 108
231 853

5 740
1 310 181
3 332
228 274

milj. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä 6 274 euroa. Tampereen Raitiotie Oy:n
lainamäärä kasvoi tilikauden aikana 80
milj. eurolla, mikä kasvatti myös kaupunkikonsernin lainamäärää. Kaupungin lainamäärän kasvuksi muodostui 29,0 milj.
euroa, kun huomioidaan vain konsernin
ulkopuoliset erät. TREDU-Kiinteistöt Oy:n
lainamäärä kasvoi tilikaudella 17,9 milj. eurolla ja Sähkölaitos-konsernin lainamäärä
pieneni 14,0 milj. eurolla.
Kaupunkikonsernin koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 82 prosenttia vieraan
pääoman takaisinmaksuun, mitä suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa. Käyttötulot
muodostuvat tilikauden toimintatuotoista,
verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Tilinpäätöksessä 2017 esitetään ensimmäistä kertaa uusi tunnusluku,
velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista,
joka sai arvoksi 104 prosenttia. Tunnusluku kertoo, että koko vuoden käyttötuloista
tarvittaisiin 104 prosenttia vieraan pääoman ja vuokravastuiden takaisinmaksamiseksi.

Konsernin omavaraisuusaste, %
			
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut Ennakot)
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %
			
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Konsernin velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot			
Konsernin lainakanta 31.12.						
= Korollinen vieras pääoma					
Konsernin lainasaamiset 31.12.					
= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset			
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Kaupunginhallituksen esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kaupungin tilikauden tulos muodostui 10 711 193,37 euroa alijäämäiseksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden
tuloksen käsittelyä siten, että
• tilikauden aikana käyttöönotettuun Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokseen kohdennetun 19 689 000,00 euron investointivarauksen
osalta kirjataan vähennystä 19 689 000,00 euroa ja kirjataan toteutuneen investoinnin suuruinen poistoeron lisäys 17 910 311,93 euroa
sekä investoinnista kirjatun poiston suuruutta vastaava poistoeron vähennys 2 453,47 euroa,
• aiemmin toteutettuihin investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä kirjataan 1 078 793,76 euroa,
• Vahinkorahaston vähennystä kirjataan 319 874,66 euroa toteutuneiden menojen katteeksi,
• Tampereen elinkeinorahaston vähennystä kirjataan 780 000,00 euroa toteutuneiden menojen katteeksi,
• ja että tilikauden alijäämä 6 751 383,41 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.
Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että talouden tasapainottamiseksi laaditaan
erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla kaupungin talous tasapainotetaan taloussuunnitelmakaudella.
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Talousarvion toteutuminen
Talousarvion toteutuminen -osa sisältää
laskelma- ja strategiaosan, palvelualueiden, kehitysohjelmien ja konsernihallinnon talousarvion toteumavertailun,
taseyksiköiden talousarvion toteumavertailun sekä konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen tavoitteiden toteuman. Talousarvion toteumavertailuissa
on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja
toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden
olennaiset poikkeamat talousarvioon. Valtuustoon nähden sitovien erien toteumavertailu on esitetty kootusti Olennaiset
poikkeamat talousarvioon -osiossa.
Laskelmaosassa on esitetty talousarvion
tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteumavertailut. Lisäksi laskemaosassa esitetään liikelaitosten vaikutus
kaupungin tuloksen muodostumiseen ja
toiminnan rahoitukseen. Talousarvion laskelmaosa sisältää informaatiota kaupungin yhteenlasketusta taloudesta, joka ei
ole valtuustoon nähden sitovaa. Talousarvion tuloslaskelman, investointien ja
rahoituslaskelman toteumavertailuissa on

esitetty palvelualueiden, kehitysohjelmien, konsernihallinnon ja taseyksiköiden talousarvion toteutuminen sisältäen myös sisäiset erät. Laskelmien viimeiset sarakkeet
osoittavat liikelaitosten ja taseyksikkönä
käsiteltävän Vahinkorahaston vaikutuksen
koko kaupungin tuloksen, rahoituksen ja
investointien muodostumiseen. Laskelmaosan investointien toteumavertailu on
esitetty taseen pysyvien vastaavien mukaisesti jaoteltuna omaisuusluokille sisältäen
sisäiset erät.
Laskelmaosassa on esitetty myös kaupungin yhteisten erien eli verotulojen,
valtionosuuksien, korkotuottojen ja -kulujen, muiden rahoitustuottojen ja -kulujen
sekä antolainauksen ja korollisten velkojen
muutosten toteuma. Nämä erät muodostavat suuren osan kaupungin tuloperustasta
ja niistä valtuustoon nähden sitovaa on
korkotuottojen ja -kulujen netto. Lisäksi
rahoituslaitoksilta nostettavien pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla talousarviota suurempi.
Strategiaosassa on esitetty toiminnan
tavoitteiden toteumatiedot kaupunkistrategiasta johdettujen sitovien toiminnan

tavoitteiden osalta ja niiden vastuuhenkilöt. Talousarviossa liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettujen tavoitteiden toteuma on esitetty Taseyksiköt
-osassa sekä erillistilinpäätöksissä.
Käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin -osassa on esitetty palvelualueiden,
kehitysohjelmien ja konsernihallinnon talousarvion toteumavertailut ja toiminnan
tavoitteiden toteumatiedot. Taseyksikötosassa on esitetty Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja liikelaitosten talousarvion toteumavertailut ja toiminnan tavoitteiden
toteumatiedot. Pirkanmaan pelastuslaitoksen, liikelaitosten ja taseyksikkönä käsiteltävän Vahinkorahaston erillistilinpäätökset löytyvät tilinpäätöskirjan lopusta.
Talousarviossa kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt -osassa. Yhteisöille asetetut tavoitteet
eivät oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä
vaan niiden tarkoituksena on tuoda esille
pääomistajan tahto.
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon
Talousarvion toteutuminen -osa sisältää
laskelma- ja strategiaosan, palvelualueiden, kehitysohjelmien ja konsernihallinnon talousarvion toteumavertailun,
taseyksiköiden talousarvion toteumavertailun sekä tytäryhteisöjen tavoitteiden
toteumatiedot. Talousarvion toteumavertailuissa on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten
määrärahojen, tuloarvioiden, investointien
ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poikkeamat talousarvioon.
Yhteenvetotaulukossa on esitetty kootusti
valtuustoon nähden sitovien erien toteutuminen. Ylitykset on merkitty harmaalla.
Talousarvion toteumavertailuissa esitettävissä luvuissa on mukana kaupungin
sisäiset erät, ellei toisin ole mainittu. Vastaavasti investointiluvuissa ei ole huomioitu koko kaupungin tilinpäätöslaskelmille
tehtyä sisäisen katteen eliminointia, joten
talousarvion toteumavertailuissa investointien toteuma on suurempi kuin kaupungin rahoituslaskelmassa.

Käyttötalouden toteutuminen
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate
toteutui 11,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ylitykset johtuivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluista. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä
eräiden palvelukokonaisuuksien menot
olivat vuoden 2017 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa selvästi suuremmat. Lisäksi
palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä on aiheuttanut talousarvion ylityksiä. Kaupunginvaltuusto päätti
vuoden aikana yhteensä 34,9 milj. euron

TILIKAUDEN TULOS

-10,7

M€

(TP17)

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

46,4

%

(TP17)

Konsernihallinnon, Yhteisten erien ja
Konsernipalveluyksikkö Kopparin toimintakatteet toteutuivat muutettua talousarviota parempina. Yhteisten erien 2,9 milj.
euroa muutettua talousarviota parempaan
toteumaan vaikutti merkittävimpänä tekijänä eläkemenoperusteisten eläkemaksujen 1,1 milj. euron alittuminen.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämä toteutui 3,9 milj. euroa muutettua
talousarviota heikompana. Merkittävin syy
poikkeamaan oli Tampereen Tilakeskuksen
liikeylijäämän 6,0 milj. euron alitus, mikä
johtui pääasiassa vuokratuottojen alittumisesta ja poistojen ylittymisestä.

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

NETTOINVESTOINNIT

- 3,0

- 3,9

+ 47,8

M€

(TP17/Muutettu TA17)
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lisätalousarvioista sosiaali- ja terveyspalveluihin ja perusopetukseen. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan toimintakate toteutui
11,1 milj. euroa muutettua talousarviota
heikompana. Suurimmat toimintakulujen
ylitykset olivat palvelujen ostoissa, mikä
johtui mm. erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä,
lastensuojelun sijaishuollosta, kehitysvammaisten laitospalveluista, vammaisten
avustajapalveluista, kotihoidosta sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluista.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintakate toteutui kokonaisuutena
6,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Elinvoima- ja osaamislautakunnan
osalta keskeisin tekijä positiivisen poikkeaman taustalla oli Tredun valtionosuusrahoitus, joka toteutui 1,8 milj. euroa alkuperäistä Opetus- ja kulttuuriministeriön
päätöstä suurempana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen 2,4 milj.
euron positiivista poikkeamaa selittää
pääosin maankäyttösopimuskorvausten
toteutuminen 1,4 milj. euroa arvioitua suurempina.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen
toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana, mikä johtui
ensisijaisesti Yhdyskuntalautakunnan toimintatuottojen 2,3 milj. euron ylityksestä.
Ylitys johtui pääosin pysäköintimaksujen,
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Rakentamisen
vilkastuminen ja toisaalta lupamaksujen
korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
KÄYTTÖTALOUS
1 000 euroa
Palvelualueet (toimintakate)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)
Hiedanranta
Keskusta
Smart Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Keskusta
Hiedanranta
Raitiotie
Yhdyskuntalautakunta, muut
Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto
ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit)
Konsernihallinto, muut
Yhteiset erät
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos
Tampereen Voimia Liikelaitos
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Investointien toteutuminen
Koko kaupungin yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat 186,8 milj. euroa, mikä oli
43,8 milj. euroa muutettua talousarviota ja
17,2 milj. euroa tilinpäätösennustetta alhaisempi. Suurin syy alhaiseen toteumaan oli
hankkeiden toteutuminen tilikausien välillä toisin kuin oli suunniteltu. Peruskaupungin investoinnit toteutuivat yhteensä
91,98 milj. eurona ja ne alittavat muutetun
talousarvion 33,42 milj. eurolla. Peruskaupungin yksiköt esittivät yhteensä 34,5 milj.
euron uudelleen budjetointeja vuodelle
2018, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

Muutokset

-347 568
-706 213

-347 030
-695 110

-538
-11 103

-343 228
-657 147

-3 802
-37 963

-4 752
-498
-2 440
-1 506
-77 358

-7 713
-546
-2 361
-1 500
-78 450

2 961
48
-79
-6
1 092

-6 069
-266
-1 131
-1 500
-77 417

-1 644
-280
-1 230
0
-1 033

-787
72 006

-250
69 105

-537
2 901

-250
69 880

0
-775

-195
-531
-1 266
-27 902
-13 251

-500
-470
-1 500
-29 701
-13 529

305
-61
234
1 799
279

-970
-400
-1 500
-29 647
-13 326

470
-70
0
-54
-203

-7 206
-22 689
-112 806
596

-8 448
-24 196
-115 751
413

1 242
1 507
2 945
183

-7 500
-31 599
-117 395
413

-948
7 402
1 644
0

-2

-1

-1

-1

0

-10 500
-890
-222
-24 162

-10 500
-890
-222
-24 162

0
0
0
0

-10 500
-890
-222
-24 162

0
0
0
0

19.2.2018. Tilakeskus liikelaitoksen uudelleen budjetoitavat talonrakennushankkeet
siirtyivät peruskaupungille vuoden 2018
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
kiinteistöt, tilat, ja asuntopolitiikkaan.
Ulkopuolista rahoitusta peruskaupungin
investointihankkeisiin saatiin 0,75 milj.
euroa, joka alitti muutetun talousarvion
13,9 milj. eurolla. Osakkeiden ja osuuksien
osalta tilinpäätös päätyi 14,6 milj. euroa
muutettua talousarviota alhaisemmaksi.
Kaupungin rakennuksien ja rakennelmien investoinneista vastaa pääasiassa Tampereen Tilakeskus Liikelaitos. Tilakeskuk-

sen talonrakennushankkeiden toteutuneet
kustannukset olivat noin 71 milj. euroa,
josta pääosa kuului Rakennukset ja rakennelmat- tai Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -ryhmiin. Tilakeskuksen
investoinnit toteutuivat kokonaisuutena
peräti 25 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska rakennushankkeet jaksottuivat usealle vuodelle tai siirtyivät myöhempään ajankohtaan.
Tarkemmat tiedot poikkeamista löytyvät
toimintayksiköiden tekstien yhteydestä.
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain (1000 euroa)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Viiden tähden keskusta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Viiden tähden keskusta
Hiedanranta
Rantaväylän tunneli
Yhdyskuntalautakunta, muut
Konsernihallinto
Yhteiset erät
Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta)
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos
Tampereen Voimia Liikelaitos
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

-6 206
-2 000

-8 744
-3 532

2 538
1 532

-6 675
-3 440

-2 069
-92

-763
-97

-2 203
-200

1 440
103

-2 900
-100

697
-100

-1 735
-2 878
-5 558

-1 000
-7 000
-8 500

-735
4 122
2 942

-1 000
-7 000
-8 500

0
0
0

-11 330
-49
-8 286
-46 269

-15 450
-150
-9 600
-46 611

4 120
101
1 314
342

-12 350
-150
-9 600
-44 550

-3 100
0
0
-2 061

-4 559

-5 684

1 125

-3 944

-1 740

-1 945

-1 933

-12

-1 650

-283

-19 748
-2 963
-879
-177
-76 067

-16 700
-3 000
-900
-281
-101 040

-3 048
37
21
104
24 973

-16 700
-3 000
-900
-280
-82 195

0
0
0
-18 845

Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
LASKELMAOSA
1 000 euroa
Korkotuotot ja -kulut
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
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TP 2017
-4 506
80 000

Muutettu
TA 2017
-4 300
138 400

Ero
-206
-58 400

Alkuper.
TA 2017
-4 300
138 400

Muutokset
0
0

Laskelmaosa

Laskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelman toteumavertailu
Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus

Alkuper. MuutokTA 2017
set

TP 2017 sisältäen
sisäiset erät
LiikelaiKoko
tokset*
kaupunki

283 064
104 352
16 213
43 424
23 969
471 021
13 870

209 148
23
2 696
160 922
1 174
373 962
13 280

Peruskaupunki sisältäen sisäiset erät
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

293 121
104 075
23 827
43 907
26 377
491 307
23 740

286 489
100 477
21 904
43 625
24 759
477 254
14 420

6 633
3 598
1 922
282
1 618
14 053
9 320

TP 2017 ilman sisäisiä eriä
Peruskaupunki

Liikelaitokset*

Koko
kaupunki

156 837
102 802
22 563
38 163
24 448
344 813
20 760

67 065
23
594
16 659
1 142
85 484
13 280

223 902
102 825
23 157
54 822
25 590
430 297
34 040

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Avustukset liikelaitoksille
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-595 782
-599 941
4 159
-588 028
-760 559
-742 977 -17 582
-712 931
-52 426
-47 189 -5 237
-43 729
-202 177
-197 894 -4 283
-198 057
-2 110
-3 389
1 279
-3 383
-146 392
-147 136
743
-146 067
-5 479
-4 774
-705
-5 066
-1 764 924 -1 743 299 -21 625 -1 697 262

-11 913 -72 568
-30 046 -87 593
-3 460 -55 685
164
0
-6
0
-1 068 -54 894
292
-1 067
-46 037 -271 807

-668 349
-595 782
-848 152
-589 395
-108 110
-51 143
-202 177
-117 937
-2 110
0
-201 287
-11 252
-6 547
-4 688
-2 036 732 -1 370 195

-72 568
-64 994
-53 801
0
0
-39 920
-598
-231 881

-668 349
-654 389
-104 944
-117 937
0
-51 172
-5 286
-1 602 077

Toimintakate

-1 249 879 -1 251 625

-39 254

115 435

-1 134 444 -1 004 622

-133 118

-1 137 740

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot muilta
Korkotuotot liikelaitoksilta
Muut rahoitustuotot muilta
Korvaus peruspääomasta
Korkokulut
Muut rahoituskulut

1 746 -1 212 371

3 424
-3 874
5 692
201
790
6 233
550

502 269
104 098
26 523
204 828
27 551
865 269
37 019

918 981
285 094
56 329
5 843
1 796
23 709
35 774
-10 348
-444

913 900
285 290
56 396
5 701
1 650
23 336
35 774
-10 000
-65

5 081
-196
-66
142
146
373
0
-348
-379

883 100
287 900
50 695
5 700
1 650
17 636
35 774
-10 000
-65

30 800
-2 610
5 701
1
0
5 700
0
0
0

0
0
-37 558
0
0
15
0
-1 796
-35 778

918 981
285 094
18 771
5 843
1 796
23 724
35 774
-12 144
-36 221

918 981
285 094
18 759
5 843
0
23 709
0
-10 348
-444

0
0
12
0
0
15
0
0
-4

918 981
285 094
18 771
5 843
0
23 724
0
-10 348
-447

10 525

3 960

6 565

9 324

-5 364

77 877

88 402

218 213

-133 107

85 106

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset
poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

-51 394

-56 264

4 870

-56 311

48

-52 906

-104 300

-50 961

-52 906

-103 867

-51 014

-56 264

5 250

-56 311

48

-49 503

-100 517

-50 580

-49 503

-100 083

0
-380
0 -19 029
0
1 800
0 -20 829

0
0
0
0

0
0
0
0

-3 403
27 078
27 078
0

-3 784
8 049
28 878
-20 829

-380
-19 029
1 800
-20 829

-3 403
27 078
27 078
0

-3 784
8 049
28 878
-20 829

Tilikauden tulos

-59 898

-52 304

-7 595

-46 987

-5 316

52 049

-7 849

148 223

-158 934

-10 711

814
0
780

700
0
1 000

114
0
-220

700
0
1 000

0
0
0

-17 643
19 689
320

-16 829
19 689
1 100

814
0
780

-17 643
19 689
320

-16 829
19 689
1 100

-58 304

-50 604

-7 701

-45 287

-5 316

54 415

-3 889

149 816

-156 568

-6 751

Vuosikate

Poistoeron lis. (-) tai väh.(+)
Varausten lisäys (-) tai väh.(+)
Rahastojen lis. (-) tai väh.(+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-380
-19 029
1 800
-20 829

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot.
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Tuloslaskelman toteutuminen
Tuloslaskelman toteumavertailu sisältää
peruskaupungin (palvelualueet, kehitysohjelmat, konsernihallinto ja Pirkanmaan
pelastuslaitos) tuloslaskelman toteumavertailun sekä liikelaitosten ja Vahinkorahaston vaikutuksen kaupungin talouteen.
Peruskaupungin talousarvion toteumavertailun jälkeen laskelmassa on esitetty
liikelaitosten toteuma ja koko kaupungin
vuoden 2017 toteuma yhteensä sisältäen
sisäiset erät. Laskelman kolme viimeistä
saraketta kuvaavat kaupungin ulkoisen tuloksen muodostumisen peruskaupungin ja
liikelaitosten välillä.
Peruskaupungin tuloslaskelman toteumavertailun toimintakate toteutui olennaisesti muutetun talousarvion mukaisena.
Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan 14,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Myyntituotot ylittivät
muutetun talousarvion 6,6 milj. eurolla.
Kaupunkiympäristön palvelualueen myyntituotot ylittyivät 3,3 milj. eurolla johtuen
pääasiassa joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvusta ja raitiotiehankkeen
kehitysvaiheen kustannusten laskutuksesta Tampereen Raitiotie Oy:ltä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan myyntituotot ylittivät
muutetun talousarvion 3,4 milj. eurolla
johtuen pääosin kotikuntalain mukaisten
palvelujen laskutuksesta, tulkkauspalvelujen myynnistä, Oriveden yhteistoimintaosuudesta sekä Hatanpään sairaalan ulkokuntamyynneistä. Maksutuotot ylittyivät
3,6 milj. eurolla, mitä selittää suurimpana
tekijänä Asunto- ja kiinteistölautakunnan
maankäyttösopimuskorvauksista sekä lohkomismaksutuotoista muodostuvien maksutuottojen 1,6 milj. euron ylittyminen.
Toimintakulut toteutuivat 21,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.
Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion 17,6 milj. eur olla. Merkittävin ylitys
oli Kaupunkiympäristön palvelualueen 11,4
milj. euron ylitys, joka aiheutui katu- ja
viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta, jolloin myös valmistus omaan käyttöön ylittyi vastaavasti
eikä ylityksellä ollut vaikutusta toimintakatteeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelujen ostot ylittivät muutetun
talousarvion 9,9 milj. eurolla, mikä johtui
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mm. erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä,
lastensuojelun sijaishuollosta, kehitysvammaisten laitospalveluista, vammaisten avustajapalveluista, kotihoidosta sekä
laboratorio- ja kuvantamispalveluista. Aine- ja tarvikeostot ylittyivät 5,2 milj. eurolla, josta noin puolet aiheutui Sosiaali- ja
terveyslautakunnan ostojen ylityksestä.
Ylitykset johtuivat lääke- ja hoitotarvikekustannusten kasvusta. Peruskaupungin
avustuskulut muille kuin liikelaitoksille
ylittivät muutetun talousarvion 4,3 milj.
eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
avustusten toteuma oli 2,4 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempi johtuen
pääosin omaishoidon tuen asiakasmäärän
kasvusta sekä ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käytöstä.
Muutetun talousarvion toimintakate oli
1,7 milj. euroa alkuperäisen talousarvion
tasoa parempi toimintakulujen ylittymisestä huolimatta, sillä toimintatuotot ja
valmistus omaan käyttöön toteutuivat
vastaavasti muutettua talousarviota suurempina.
Peruskaupungin vuosikate muodostui
6,6 milj. euroa muutettua talousarviota
paremmaksi, 10,5 milj. euroksi. Verorahoituksen kertymä oli yhteensä 1 204,1 milj.
euroa, mikä oli 4,9 milj. euroa muutettua
talousarviota enemmän. Rahoitustuotot
ja -kulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Poistot ja arvonalentumiset alittivat muutetun talousarvion 4,9
milj. eurolla. Merkittävin poistojen alitus
oli kaupunkiympäristön palvelualueen 3,6
milj. euron alitus, mitä selittää kaupungin
poistosuunnitelmaan Rantaväylän tunnelin osalta tehty muutos, jota ei ollut huomioitu vuoden 2017 talousarviossa.
Peruskaupungin tilikauden tulos sisältäen sisäiset erät muodostui 7,6 milj. euroa
muutettua talousarviota heikommaksi.
Satunnaisten erien vaikutus tulokseen oli
-19,0 milj. euroa.

Liikelaitosten vaikutus tilikauden
tuloksen muodostumiseen
Tampereen kaupungin liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan Vahinkorahaston
vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen on esitetty edellä olevan laskelman viiden viimeisen sarakkeen avulla.

Ulkoiset luvut on esitetty Tilinpäätös 2017
ilman sisäisiä eriä -otsikon alla olevissa sarakkeissa. Sisäisillä erillä tarkoitetaan kaupungin yksiköiden välisiä myynti- ja ostotapahtumia sekä niistä aiheutuvia tuottoja
ja kuluja, jotka ovat mukana talousarvion
toteumaluvuissa. Liikelaitosten vaikutusta
kaupungin tulokseen analysoidaan ulkoisten lukujen osalta.
Liikelaitosten yhteenlaskettu ulkoinen
tulos oli -158,9 milj. euroa. Tulosta selittää
liikelaitosten tuottojen kertyminen pääasiassa kaupungin yksiköiltä. Liikelaitosten
ulkoiset toimintatuotot olivat 85,5 milj.
euroa, kun toimintatuotot sisältäen sisäiset erät olivat noin 374,0 milj. euroa. Liikelaitosten toimintakulut sen sijaan ovat
pääosin ulkoisia, sisäisten toimintakulujen
osuus kaikista toimintakuluista vuonna
2017 oli noin 40 milj. euroa (15 %).
Liikelaitosten tuottojen osuus kaupungin ulkoisista toimintatuotoista oli noin 20
prosenttia. Liikelaitosten tuotoista noin 79
prosenttia oli myyntituottoja ja ne muodostivat noin 30 prosenttia koko kaupungin myyntituotoista. Tampereen Veden
myyntituotot olivat tilikaudella 54,7 milj.
euroa, mikä muodosti 82 prosenttia liikelaitosten yhteenlasketuista myyntituotoista ja 24 prosenttia koko kaupungin myyntituotoista. Kaupungin vuokratuotoista 30
prosenttia oli liikelaitosten vuokratuottoja
ja niistä 95 prosenttia syntyi Tampereen
Tilakeskuksen vuokratuotoista. Peruskaupungin vuokratuotot kertyvät lähinnä
maa-alueiden vuokrista.
Liikelaitosten osuus kaupungin toimintakuluista oli 15 prosenttia. Koko kaupungin vuokrakuluista 78 prosenttia oli liikelaitosten vuokrakuluja, mistä 92 prosenttia
oli Tampereen Tilakeskuksen vuokrakuluja.
Liikelaitosten henkilöstökulut muodostivat
noin 11 prosenttia koko kaupungin henkilöstökuluista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista 51 prosenttia oli liikelaitosten ostoja. Liikelaitoksista suurimmat
ostot olivat Tampereen Tilakeskuksella
ja Tampereen Voimialla. Poistoista ja arvonalentumisista liikelaitosten osuus oli 51
prosenttia, josta Tampereen Tilakeskuksen
poistoja oli 38,5 milj. euroa eli 73 prosenttia. Tampereen Veden poistot 11,3 milj. euroa muodostivat 23 prosenttia liikelaitosten poistoista.

Laskelmaosa

Verotulot
Verotuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä 919,0 milj. euroa. Verotulot kasvoivat
vuodesta 2016 noin 22,8 milj. euroa eli
2,5 %. Kiinteistöveroprosentteja nostettiin
vuodelle 2017. Verotuloja kertyi yhteensä
5,1 milj. euroa muutettua talousarviota ja
35,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota
enemmän. Verotulot kasvoivat ennakoitua
paremmin pääosin myönteisestä talouskehityksestä ja kertaluontoisesta yhden
yrityksen maksamasta ennakontäydennysmaksusta johtuen.
Kunnallisverotuloja kertyi 776,8 milj.
euroa, mikä on vain 0,3 milj. euroa vuotta
2016 enemmän ja 18,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.
Syynä olemattomaan verotulojen kasvuun ovat pääosin veroperustemuutokset

Verotulot (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Kunnallisvero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Koiravero
Yhteensä

(mm. yrittäjä- ja kotitalousvähennys sekä
työ- ja eläketulon verotuksen kevennykset)
sekä kilpailukykysopimuksen epäsuorat
vaikutukset (mm. palkkasumman pieneneminen). Veroperustemuutosten vaikutus
verotuloihin on kompensoitu kunnille valtionosuuksien lisäyksenä, kilpailukykysopimuksen epäsuoria vaikutuksia ei.
Suomen taloussuhdanne kääntyi voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Syksyllä
2016 laadittu talousarvio oli tehty silloisilla
talouden kasvuarvioilla sekä kiky-sopimuksen kunnallisveron tuottoa laskevilla
vaikutuksilla.
Yhteisöverotuloja kertyi 66,5 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 3,8 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Yhteisöveron tuotto

776 800
66 502
75 580
100
918 981

772 800
67 000
74 000
100
913 900

Alkuper.
TA 2017

Ero
4 000
-498
1 580
0
5 081

Muutokset

758 000
53 000
72 000
100
883 100

14 800
14 000
2 000
0
30 800

kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,2
milj. euroa (22,5 %).
Kuntien yhteisöverot kasvoivat 21,5 %
eli 330 milj. euroa. Pääosa kasvusta muodostui verovuoden 2016 veroista. Verovuoden 2016 kunnille maksuunpantu
yhteisövero kasvoi reilut 250 milj. euroa
enemmän, kuin talousarvioita laadittaessa
ennustettiin. Ennusteita suurempi toteuma muodostui pääosin yhdestä suuresta
yksittäisestä yrityskaupasta (Kahon 3, sijaintikunta Helsinki), joten kyse on kertaluonteisesta kertymän lisäyksestä.
Kiinteistöveroprosentteja nostettiin
vuodelle 2017. Kiinteistöverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 15,8 % eli 10,3
milj. euroa veroprosenttien korotuksesta,
kiinteistömäärän kasvusta ja verotusarvojen tarkistamisesta johtuen. Kiinteistöverotuloja kertyi 75,6 milj. euroa eli 1,6 milj.
euroa muutettua talousarviota enemmän.
Koiraveroa kertyi 0,1 milj. euroa (2016:
0,1 milj. euroa). Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017 luopua koiraverosta.

Tuloveroprosentin ja verotettavan tulon kehitys
Tuloveroprosentti

KUNNALLISVERON KEHITYS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

800
700

Milj. e

600

686

727

744

756

777

777

781

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

TA
2018

500
400
300
200
100
0

TP
2012

YHTEISÖVERON KEHITYS

70
63

50

67

67

68

54

51

60
Milj. e

60
Milj. e

6,1
0,0
0,9
5,4
3,8
2,3
1,9
1,9
2,1

80

70

44

50

30

20

20

10

10
TP
2012

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

TA
2018

52

53

TP
2012

TP
2013

64

64

65

TP
2014

TP
2015

TP
2016

76

75

TP
2017

TA
2018

40

30

0

3 453,9
3 454,3
3 487,1
3 675,4
3 815,1
3 901,6
3 976,5
4 053,4
4 138,7

Muutos, %

KIINTEISTÖVERON KEHITYS

80

40

18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,75
19,75
19,75
19,75
19,75

Verotettava
tulo, milj. €

0
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Valtionosuudet
mikä oli 25 milj. euroa (10,1 %) vähemmän
kuin vuonna 2016. Tampereen kaupungin
valtionosuudet vähenivät 19,5 milj. euroa
perustoimeentulotuen Kela-siirrosta ja
14,4 milj. euroa kiky-vähennyksen johdosta. Veromenetysten kompensaatio vuodelta 2017 oli 15,5 milj. euroa positiivinen.
Peruspalvelujen valtionosuus toteutui
muutetun talousarvion mukaisena.
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet olivat 63,6 milj. euroa eli 7,2
milj. euroa vuotta 2016 alhaisemmat. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta
laski merkittävästi. Maahanmuuttajien

Valtionosuuksia kertyi vuonna 2017 yhteensä 285,1 milj. euroa. Valtionosuuksien
määrä laski 32,1 milj. euroa (10,1 %) vuodesta 2016.
Merkittävimmät muutokset kuntien
valtionosuusrahoituksessa edelliseen vuoteen nähden johtuvat kilpailukykysopimuksen voimaantulosta (-349 milj. euroa,
63,99 €/as.), veromenetysten kompensaatiosta (+395 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta kunnista Kelalle vuoden 2017 alussa
(-331 milj. euroa).
Peruspalvelujen valtionosuutta tilitettiin
Tampereen kaupungille 221,5 milj. euroa,

Valtionosuudet (1000 euroa)

Muutettu
TA 2017
221 502
221 500
63 592
63 790
285 094
285 290

TP 2017

Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Yhteensä

Ero
2
-198
-196

valmistavaan opetukseen saadut valtionosuudet laskivat noin 1,7 milj. euroa edellisestä vuodesta.
Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan valtiolta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen saatava, opetuskulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin
sisältyvä yksikköhintarahoitus käytetään
kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Tredulle kohdistettavien ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien yhteismäärä vuonna 2017 oli
noin 83 milj. euroa. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat noin 94,7 milj. euroa.

Alkuper.
Muutokset
TA 2017
218 900
2 600
69 000
-5 210
287 900
-2 610

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

1 400
1 200
1 000

Milj. e

800
600

934

969

989

1 022

218

211

223

240

717

758

765

782

2009

2010

2011

2012

1 134

1 171

1 185

1 213

1 204

1 214

302

301

298

317

285

290

831

870

887

896

919

924

2013

2014

2015

2016

2017

TA
2018

400
200
0

Verotulot
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Valtionosuudet

Laskelmaosa

Korkotuotot ja -kulut
Vuotta 2017 leimasi poliittisen epävarmuuden vaimeneminen Euroopassa, mikä
osaltaan tuki sijoitus- ja rahoitusmarkkinoita. Suhdannekehitys tarjosi viime
vuonna pääosin positiivisia yllätyksiä, kun
euroalueella talouskas
vu nopeutui noin
2,5 prosenttiin ja Yhdysvallat ylsi yli 3 prosenttiin vuoden loppua kohden. Rahapolitiikka ei muodostanut yllätyksiä vuonna
2017, kun FED jatkoi odotetusti vähittäistä
ohjauskorkojen nostoaan ja EKP jatkoi arvopaperiostojaan ja negatiivisten korkojen
politiikkaansa. EKP kuitenkin ilmoitti loppuvuonna pienentävänsä tukiostojaan
vuonna 2018 ja ilman uusia päätöksiä se
lopettaakin ostot kokonaan syksyllä 2018.
Yhdessä selvästi kohonneiden talousuutisten kanssa vaikutukset näkyivät loppuvuonna 2017 hitaasti kohoa
vina pitkinä
korkoina. Euribor-korot pysyivät hieman
negatiivisina koko vuoden 2017. Pit
kien
korkojen nousu on kiihtynyt vuoden 2018
alun aikana ja on selvää, että nykyisten ta
lousodotusten toteutuessa keskuspankki
aloittaa korkojen nostot myös Euroopassa
ennen pitkää.

Korkotuotot
Korkotuotot olivat yhteensä runsaat 7,6
milj. euroa ja ne toteutuivat 0,3 milj. euroa
talousarviota parempana.
Ulkoiset korkotuotot ylittivät talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, sillä sijoitusten ja
konsernitilivarojen tuotot ylittyivät vaikka
korkotaso olikin erittäin matala. Merkittävimmän ulkoisen tuottoerän muodostivat
antolainoista saadut korot, jotka ovat pääosin kiinteäkorkoisia. Antolainojen korkotuotoista valtaosa muodostui Tampereen
Sähkölaitos Oy:n ja Tampereen Vuokratalosäätiön maksamista koroista.

Korkokulut
Kaupungin ulkoiset vieraan pääoman korkokulut olivat yhteensä 10,3 milj. euroa ja
toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 milj.
eurolla. Edelleen alhaisena pysynyt korkotaso mahdollisti kaupungille edullisen
lainapääoman hankinnan, vaikka kustannukset eivät aivan talousarviossa pysyneetkään. Kaupungin koko korollisen vieraan pääoman keskikorko oli vuonna 2017
noin 1,6 prosenttia ja se on käytännössä

KORKOTUOTOT
Korkotuotot (1 000 euroa)
Sisäiset korkotuotot
Sisäiset erät yhteensä
Antolainat
Sijoitukset
Muut korkotuotot
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä

TP 2017
1 796
1 796
5 355
226
262
5 843
7 638

Muutettu
Ero
TA 2017
1 650
1 650
5 483
90
127
5 700
7 350

146
146
-128
136
135
143
289

Alkuper.
Muutokset
TA 2017
1 650
0
1 650
0
5 483
0
90
0
127
0
5 700
0
7 350
0

saman suuruinen kuin vuotta aieminkin.
Korko sisältää viitekoroista, marginaaleista ja suojauksista aiheutuneet rahoituskustannukset. Lainojen suojausaste oli
vuodenvaihteessa 59 % eli tulevat markkinakorkojen muutokset vaikuttavat kaupungin korkomenoihin 41 %:n painolla.
Kaupunki pyrkii tasaamaan johdannaissopimuksilla markkinakorkojen muutosten aiheuttamaa vaihtelua korkokuluissa.
Tällöin sopimuksista joudutaan maksamaan matalien korkojen aikaan ja niistä
hyödytään korkojen noustessa. Vaikutus
on samankaltainen kuin kiinteäkorkoisten
lainojen käytöllä, joiden sijaan kaupunki
on nostanut lainansa vaihtuvakorkoisina.
Korkosuojaustarkoituksessa solmittujen
sopimusten muokkauksesta on jo kolmen
vuoden ajan jaksotettu kirjanpitoon laskennallisia purkuarvoja. Viime vuonna
käsittelytavan muutos aiheutti noin 1,2
milj. euron suuruisen laskennallisen korkokulun. Tulevaisuudessa kaupunki kirjaa
jaksotuksista myös laskennallista korkotuloa siten, että sopimusten tulosvaikutus
yhteenlaskettuna koko jaksotusajalta tulee
olemaan nolla. Ilman näitä ei-kassavaikutteisia kuluja kaupungin korkomenot olisivat viime vuonna olleet noin 1,4 %.
Henkilöstökassan talletuksille ei voitu
maksaa korkoa lainkaan erittäin matalan
korkotason ja oleellisesti pienentyneen
talletuskannan vuoksi.

KORKOKULUT
Korkokulut (1 000 euroa)
Sisäiset korkokulut
Sisäiset erät yhteensä
Rahalaitokset
Henkilöstökassa
Lahjoitusrahastot
Muut korkokulut
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä

TP 2017
-1 796
-1 796
-9 983
0
-92
-273
-10 348
-12 144

Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2017
TA 2017
0
-1 796
0
0
0
-1 796
0
0
-9 700
-283
-9 700
0
0
0
0
0
-100
8
-100
0
-200
-73
-200
0
-10 000
-348
-10 000
0
-10 000
-2 144
-10 000
0
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Muut rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Liikelaitosten peruspääomakorvaukset toteutuivat täysin talousarvion mukaisina.
Ulkoiset rahoitustuotot toteutuivat jonkin verran talousarviota parempina. Sijoitustoiminnassa kaupunki ylsi 7,8 %:n
tuottoon, mutta koska sijoituksia ei myyty
vuoden aikana, ei tätä noin 2,3 milj. euron suuruista tuottoa näy tuloslaskelmassa. Muihin rahoitustuottoihin on kirjattu
0,6 milj. euron suuruinen sijoitusten arvonalennusten palautus sekä 0,2 milj. euron suuruiset viivästyskorkotuotot.

Osinkotuottoja odotettiin talousarviossa
saatavan noin 9,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän ja tavoitteesta jäätiin lopulta
vain 0,6 milj. euroa. Osinkotuotot paranivat lähes kaikkien osingonmaksua tavoittelevien konserni- ja osakkuusyhtiöiden
osalta. Merkittävimmät osingot maksoivat
Tampereen Sähkölaitos Oy 12,7 milj. euroa,
Coxa Oy 0,8 milj. euroa ja YH-Kodit Oy 0,7
milj euroa.

Rahoituskulut
Liikelaitosten maksamat korvaukset peruspääomasta toteutuivat talousarvion
mukaisina. Muut rahoituskulut ylittyivät
talousarvioon nähden, sillä muihin rahoituskuluihin kirjattiin sijoitusomaisuudesta
tehdyt 0,1 milj. euron suuruiset arvonalennukset sekä 0,2 milj. euron suuruinen
alaskirjaus Tavase Oy:ltä olevaan antolainasaamiseen. Sijoitusten arvonalennuskirjauksista ei arvioida tulevan pysyviä menetyksiä kaupungille.

MUUT RAHOITUSTUOTOT
Muut rahoitustuotot (1 000 euroa)
Liikelaitosten peruspääomakorvaukset
Sisäiset erät yhteensä
Kuntayhtymien peruspääomakorot
Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot
Verotilityskorot
Osinkotuotot
Muut rahoitustuotot
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä

TP 2017
35 774
35 774
7 173
61
9
15 562
919
23 724
59 498

Muutettu
Ero
TA 2017
35 774
35 774
7 145
0
0
16 150
40
23 335
59 109

0
0
28
61
9
-588
879
389
389

Alkuper.
Muutokset
TA 2017
35 774
0
35 774
0
1 445
5 700
0
0
0
0
16 150
0
40
0
17 635
5 700
53 409
5 700

0
0
-61
-24
-297
-382
-382

Alkuper.
Muutokset
TA 2017
-35 774
0
-35 774
0
0
0
-10
0
-55
0
-65
0
-35 839
0

MUUT RAHOITUSKULUT
Muut rahoituskulut (1 000 euroa)
Korvaus peruspääomasta
Sisäiset erät yhteensä
Verotilitysten korkokulut
Viivästyskorkokulut
Muut rahoituskulut
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä
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TP 2017
-35 774
-35 774
-61
-34
-352
-447
-36 221

Muutettu
Ero
TA 2017
-35 774
-35 774
0
-10
-55
-65
-35 839
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Investointien toteumavertailu
Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten vaikutus
PeruskauLiikelai- Koko kaupunki
tokset
punki

Peruskaupunki
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper
Muutokset
TA 2017

-10
0
-388
-7 715

-194
0
-1 420
-11 400

183
0
1 032
3 685

-1 050
0
-1 332
-11 400

-6 967
-411
-24 419
-8 507
-206
-39 546

-11 000
0
-69 707
-13 056
-190
0

4 033
-411
45 288
4 549
-16
-39 546

-4 559

-19 184

-92 728

TP 2017

TP 2017

TP 2017

856
0
-88
0

-10
0
-388
-7 715

0
0
-36
-1 402

-10
0
-424
-9 116

-11 000
-200
-62 470
-13 305
-190
0

0
200
-7 237
249
0
0

-6 967
-411
-24 419
-8 507
-206
-39 546

-86
-51 194
-9 858
-4 106
0
-33 152

-7 052
-51 605
-34 276
-12 614
-206
-72 699

14 625

-17 444

-1 740

-4 559

0

-4 559

-126 151

33 423

-118 391

-7 760

-92 728

-99 834

-192 562

750

13 999

-13 249

13 800

199

750

4 981

5 732

-91 978

-112 152

20 174

-104 591

-7 561

-91 978

-94 852

-186 831

29 564

17 764

11 800

17 830

-66

29 564

35 573

65 137

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet
Muut aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Rahoitusosuudet
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Investointien toteutuminen
Talousarvion investointien toteumavertailussa esitetään niin sanotun peruskaupungin investoinnit. Liikelaitosten vaikutusta
kaupungin investointeihin kuvataan edellä
olevan laskelman kolmen viimeisen sarakkeen vertailussa, joka sisältää peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit sekä
koko kaupungin investoinnit. Liikelaitosten vaikutus ja osuus kaupungin investoinneista sekä poikkeamat talousarvioon
on esitetty jokaisen tase-erän analysoinnin
yhteydessä.
Talousarvion toteumavertailu sisältää
myös kaupungin sisäiset investoinnit ja
näihin mahdollisesti sisältyvät sisäiset katteet. Tästä syystä investointimenot poikkeavat kaupungin rahoituslaskelmassa esitetyistä ulkoisista investoinneista.
Peruskaupungin investoinnit toteutuivat
yhteensä 91,9 milj. eurona ja ne alittavat

muutetun talousarvion 33,4 milj. eurolla.
Peruskaupungin yksiköt esittivät yhteensä
34,5 milj. euron uudelleen budjetointeja
vuodelle 2018, jotka kaupunginvaltuusto
hyväksyi 19.2.2018. Tilakeskus liikelaitoksen uudelleen budjetoitavat talonrakennushankkeet siirtyivät peruskaupungille
vuoden 2018 Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen kiinteistöt, tilat, ja asuntopolitiikkaan.
Ulkopuolista rahoitusta peruskaupungin
investointihankkeisiin saatiin 0,8 milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 13.9
milj. eurolla. Suurin ero johtuu raitiotien
rahoitusosuuksien kirjanpidon kirjausmuutoksista ja suunniteltu rahoitusosuus
ei ole tilinpäätöksessä kirjattuna saatuihin
rahoitusosuuksiin.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksista kirjattiin tuloja yhteensä 29,6
milj. euroa, joka ylittää talousarvion 17,8
milj. eurolla

Liikelaitosten osuus vuoden 2017 investoinneista oli 52% prosenttia ja 99,8 milj.
euroa. Liikelaitosten investointimenot
toteutuivat 22,0 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Tampereen Tilakeskuksen
investoinnit alittuivat 25,0 milj. eurolla,
koska rakennushankkeet jaksottuivat usealle vuodelle tai siirtyivät myöhempään
ajankohtaan. Talonrakennushankkeiden
uudelleen budjetointeja asunto- ja kiinteistölautakuntaan hyväksyttiin kaupungin valtuustossa yhteensä 25,0 milj. euroa
19.2.2018. Rahoitusosuuksia kirjattiin liikelaitoksille 5,0 milj. euroa ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja 35,5
milj. euroa. Luovutustulot ylittivät budjetoidun 4,1 milj. eurolla.
Konsernihallinnolle kuuluvia investointeja ovat koko konsernin toimintaan
liittyvät tietojärjestelmäinvestoinnit sekä
ne osakkeiden ja osuuksien investoinnit,
jotka eivät kuulu liikelaitoksille. Ydinpro-
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sesseista Kaupunkiympäristön palvelualue
toteuttaa merkittäviä infrarakentamisen
investointeja. Hyvinvointipalveluiden investoinnit painottuvat toiminnassa tarvittavien laitteiden ja kaluston hankintaan
sekä tilojen ensikertaiseen kalustamiseen.
Vuonna 2017 Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella investoinnit koostuivat
pääosin maa- ja vesialueisiin kohdistuvista investoinneista ja vuodesta 2018 alkaen
palvelualueelle kohdistuvat myös talonrakennusinvestoinnit. Pelastuslaitoksen
investoinnit ovat pääasiassa pelastus- ja
sairaankuljetusajoneuvokaluston investointeja. Liikelaitosten investoinnit muodostuvat pääasiassa Tampereen Tilakeskus
Liikelaitoksen talorakennusinvestoinneista
sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen investoinneista vesijohto- ja viemäriverkostoihin sekä veden- ja jätevedenkäsittelylaitosten hankkeisiin.
Seuraavassa on esitetty investointiluokittain merkittävimpiä investointikohteita
ja poikkeamia suunniteltuun. Tarkemmat
tiedot investointikohteista ao. yksiköiden
osuuksista joko talousarvion toteumavertailuosiossa tai erillistilinpäätökset-osassa.

Aineettomat hyödykkeet
Vuonna 2017 aineettomien hyödykkeiden
investoinnit kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmiin ja Rantatunnelihankkeeseen.
Aineettomat hyödykkeet toteutuivat 4,9
milj. euroa alhaisempina. Konsernihallintoon kuuluvan tietohallinnon vuoden 2017
ICT-investointeja tehtiin 0,4 milj. eurolla,
mikä oli 1,3 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Tähän vaikutti pääosin Digiohjelman käytännön toteutuksen alkaminen
tavoiteaikataulua huomattavasti myöhemmin ja investoinneista siirrettiin 0,8 milj.
euroa käyttötalouteen. Liikelaitoksista
Tampereen Voimia investoi tietojärjestelmiin ja Tampereen Tilakeskus pääosin
vuokrattujen kohteiden korjaus- ja muutostöihin.

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueisiin investoitiin 2017 6,9
milj. euroa, joka alitti 4,0 milj. eurolla
muutetun talousarvion, josta suurin osa
muodostui kiinteistöt, tilat ja asuntopoli-
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tiikan maahankinnoista.
Kaupungin rakennuksien ja rakennelmien investoinneista vastaa pääasiassa
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos. Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden toteutuneet kustannukset olivat noin 71,0 milj.
euroa, josta pääosa kuului rakennukset ja
rakennelmat- tai ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -ryhmiin. Tilakeskuksen investoinnit toteutuivat kokonaisuutena peräti 25,0 milj. euroa alle muutetun
talousarvion, koska rakennushankkeet
jaksottuivat usealle vuodelle tai siirtyivät
myöhempään ajankohtaan. Vuoden 2017
aikana valmistui Hatanpään kantasairaalan perusparannus ja laajennus, Hervannan terveysaseman perusparannus, Linnaimaan hyvinvointikeskuksen 2. vaihe,
Koukkuniemen Toukola, Metson tilamuutokset ja perusparannus, Tampere-talon
tilamuutokset ja laajennus, Tampereen
kansainvälisen koulun perusparannus ja
laajennus, Lielahden koulun muutostyöt
ja nuorisotilat, Talvitien päiväkoti ja koulu,
Johanneksen koulutalon sisäilmaperusparannus, Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannus, Hatanpään kartanon julkisivukorjaus, Kaukajärven vapaa-aikatalon
perusparannus ja Tesoman jäähalli.
Tampereen Vesi Liikelaitoksessa investointeja tehtiin 19,7 milj. eurolla. Investointimenot ylittyivät 3,0 milj. eurolla eli
18,3 %. Investoinneista käytettiin 14,3 milj.
euroa verkostojen rakentamiseen suurimpina, yli miljoonan euron ylittäneinä kohteinaan Kaupinojan yhdysjohdot 1,7 milj.
euroa, Nurmi-Nikinväylän vesihuoltoyhteys 1,1 milj. euroa, Kaupin kampuksen alue
1,6 milj. euroa sekä Vuores/Isokuusen alue
ll -vaihe 1,2 milj. euroa. Laitosrakentamiseen käytettiin 5,4 milj. euroa suurimpana
kohteenaan Kaupinojan vedentuotantolaitoksen saneeraus 3,7 milj. euroa.
Suurimpia kiinteiden rakenteiden ja
laitteiden investointeja olivat kaupunkiympäristön palvelualueen infrastruktuurin
rakentamisinvestoinnit sekä Tampereen
Vesi Liikelaitoksen verkostoinvestoinnit,
vuonna 2017 tämän ryhmän investoinnit
olivat 34,0 milj. euroa. Peruskaupungin
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit olivat 24,4 milj. euroa, joka alitti
muutetun talousarvion 45,0 milj. eurolla.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han-

kinnat erä ylittyi peruskaupungin osalta
39,5 milj. euroa. Merkittäviä vuonna 2017
toteutuksessa olleita hankkeita oli raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttaminen
sekä Viinikan liikenneympyrän aloitettu
saneeraus. Myös kehitysohjelmien osalta
on kiinteitä rakenteita rakennettu RantaTampellaan ja Hiedanrantaan.
Pysyvien vastaavien omaisuusluokkaan
koneet ja kalusto kuuluu yli 3 vuodeksi
hankittava ja yli 10 000 euron arvoiset
koneet ja kalusto. Tässä luokassa esitetään myös tilajärjestelyiden ensikertaisen kalustamisen määrärahat. Koneiden
ja kaluston investoinnit toteutuivat yhteensä 8,5 milj. eurona, kun muutetussa
talousarviossa näihin varauduttiin 13,0
milj. eurolla. Näistä valtaosa syntyi Hyvinvointipalveluiden laiteinvestointi- ja
ensikertaisen kalustamisen hankkeista
sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen koneja kalustoinvestoinneista raskaisiin ajoneuvoihin, sairaankuljetusajoneuvoihin ja
henkilöpaloautojen hankintoihin ja Tampereen Kaupunkiliikenteen linja-autohankinnoista.

Sijoitukset
Osakkeiden ja osuuksien osalta tilinpäätös
päätyi 14,6 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisemmaksi. Muutettu talousarvio
sisälsi valtion rahoitusosuudesta raitiotien
vuoden 2017 kustannuksiin 13,5 milj. euroa
ja vastaavan summan sijoittamisesta perustettavaan yhtiöön. Tammikuussa 2018
päädyttiin yhteistyössä tilintarkastajien
kanssa muuttamaan suunniteltua kirjaustapaa siten, että rahoitusosuudet ja niiden
siirtoa Tampereen Raitiotie Oy:lle eivät näy
kaupungin talousarvion investointiosassa.
Yhteisten
erien
nettoinvestoinnit
sijoituksiin toteutuivat muilta osin 1,1
milj. euroa muutettua talousarviota
pienempinä, koska talousarvioon oli
varattu 1,0 milj. euroa sijoitettavaksi
Tampereen Tilapalvelut Oy:n sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon (svop).
Sijoitus tultaneen tekemään vuonna
2018. Vuonna 2017 tehtiin sijoitukset mm.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
Oy:öön,
Tampereen
Messuja
urheilukeskus Oy:öön ja Kuntien Tiera
Oy:öön.
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Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
Peruskaupungin myyntitulot toteutuivat
17,8 euroa muutettua talousarviota suurempina 29,5 milj. eurona. Liikelaitosten
osalta myyntitulot 35,6 milj. euroa toteutuivat pääosin Tilakeskus liikelaitoksen
myyntituloista. Pysyvien vastaavien luovutustulot ylittyivät 9,1 milj. euroa Kaupunkiympäristön palvelualueella, josta 8,8 milj.
euroa johtui palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen

omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen (20.11.2017 § 651) päätöksen mukaisesti. Tilakeskuksella pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja
saatiin 31,3 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän rakennusteknisten osien
myynnistä johtuen sillä myyntejä ei ollut
budjetoitu vuodelle 2017. Yhteisten erien
osalta pysyvien vastaavien luovutustuloja

kirjattiin noin 2,7 milj. euroa eli noin 2,2
milj. euroa budjetoitua enemmän. Finnpark Oy palautti sijoitettua vapaata omaa
pääomaa suunnitellusti ja suurimmat
myyntitulot tai svop-palautukset koskivat
seuraavia yhtiöitä: Tuomi Logistiikka, Pikespo Invest Oy Ltd, FinnMedi Oy, Verte Oy
ja RYM-SHOK Oy.
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Rahoituslaskelman toteumavertailu
Talousarvion toteumavertailu
1 000 euroa

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle
Antolainasaamisten lisäykset muille
Antolainasaamisten vähennykset muilta

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta

Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
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Liikelaitosten vaikutus
Peruskau- Liikelaitok- Koko kaupunki
set
punki

Peruskaupunki
TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

TP 2017

TP 2017

TP 2017

10 525
-19 029
-1 353
-9 857

3 960
0
-16 350
-12 390

6 565
-19 029
14 997
2 533

9 324
0
-16 350
-7 026

-5 364
0
0
-5 364

10 525
-19 029
-1 353
-9 857

77 877
27 078
-28 335
76 620

88 402
8 049
-29 688
66 763

-92 728
750

-126 151
13 999

33 423
-13 249

-118 391
13 800

-7 760
199

-92 728
750

-99 834
4 981

-192 562
5 732

29 564

17 764

11 800

17 830

-66

29 564

35 573

65 137

-62 414

-94 388

31 974

-86 761

-7 627

-62 414

-59 279

-121 693

-72 271

-106 778

34 507

-93 787

-12 991

-72 271

17 340

-54 931

0
-1 555
4 963
3 407

0
-600
453
-147

0
-955
4 510
3 554

0
-600
453
-147

0
0
0
0

0
-1 555
4 963
3 407

-35
-16
0
-51

0
-1 571
4 963
3 391

80 000
-43 381
2 798
39 417

138 400
-43 400
-10 000
85 000

-58 400
19
12 798
-45 583

138 400
-43 400
-10 000
85 000

0
0
0
0

80 000
-43 381
2 798
39 417

0
0
0
0

80 000
-43 381
2 798
39 417

58 997

-3 130

62 127

-3 130

0

58 997

-17 288

41 675

101 822

81 723

20 099

81 723

0

101 822

-17 338

84 483

29 551

-25 055

54 605

-12 064

-12 991

29 551

2

29 553

138 324
108 774

-

-

-

-

138 324
108 774

86
84

138 411
108 858

Laskelmaosa

Rahoituslaskelman toteutuminen
Rahoituslaskelman toteumavertailu esittää
peruskaupungin (palvelualueet, kehitysohjelmat, konsernihallinto ja Pirkanmaan
pelastuslaitos) yhdistetyn rahoituslaskelman toteutumisvertailun. Rahoituslaskelman toteumavertailulaskelmiin ei sisälly
liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan
Vahinkorahaston lukuja, vaan liikelaitosten ja Vahinkorahaston vaikutus kaupungin rahoituslaskelman muodostumiseen
on esitetty laskelman kolmella viimeisellä
sarakkeella.
Laskelmiin sisältyvät ulkoisten liiketapahtumien lisäksi myös kaupungin yksiköiden väliset sisäiset liiketapahtumat ja
investointien sisäiset katteet. Näillä erillä
ei kuitenkaan ole vaikutusta rahavarojen
muutokseen. Kaupungin virallisilta tilinpäätöslaskelmilta (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) sisäiset liiketapahtumat ja
investointien sisäiset katteet eliminoidaan,
joten talousarvion toteumavertailulaskelmilla kaupungin vuosikate on investointien sisäisten katteiden muutoksen verran
parempi. Vastaavasti rahoituslaskelman
toteumavertailussa investointimenot ovat
sisäisten katteiden ja investointien verran
suuremmat.
Peruskaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2017 oli 29,6 milj. euroa positiivinen, mikä oli 54,6 milj. euroa muutettua
talousarviota parempi.
Toiminnan rahavirta toteutui lähes talousarvion mukaisena, 2,5 milj. euroa
suunniteltua parempana. Peruskaupungin
vuosikate toteutui 6,6 milj. euroa muutetun talousarvion tasoa parempana. Vuosikatetta on käsitelty toimintakertomuksen
tuloslaskelma-osion yhteydessä ja talousarvion toteumavertailuosiossa tuloslaskelman toteutumisvertailun yhteydessä.
Tulorahoituksen korjauserät toteutuivat
15,0 milj. euroa budjetoitua pienempinä,
-1,4 milj. eurona. Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan
investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten varausten muutokset.
Investointien rahavirta toteutui 32,0
milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Peruskaupungin investointime-

not alittivat muutetun talousarvion 33,4
milj. eurolla ja pysyvien vastaavien luovutustulot ylittivät muutetun talousarvion
11,8 milj. eurolla. Investointien toteutumista on käsitelty tarkemmin talousarvion toteumavertailuosiossa investointien toteumavertailun yhteydessä.
Rahoituksen rahavirta toteutui 20,1 milj.
euroa suunniteltua suurempana. Antolainasaamiset vähenivät tilikaudella yhteensä 3,4 milj. eurolla. Uusia antolainoja
myönnettiin 1,6 milj. eurolla ja vanhoja
lyhennettiin kaupungille 5,0 milj. eurolla.
Tampereen Tilapalvelut Oy:lle myönnettiin 1,5 milj. euron antolaina. Lainakannan
muutokset toteutuivat 45,6 milj. euroa
muutettua talousarviota pienempinä, kun
pitkäaikaisia lainoja nostettiin 58,4 milj.
euroa talousarvion mahdollistamaa 138,4
milj. euroa vähemmän. Muut maksuvalmiuden muutokset toteutuivat 62,1 milj.
euroa muutettua talousarviota suurempina. Muissa maksuvalmiuden muutoksissa esitetään toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden
muutos, saamisten muutos ja korottomien
velkojen muutos.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Toiminnan ja investointien rahavirran
olennaisia poikkeamia tilinpäätösvuoden
talousarvioon käsitellään tuloslaskelman
ja investointien toteumavertailujen yhteydessä. Rahoituksen rahavirran poikkeamat
tilinpäätösvuoden talousarvioon syntyivät
lähinnä lainamäärän talousarviota pienemmästä kasvusta. Merkittävin rahoituksen rahavirran poikkeama talousarvioon
nähden oli pitkäaikaisten lainojen lisäyksen 58,4 milj. euron alitus.

sisäiset liiketapahtumat ja investointeihin
sisältyvät sisäiset katteet. Liikelaitosten
ja rahastojen vaikutusta kaupungin tuloksen ja investointien muodostumiseen
käsitellään erikseen tuloslaskelman ja
investointien toteutumista käsittelevissä
kappaleissa. Rahoituslaskelman toiminnan
ja investointien rahavirran liikelaitosvaikutukset on siten kuvattu näissä kappaleissa.
Toisaalta liikelaitoksilla ei ole merkittäviä
vaikutuksia kaupungin rahoituslaskelman
rahavirran muodostumiseen, jos muita
maksuvalmiuden muutoksia ei huomioida.
Tämä johtuu pitkälti rahoitustoiminnan
keskittämisestä ja yhdystilimenettelyn
käytöstä konsernihallinnon ja liikelaitosten välillä.
Kokonaisuutena liikelaitosten osuus
kaupungin rahoituslaskelman muodostumisessa on kuitenkin merkittävä. Peruskaupungin toiminnan rahavirta oli negatiivinen 9,8 milj. euroa, kun liikelaitosten
toiminnan rahavirta oli positiivinen 76,6
milj. euroa. On kuitenkin syytä muistaa,
että Tampereen Vettä lukuun ottamatta
liikelaitokset saavat tulovirtansa valtaosin
kaupungin sisäisiltä toimijoilta. Tässä mielessä liikelaitosten aiheuttamat tulovirrat
ovat pitkälti laskennallisia. Kaupungin
investointien rahavirrasta liikelaitosten
osuus oli myös merkittävä. Koko kaupungin 121,7 milj. euron investointien rahavirrasta liikelaitosten osuus oli noin 49 prosenttia, 59,30 milj. euroa. Tämä muodostui
99,8 milj. euron investoinneista, joihin
saatiin 5,0 milj. euroa rahoitusosuuksia
sekä 35,6 milj. euron pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloista. Suuret
pysyvien vastaavien luovutustulot aiheutuivat pääasiassa rakennusten myynnistä
Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin
toiminnan rahoitukseen
Liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan
Vahinkorahaston vaikutusta kaupungin
toiminnan rahoitukseen kuvataan edellä
vertailulaskelmalla, jossa esitetään peruskaupungin rahoituslaskelma, liikelaitosten
ja rahastojen rahoituslaskelmat yhteensä
ja koko kaupungin rahoituslaskelma. Laskelmat pitävät sisällään myös kaupungin
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Laskelmaosa

Antolainauksen muutokset
Vuoden 2017 lopussa kaupunki myönsi 1,5
milj. euron suuruisen lainan Tampereen
Tilapalvelut Oy:lle, joka osti kaupungilta
Tilakeskus liikelaitoksen palveluliiketoiminnan. Muita uusia lainoja ei myönnetty.

Jo myönnettyjä lainoja asiakkaat lyhensivät maksuohjelman mukaisesti, jonka lisäksi Tampereen Vuokratalosäätiö suoritti
ylimääräisiä lyhennyksiä 2,8 milj. euroa,
Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy 0,7 milj. eu-

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainat (1 000 euroa)

TP 2017

Konserniyhteisöt ja muut
Vähennykset
Lisäykset
Asuntolainat
Vähennykset
Antolainat yhteensä

95 472
-4 771
1 500
596
-192
96 067

Muutettu
TA 2017
101 587
-253
600
588
-200
102 175

Ero
-6 115
-4 518
900
8
8
-6 108

Alkuper.
TA 2017
101 587
-253
600
588
-200
102 175

Muutokset

roa, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oy 0,7 milj. euroa ja Vilusen Rinne Oy 0,5
milj. euroa.
Vuoden lopussa Tampereen kaupungin
pitkäaikaiset lainasaamiset olivat 96,1 milj.
euroa. Merkittävimmät saamiset olivat
Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä 70,0 milj.
euroa ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä
16,7 milj. euroa.

0
0
0
0
0
0

Korollisten velkojen muutokset
Julkisen sektorin rahoitus on viime vuosina kokenut todennäköisesti pysyviä muutoksia. Erityisesti valtiolainojen välille on
syntynyt merkittäviä eroja riskikäsityksen
suhteen ja sama tulevaisuus lienee edessä kuntasektorilla. Verotusoikeus ei enää
takaa rajatonta luotonsaantia ja julkissektorin onkin kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota taloudellisesti terveeseen toimintaan ja pääomien tehokkaaseen käyttöön.
Suomalaisten kuntien ja kuntien omistamien yhtiöiden rahoituksessa ei ollut
saatavuusongelmia vuonna 2017. Erot

pankkiryhmien välisissä mahdollisuuksissa ovat tosin melko suuria ja tilanteet
vaihtuvat nopeasti uusien sääntelymekanismien vaikutusten myötä. Kotimaiselle
kuntasektorille on tarjolla investointeihin
tarvittavaa pitkää rahoitusta lähes yksinomaan erityisluottolaitoksilta, kuten Kuntarahoitukselta, Euroopan Investointipankilta ja Pohjoismaiden Investointipankilta.
Joukkolainamarkkina toimii hyvin noin
seitsemään vuoteen saakka. Lyhyessä, alle
vuoden mittaisessa rahoituksessa, kuntatodistusmarkkina toimii edelleen erittäin
hyvin.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
Korolliset velat (1 000 euroa)
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TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille
Lyhennykset
Nostot
Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle
Konserniyhteisöille
Korolliset velat yhteensä

327 154
-43 381
80 000

420 535
-43 400
138 400

-93 381
19
-58 400

420 535
-43 400
138 400

0
0
0

6 572
194 009
527 735

5 000
151 000
576 535

1 572
43 009
-48 801

5 000
151 000
576 535

0
0
0

Lainat euroa/asukas
Asukasmäärä

2 276
231 853

2 506
230 100

-230
1 753

2 506
230 100
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Tampereen kaupungin rahoitus oli alijäämäinen vuonna 2017, vaikka velkamäärä ei lopulta kasvanutkaan talousarviossa
ennakoitua määrää. Korollisen velan kasvu toteutui 39,4 milj. euron suuruisena,
kun talousarviossa oli varauduttu jopa
85,0 milj. euroon. Erityisesti odotuksia alhaisemmat investointimenot aiheuttivat
talousarviota pienemmän lainatarpeen.
Viime vuoden lopussa kaupungin korollisen tasevelan määrä oli 527,7 milj. euroa ja
asukaskohtainen velkamäärä on edelleen
kohtuullinen verrokkikaupunkien joukossa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin kahdesti;
ensin Euroopan Investointipankilta 50,0
milj. euroa ja sitten Council of Europe Development Bankilta 30,0 milj. euroa syksyllä.
Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi yhteensä vain vähän; tytäryhteisöille konsernitilin myötä oleva velka kasvoi 10,4 milj.
eurolla, mutta henkilöstökassan asiakkaille oleva velka lyheni 7,2 milj eurolla. Kuntatodistuksilla tai joukkolainoilla hankittua
lainarahoitusta ei vuoden vaihteessa ollut
käytössä.

Strategiaosa

Strategian toteutuminen
Vuosi 2017 oli Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki -kaupunkistrategian
viimeinen toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 talousarviossa
strategian pohjalta 10 koko kaupunkia koskevaa toiminnan tavoitetta ja palvelualueille yhteensä 34 tavoitetta. Pirkanmaan
pelastuslaitokselle asetettiin 3 tavoitetta
ja liikelaitoksille yhteensä 23 tavoitetta.
Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon
nähden sitovia. Tavoitteiden lisäksi määriteltiin niiden saavuttamista tukevat toimenpiteet.
Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 60
tavoitetta, jotka tuovat esiin pääomistajan
tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien
toimintaa muun muassa hallituksessa ja
yhtiökokouksessa.

Tavoitteiden toteutuminen
Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista
44 toiminnallisesta tavoitteesta 6 jäi kokonaan ja 5 osittain saavuttamatta. Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 26
tavoitteesta 5 ei toteutunut ja 4 toteutui
osittain. Tytäryhteisöjen 60 toiminnan tavoitteesta 8 ei toteutunut, 7 toteutui osittain ja kahden tavoitteen toteutumista ei
voitu arvioida.
Hyvinvointipalvelujen palvelurakenteen
uudistamiseen liittyvät tavoitteet saavutettiin sekä lasten ja nuorten palveluissa
että ikäihmisten palveluissa. Sen sijaan
erikoissairaanhoidon kustannustason nousu oli suurempaa kuin perusterveydenhuollossa, vastoin asetettua tavoitetta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät
tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen
tavoitetta ei saavutettu. Tavoitteen mukaisista asunnoista noin 75 %:n rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 loppuun
mennessä. Toimenpiteistä huolimatta
myös pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä laski vuoden aikana.
Työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuustavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen
kokeilu alkoi onnistuneesti. Nuorten työttömien määrä väheni vuoden takaiseen
verrattuna 17 % ja pitkäaikaistyöttömien
määrä väheni 31 %. Työllisyyskokeilun asiakaskunnan aktivointiaste nousi 23,4 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä.
Kaupungin uuden toimintamallin vakiinnuttaminen eteni suunnitellusti. Vuonna 2017 vietiin käytäntöön uusia johtamisperiaatteita ja henkilöstö kehittäjänä
-periaatteita sekä vahvistettiin esimies- ja
johtamisosaamista. Yhteisöllisyyttä ja
kumppanuutta edistettiin muun muassa käynnistämällä asukkaiden, yritysten,
henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta sekä lisäämällä yhteiskehittämistä. Sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelu eteni kaupunkiorganisaation
sisällä ja kaupungin edustajat osallistuivat
aktiivisesti maakunnan esivalmisteluun.
Toiminnan tuottavuutta parannettiin
muun muassa hankintoja kehittämällä ja
tilankäyttöä tehostamalla. Palvelumallia

toteutettiin alueellisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti palveluverkkoa tiivistämällä. Digitalisaatiota hyödynnettiin
laajasti palvelujen ja toimintaprosessien
kehittämisessä.
Kaupungin vuoden 2017 tilikauden tulos
oli -10,7 milj. euroa eli asetettua tavoitetta
parempi. Palvelualueiden työvoimakustannukset toteutuivat pääsääntöisesti joko
kokonaan tai osittain vuosisuunnitelman
mukaisesti.
Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteet saavutettiin pääosin
suunnitellusti. Suurin haaste liittyi tuki- ja
liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseen, joka onnistui tavoitteen mukaisesti vain Tampereen
Vedessä.

Toteumatietojen esittäminen
Kaupungin yhteisten toiminnan tavoitteiden toteumatiedot esitetään yhtenä
kokonaisuutena alla olevissa taulukoissa.
Palvelualueiden sekä taseyksiköiden tavoitteiden toteutuminen esitetään osana
talousarvion toteumavertailua sekä erillistilinpäätöksissä.
Tilinpäätöksen liitetiedoissa olevilla
strategiakorteilla raportoidaan koko kaupungin ja palvelualueiden tavoitteille asetettujen toimenpiteiden sekä liikelaitosten
ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden tarkemmat toteutumatiedot.
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Strategiaosa

Yhteinen Tampere — Näköalojen kaupunki -kaupunkistrategia pähkinänkuoressa

• Yhdessä tekeminen
• Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen
• Elinvoima ja kilpailukyky
• Kestävä yhdyskunta
• Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio
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Kaupungin yhteisten tavoitteiden toteutuminen
Nro

1

2

3
4
5

Toiminnan tavoite 2017
Uuden osallistumisen mallin
mukainen asukkaiden, yritysten,
henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta on
käynnistynyt
Henkilöstö kehittäjänä -toimintatapa on luotu ja toteutus on
käynnissä
Sote- ja maakuntauudistuksen
käynnistymiselle on luotu hyvä
perusta
Tilikauden tulos on -18,8 milj. €
Investointien tulorahoitus-% on
43,0
Innovatiivisten hankintojen
osuutta kasvattamalla on saatu
aikaan kustannussäästöjä

6

Arvio tavoitteen toteutumisesta

+

+

+
+
+

+

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista
johtuvat poissaolot ovat laskeneet kaupunkitasolla keskimäärin 10 %

-

7

Tilankäyttöä on tehostettu

8

9

10

+

Tampere 2017 -toimintamallin
toimeenpano on edennyt suunnitellusti

+

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen osaamisvaati- +
musten mukaisesti

Vastuuhenkilö

Uuden osallisuusmallin mukaiset, kaikille avoimet Alueverkostot käynnistyivät alkuvuonna koillisella alueella ja syksyllä etelän, kaakon ja lännen
alueilla hyvinvointikeskusten aluekoordinaattoreiden johdolla. Alueverkosto- Reija Linnamaa
jen kokoontumisiin osallistui vuonna 2017 yli 250 alueen toimijaa.
Henkilöstö kehittäjänä -toteutussuunnitelma ja kokonaiskuva kumppanuusja kehittämiskulttuurista on luotu. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan
Niina Pietikäinen
keväällä toteutetun henkilöstö kehittäjänä -kyselyn pohjalta.
Kaupungin sisäisessä sote- ja maakuntauudistusprojektissa on edetty
suunnitelman mukaisesti, ja siinä on huomioitu uudistuksen riskiprofiili sekä
Reija Linnamaa
lisäajan vaikutukset valmisteluun. Tampereen kaupunki on vaikuttanut aktiivisesti maakunnallisen esivalmistelun ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen.
Tilikauden tulos on -10,7 milj. euroa.
Jukka Männikkö
Investointien tulorahoitusprosentti on tilinpäätöksessä 46,4 %.
Jukka Männikkö
Hankintojen periaatteiden toteutumista ja hankinnoissa saavutettuja välittömiä tuloksia, kuten kustannussäästöjä ja laadun parantumista, seurataan
vuoden 2017 aikana käyttöönotetulla raportoinnilla. Tuomi Logistiikan
kilpailuttamista Tampereen kaupungin hankinnoista 19 kappaletta (16%) oli
innovatiivisia hankintoja vuonna 2017. Seitsemässä hankinnassa saavutettiin erinomainen kustannustason lasku (>5%), seitsemässä kustannustaso
Reija Linnamaa
pysyi stabiilina ja muita ei ollut arvioitu. Innovatiivisen hankinnan myötä
esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan keskipäivähinta laski 24%, joten
vuositasolla ostopalvelumenoissa saavutettaneen noin 1,1 milj.euron säästö.
Lisäksi palvelun vaikuttavuus on parantunut ja hankinta sysäsi kehittämään
toimintaprosesseja mm. lean-ajattelun keinoin.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneet poissaolot lisääntyivät vuonna
2017 16 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi on tehty useita toimenpiteitä.
Konsernihallinnossa on laadittu toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon
kanssa. Palveluryhmille ja liikelaitoksille on asetettu omat tavoitteet tuki- ja
liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi, ja ne ovat laatineet toimenpidesuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon
Niina Pietikäinen
asiantuntijoiden kanssa.
Kaupunkitasolla on työterveyshuollon kanssa kehitetty toimintamallia
tule-sairausten ennaltaehkäisyksi ja hoidoksi. Varhaiskasvatuksen kanssa on
aloitettu pilottikokeilut, joiden tavoitteena on vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia tehostamalla työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä,
tukemalla esimiestyötä työkyvyn hallinnan prosessissa ja edistämällä henkilöstön omaehtoista työaikaista liikkumista.
Virastotalon ensimmäisen vaiheen tilajärjestelyt ovat valmistuneet ja toisen
vaiheen (mobiilipisteiden määrittely) suunnittelu on käynnissä.
Virastotalon tilankäytön uudistaminen on valmistunut 2., 3. ja 4. kerrosten
osalta kesän 2017 aikana. Tilankäyttö ko. kerroksissa on saavuttanut asetetun < 15 m2/hlö -tavoitteen.
Frenckellin tilajärjestely on käynnistynyt 1.9.2017 ja valmistumassa
30.4.2018. Tietotalon ja Voimakatu 11:n tilajärjestelyt valmistuivat vuoden
2017 lopussa. Työpisteitä on tullut vuoden 2017 aikana noin 130 lisää ja
laskennallinen säästö on noin 800 000 euroa/vuosi.
Uuden toimintamallin mukainen organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2017
pois lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittivat toimintansa
1.6.2017. Toimintamallin keskeisten elementtien, kuten kumppanuus- ja
kehittämiskulttuurin, toimeenpano eteni vuonna 2017 suunnitellulla tavalla.
Johtamisen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat edenneet
suunnitelmallisesti.

Heli Hirvelä, Teppo
Rantanen

Reija Linnamaa

Niina Pietikäinen
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Strategiaosa

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Arvio tavoitteen toteutumisesta

Konsernihallinnon palvelu- ja
vuosisuunnitelmassa asetettu
tavoite
Toiminnan taloudellisuutta on
parannettu selkeällä konserniohjauksella (OTKS)
47

Konserniohjauksen prosesseja on uudistettu uuden toimintamallin mukaisiksi. Useiden konserniohjausyksiköiden yhteistyönä on kehitetty muun
muassa toiminnan ja talouden ohjausprosessia.
+

Yhteisöllisyyttä on vahvistettu
kaupungin toimintaprosesseissa
48

+

Kaupunkistrategia/Tampereen
digiohjelma
49
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Vastuuhenkilö

Heli Hirvelä, Reija
Linnamaa, AnnaMaria Maunu, Jukka
Männikkö, Niina
Konserniohjausprosessia on uudistettu hallintoyksikön osalta täsmentämällä
Pietikäinen, Arto
rooleja ja terävöittämällä ohjausta. Hallintoyksikön Lean-verkosto toimii ja
Vuojolainen
prosesseja kehitetään jatkuvan kehittämisen mallilla.
Yhteiskehittämistä on toteutettu useissa kokeiluissa. Esimerkkejä ovat mm.
Koklaamo-toimintamallin hyödyntäminen liikenneturvallisuuden teemassa
sekä lapsiperheiden digitaalisen palvelutarjottimen kehitystyöhön liittyvä
kokeilutoiminta. Palvelumuotoilun menetelmiä ja uusia, kokeilukäytössä
Reija Linnamaa
olevia sähköisiä osallistumistyökaluja on hyödynnetty laajasti yhteiskehittämisen toteutuksessa. Yhteisöllisyyden edistämisen ja yhteiskehittämisen
toimintamallien määrittely on käynnissä.
Digiohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vaikutuksia tuottavuuden paranemiseen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen saadaan mitattua ja
raportoitua tarkemmin projektien edettyä. Digiohjelman kautta käynnistyvät Jarkko Oksala
toiminnan muutokset jatkuvat kunnan talouden vuosisyklin ylitse, joten
laajemmin tuloksia seurataan pidempiaikaisina trendeinä.

Strategiaosa

Hankintojen kehittäminen
Talousarviossa olevat kaupungin hankintojen periaatteet ja strategiset painopisteet antavat suuntaviivat kaupungin
hankinnoille. Palvelualueita ohjaavien
lautakuntien sekä liikelaitosten johtokuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjauksissa konkretisoidaan, miten
ne toteuttavat periaatteita omassa hankintatoiminnassaan. Kaupungin hankintojen periaatteiden toteutumista kaupungin
hankintatoiminnassa seurataan Tuomi Logistiikan raportoinnin kautta.
Strategia- ja kehittämisyksikön strateginen hankinta ohjaa ja tukee kaupungin
hankintojen ja hankintatoimen kehittymistä hankintojen periaatteiden ja strategisten painopisteiden määrittelemällä
tavalla.
Hankintojen tehostaminen ja vaikuttavuus. Hankintojen johtamisen sekä hankintojen suunnitelmallisuuden ja
seurannan tukena oli palvelu- ja vuosisuunnitelmien osana laaditut hankintasuunnitelmat.
Hankintasuunnitelmassa
pyrittiin ennakoimaan kahden seuraavan
vuoden aikana toteutettavat hankinnat,
jotta niiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen osattaisiin paremmin varata riittävät
resurssit. Hankintasuunnitelmalla pyrittiin
myös tukemaan niiden hankintojen tunnistamista, joilla on merkitystä kaupungin
hankintojen periaatteiden toteuttamisen
kannalta ja siten edistämään periaatteiden
toteumista.
Kaupungin strategisen hankinnan tehtävänä oli vuoden 2017 aikana rakentaa
hankintojen kustannussäästöjen todentamismalli. Hankintatoimen kehittämisen
näkökulmasta katsottiin tärkeäksi kohdentaa mittaristoa laajemmin tuloksellisuutta
todentavaksi ja samalla nimi muuttui hankintojen tehokkuusmittaristoksi. Mittaristo julkaistaan keväällä 2018 osana strategian toteumaa tarkastelevaa Tampereen
Pulssia.
Vuoden 2017 kaupunkitasoinen sitova
tavoite edellytti, että innovatiivisten hankintojen osuutta kasvattamalla saadaan
aikaan kustannussäästöjä. Vuonna 2017
toteutetuista kansallisen kynnysarvon
ylittävistä hankinnoista 16 % oli innovatiivisia hankintoja. Seuranta osoitti, että

näistä yli kolmanneksessa innovatiivisen
hankinnan keinoin kyettiin saavuttamaan
merkittävää kustannustason laskua. Tavoite on raportoitu tilinpäätöksessä osana talousarvion toteumavertailua, ja tavoitteen
toimenpide on raportoitu tilinpäätöksen
liitetiedoissa strategiakortilla 6,1.
Innovatiivisuus ja elinvoima. Tampereen innovatiivisten hankintojen tiekartta
osoittaa sellaisia kaupungin hankintoja
ja investointeja, joissa on tarve kehittää
ja hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja.

Tiekartan ohella viestintää ja markkinavuoropuhelua tulevista hankintatarpeista
tehostettiin avaamalla uusi sivusto, jolla
ilmoitetaan muun muassa yhteiskehittämiselle avoimista projekteista (http://
projektit.smarttampere.fi).
Strateginen
hankinta on tukenut tiekartan toteuttamista niin kaupungin yksiköiden kuin Tuomi Logistiikan toiminnassa. Esimerkiksi
Smart Tampere -ohjelman digiohjelmassa
tietopyyntöjen, kokeilujen ja vuoropuhelun keinoin on saatu tietoa markkinoiden

HANKINTAPÄÄTÖKSET
tammi-joulukuu 2017
PIRKANMAALAISET TOIMITTAJAT

42 % SOPIMUSTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

HANKINNAT, JOISSA VAIN
PIRKANMAALAINEN TOIMITTAJA

31 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA

INNOVATIIVISET HANKINNAT

16 % KAIKISTA HANKINNOISTA

13 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA

YMPÄRISTÖKRITEEREJÄ KÄYTETTY
VAATIMUKSENA

25 % KAIKISTA HANKINNOISTA

16 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017
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Strategiaosa

ratkaisuista ja kehitysmahdollisuuksista.
Innovatiivisuuden ja elinvoiman periaate
vaikutti myös uuteen Tampereen strategiaan, jonka mukaan uudistumiskykyisen
kaupungin innovatiivisella ja vaikuttavalla
hankintapolitiikalla lisätään tuottavuutta,
kehitetään palveluja ja luodaan yrityksille
uusia mahdollisuuksia.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys. Kestävä yhdyskunta -yksikkö tarjosi tukea
ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien hankintojen suunnitteluun ja tarjouspyyntöjen ympäristövaatimusten määrittelemiseen sekä lisäsi hankintaverkoston
osaamista hankintojen ympäristövaikutuksista mm. koulutusten ja uutiskirjeiden
avulla. Kiinnostus kestävän kehityksen
näkökulmia kohtaan on kasvanut, mutta
se ei vielä konkretisoidu tarjouspyynnöissä täysimääräisesti. Kehittämistyölle on
edelleen tarvetta, jotta ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioitaisiin yhä
useammassa kaupungin hankinnassa ja
myös vaatimustaso olisi riittävän korkealla. Työllistämisnäkökulmaa edistettiin ottamalla työllistämisehdon käytön soveltu-
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vuus arvioitavaksi hankintasuunnitelman
laadinnan yhteydessä. Hankinnoilla työllistämisen näkökulmaa painotettiin myös
palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjausten laadinnan yhteydessä. Kahdessa hyvinvoinnin palvelualueen asumispalveluhankinnassa asetettiin sopimukseen
työllistämisehto.
Hankintaosaamisen
kehittäminen.
Hankintatoimintaan liittyvän osaamisen
kehittämiseksi, hyvien toimintamallien
levittämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi kaupungin hankintoja tekevälle
henkilöstölle perustettiin hankintaverkosto, johon on liittynyt jo reilut 160 jäsentä.
Hankintaverkostoa hyödynnettiin osaamisen ja hankintatoimen kehittämistarpeiden kartoittamisessa. Verkosto kokoontui
ensimmäisen kerran lokakuussa hankintojen johtamisen teemalla. Verkostolle julkaistiin myös tietoiskukirje neljästätoista
eri aiheesta.
Kaupunki toteutti hankinta- ja kumppanuusosaamisen sekä verkostotaitojen
mittauksen, jossa sopimustoimittajamme
arvioivat osaamistamme. Kaupungin osaa-

misen arvioitiin olevan hyvää, mutta kehittämiskohteita löytyi hankintaosaamisessa,
erityisesti kehittämiseen kannustavien
valintakriteerien ja yhteisiin tavoitteisiin
kannustavien sopimusmekanismien käytössä.

Hankintojen keskeiset tunnusluvut
2017
kansallisen kynnysarvon ylittävistä
hankinnoista
• Käynnistettyjä hankintamenettelyitä 112 kpl
• Kilpailutusten perusteella tehtyjä
hankintapäätöksiä 122 kpl
• Kilpailutuksissa vastaanotettuja tarjouksia 679 kpl
• Kilpailutusten perusteella tehtyjä
hankintasopimuksia 315 kpl

Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin

Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin
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Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue
Hyvinvoinnin palvelualueen uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2017. Palvelualueella toimi neljä palveluryhmää:
sairaala- ja kuntoutuspalvelut, avo- ja
asumispalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
Uuden toimintamallin mukaiset poliittiset
toimielimet, sosiaali- ja terveyslautakunta
ja sen yksilöasioiden jaosto sekä sivistysja kulttuurilautakunta, aloittivat toimintansa 1.6.2017.
Hyvinvoinnin palvelualue järjesti ja
tuotti osittain vastuualueensa palvelut ja
vastasi palveluihin liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Lisäksi hyvinvoinnin
palvelualue vastasi vastuualueensa lautakuntien sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston valmistelusta.
Hyvinvoinnin palvelualueella toteutettiin yhteistoiminta-alueen tehtäviä kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueen
sekä Oriveden kaupungin sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluiden osalta Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimusten
mukaisesti.

Muut hyvinvointipalveluja koskevat tavoitteet on asetettu lautakunnille ja niistä
raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan
osioissa.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hyvinvoinnin palvelualueelle asetettiin
vuoden 2017 talousarviossa yksi yhteinen
toiminnan tavoite koskien palvelumallin
toteuttamista alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä. Tavoite toteutui suunnitellusti.
Linnainmaalla sijaitsevan Koilliskeskuksen toinen vaihe valmistui loppuvuodesta
2017. Lasten ja nuorten palveluissa luovuttiin osittain epätarkoituksenmukaisista varhaiskasvatuksen tiloista. Tesoman
hyvinvointikeskuksen kehittämisprojekti eteni suunnitelman mukaisesti ja toiminta käynnistyy huhtikuussa 2018. Nuorten talon pilotti käynnistyi toukokuussa
2017 keskustan alueen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

46

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

+

Palvelualueen talous
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate
toteutui 11,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ylitykset johtuivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluista.
Vuoden 2016 tilinpäätöksessä eräiden
palvelukokonaisuuksien menot olivat vuoden 2017 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa
selvästi suuremmat. Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun
myötä on aiheuttanut talousarvion ylityksiä. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden aikana yhteensä 34,9 milj. euron lisätalousarvioista sosiaali- ja terveyspalveluihin ja
perusopetukseen.
Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin hankkeiden viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle
2018.

Vastuuhenkilö
Taru
Kuosmanen

HYVINVOINNIN PALVELUALUE
TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

161 203
-1 214 984
-1 053 781

154 122
-1 196 262
-1 042 140

7 081
-18 722
-11 641

149 930
-1 150 305
-1 000 375

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Käyttötalous (1 000 euroa)

Investointimenot
Pysyvien vastaavien
luovutustulot

Palkalliset henkilötyövuodet
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Avo- ja asumispalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Yhteensä

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-613
-34 262
-34 875

4 805
-11 695
-6 890

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-8 206

-12 276

4 070

-10 115

-2 251

90

61

0

61

0

0

0

TP 2017
3 480
948
3 878
1 313
9 619

Muutettu
TA 2017
3 438
914
3 758
1 335
9 445

Ero

Palvelualueen henkilöstö
42
35
120
-22
175

Henkilötyövuosien
vuosisuunnitelma
ylittyi 175 henkilötyövuodella. Ylityksen
taustalla on palvelutarpeen kasvu etenkin
avo- ja asumispalveluissa sekä kasvatus- ja
opetuspalveluissa.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta koostuu
kolmesta palvelukokonaisuudesta, jotka
ovat varhaiskasvatus ja esi-opetus, perusopetus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen lainsäädäntö määrittelee
pääasiassa palvelujen järjestämistavan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kunnalla on suuremmat mahdollisuudet itse määritellä palvelujen sisältö ja laajuus. Sivistys- ja kulttuuripalveluilla mahdollistetaan
ja edistetään sivistystä, lasten ja nuorten
kasvua, elinikäistä oppimista, omaehtoista
hyvinvointia sekä kaupungin ja kulttuurin
elinvoimaa.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle asetettiin vuoden 2017 talousarviossa seitsemän
sitovaa toiminnan tavoitetta, joista kuusi
toteutui suunnitellusti ja yksi toteutui osittain.
Tavoite hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuuden kasvusta toteutui
lasten ja nuorten osalta, mutta liikuntaa
riittävästi harrastavien aikuisten osuus on
vähentynyt. Liikunnan mahdollisuuksia
kuitenkin parannettiin kaupungin eri alueilla ja palveluissa.
Kumppanuus 2020 -toimintamallin
tavoitteena on lisätä kaupungin ja hyNro

16
17

18

19
20
21



Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina museopalvelujen ja
Sara Hildénin taidemuseon näyttelyjen
pääsymaksuista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymästä johtuen.
Tuet ja avustukset ylittyivät, mikä johtui
perusopetuksen sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen projektien ja hankkeiden
budjetoimattomista rahoitusosuuksista.
Toimintakulut
ylittyivät
valmistus
omaan käyttöön -tilien investointierät
huomioiden 3,3 milj. euroa. Valmistus
omaan käyttöön toteutui vuosisuunnitelmaa pienempänä, koska Tampereen Infra
Liikelaitoksen liikuntapaikkarakentaminen
ei toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökulut alittuivat, koska eläkemenoperusteiset
maksut toteutuivat selvästi suunniteltua
alhaisempina. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat palvelujen ostoissa,
mikä johtui mm. varhaiskasvatuksen ateriapalveluista, museoiden näyttelyjen rakentamisesta ja asiakasmäärän kasvusta,
työterveyshuollon kustannuksista, perusopetuksen oppilaiden kuljetuskustannuksista ja Tampereen ulkopuolella koulua
käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuivat museoiden
näyttelytoiminnan volyymin aiheuttamista
tarvikekuluista ja liikuntapalvelujen kaluston ja materiaalien ostoista. Avustukset
toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempänä yksityisen hoidon tuen arvioitua pie-

Lautakunnan talous
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupunginvaltuuston
talousarviomuutoksessa lisättiin perusopetuksen määrärahoja 3,0 milj. eurolla.
Toimintatuotot toteutuivat 2,7 milj. euroa budjetoitua suurempina. Myyntituottojen ylitys johtui pääosin museoravintola
Valssin, kahvila Amurin Helmen ja Muumimuseon suosiosta sekä muilta kunnilta
laskutetuista koulunkäyntikustannuksista.

Toiminnan tavoite 2017
Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.
Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta
palveluverkkoa tiivistämällä.
Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja
asukkaiden kanssa.
Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan
järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset. (Toteuma sikulan osalta)
Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset. (Toteuma sikulan osalta)
Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista
ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.
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vinvointipalveluja tuottavien järjestöjen
yhteistyötä. Vuonna 2017 tämä toteutui
muun muassa toimintansa aloittaneen Järjestöedustamon kautta sekä tarjoamalla
kaupungin tiloja kuntalaisille ja yhteisöille
edullisesti ja osin maksuttomasti esimerkiksi lähitoreilla ja hyvinvointikeskuksissa.
Palvelumallin toteuttaminen eteni alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta. Koilliskeskuksen laajennus toteutui
ja Hervannan verkostomainen hyvinvointikeskus aloitti toimintansa. Lähitorien
palveluja ja toimintaa monipuolistettiin
alueverkostotoiminnan kautta yhdessä
kuntalaisten kanssa. Digitalisaatiota hyödynnettiin laajasti lautakunnan alaisten
palvelujen ja toimintaprosessien kehittämisessä.
Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoimakustannukset toteutuivat asetetun tavoitteen mukaisesti.

Toteuma

Vastuuhenkilö

+/-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

Hyvinvoinnin palvelualue

nemmästä tarpeesta johtuen.
Investoinnit toteutuivat 2,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä. Vuosi-

suunnitelmaa alhaisempi investointitaso
johtui mm. Tesoman hyvinvointikeskuksen, maauimalan, Sorsapuiston tekojään

sekä eräiden päiväkotien ja koulujen valmistumisaikataulujen viivästymisestä.

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Ero

8 020
23 390
5 785
1 222
1 046
39 462
260

7 266
22 917
4 459
1 159
922
36 722
740

754
473
1 326
63
124
2 740
-480

-149 809

-148 840

-969

-30 965
-7 067
-69 106
-13 327
-37 746
-77 894
-1 376
-387 031
-347 568
49
-347 519
-4 178
-351 697

-31 968
-7 789
-65 249
-12 918
-38 613
-77 872
-1 242
-383 752
-347 030
0
-347 030
-4 674
-351 704

1 003
722
-3 857
-409
867
-22
-134
-3 279
-538
49
-489
496
7

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-6 206

-8 744

2 538

-6 675

-2 069

0

42

0

42

0

0

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
nettoinvestoinnit

TP 2017
-347 568

TP 2017
-6 206

Muutettu
TA 2017
-347 030

Muutettu
TA 2017
-8 744

Alkuper.
TA 2017

Ero
-538

Ero
2 538

-343 228

Alkuper.
TA 2017
-6 675

KV:n
muutokset
-3 000

KV:n
muutokset
-2 069

Muut
muutokset
-802

Muut
muutokset
0
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Hyvinvoinnin palvelualue

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Kasvatuksen ja opetuksen palveluryhmän
toiminta järjestetään siten, että toiminnan
johtamisessa ja ohjauksessa toteutetaan
sujuvan kasvun ja opinpolun periaatetta.
Kunta tarjoaa varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta ja perusopetusalain
mukaista esiopetusta kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tampereen kaupungissa
tuotetaan varhaiskasvatuspalveluja sekä
kunnallisena että yksityisenä palveluna.
Kunnallisena palveluna järjestetään päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, avointa
varhaiskasvatusta, esiopetuksen jälkeistä
päivähoitoa ja esiopetusta täydentävää
kerhotoimintaa sekä erityistä hoitoa ja
opetusta tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) palvelua.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astui voimaan velvoittavana asiakirjana ensimmäistä kertaa
historiassa 2016. Tampereen kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin vastattiin kehittämällä erityisesti oppimisympäristöjä.

Keskeisimmät kehittämishankkeet olivat
VASU-agenttitoiminnan käynnistäminen,
kielirikasteisen opetuksen laajentaminen,
digitalisaation hyödyntäminen pedagogiikassa sekä liikkumiseen kannustaminen
kaikissa toiminnoissa. Päiväkodeista suurin osa on mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa.
Esi- ja alkuopetuksen Eppu-kerhotoiminta vakiintui toimintamuotona. Eppukerhojen kesätoiminnan tarjontaa laajennettiin lähikouluille. Alueelliset tuen tiimit
aloittivat toimintansa syksyllä 2017. Niiden
tehtävänä on seurata varhaiskasvatuksen
tukea ja kehittää tuen toimintatapoja.
Varhaiskasvatuksen
palvelutarpeen
kasvuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana
Tampereen väestömäärän kasvu ja työllisyystilanteen paraneminen. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui
voimaan 1.3.2017, jolloin tulorajojen ja
sisarmaksujen muutokset laskivat asiakasmaksuja. Palveluverkon kehittämisessä hoitopaikkojen lisäämisen osalta
tavoiteltiin yksityisen varhaiskasvatuksen
osuuden kasvua 20 prosenttiin ja vuonna
2017 tämä saavutettiin. Yksityisessä päivähoidossa oli lapsia kaikkiaan 1420 (2016:

1232), joista palvelusetelipäivähoidossa
746 (2016: 566) ja yksityisen hoidon tuella
674 (2016: 666) lasta. Ostopalvelupäiväkodeissa oli 249 lasta (2016: 284). Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatuspalvelu jatkui
pilottikokeiluna seitsemässä päiväkodissa.
Maaliskuussa 2018 sivistys- ja kulttuurilautakunta arvioi hoitoaikaperusteisen
varhaiskasvatuspalvelun toteuttamisesta
jatkossa.
Palvelumallia toteutettiin alueellisten
kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä. Tavoitteena oli
luopua epätarkoituksenmukaisista varhaiskasvatuskiinteistöistä mahdollisuuksien mukaan. Toimintakauden päättyessä
luovuttiin Lepolan, Vihilahden ja Epilän
päiväkodeista, Messukylän päiväkodin
Rautapellon tiloista, Olkahisen päiväkodin
Omppulasta sekä Haapalinnan lisäryhmästä sekä Tupa-Hakan ryhmäperhepäiväkodista.
Kasvatus- ja opetuspalveluihin palveluryhmä jakautui 1.8.2017 alkaen viiteen
palvelutiimiin: kaakko, keskusta, etelä,
koillinen ja länsi. Varhaiskasvatuksen palvelutiimeissä johtamisesta vastaavat viisi
palvelupäällikköä.

jempi kesäkerhotoiminta. Osa varhaiskasvatusyksiköiden johtamiskokonaisuuksista
uudelleenorganisoitiin suuremmiksi johtamiskokonaisuuksiksi. Taloudellisiin syihin
perustuvia palkattomia vapaita otettiin

varhaiskasvatuksessa 6,7 henkilötyövuotta
vähemmän kuin vuonna 2016 ja sairauspoissaolot lisääntyivät 1,25 pv/ henkilötyövuotta.

Henkilöstö
Vuosisuunnitelma ylitettiin kahdeksalla henkilötyövuodella. Tätä selittää lakkautettavaksi suunnitellun päiväkodin
toiminnan jatkuminen uuden Talvitien
päiväkodin rinnalla sekä suunniteltua laa-

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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TP 2017
1 777

Muutettu
TA 2017
1 769

Ero
8

Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelukokonaisuuden talous
Varhaiskasvatuksen toimintakate toteutui
lähes vuosisuunnitelman mukaisena.
Toimintatuotot ylittyivät 0,1 milj. euroa.
Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina lapsimäärän kasvusta
johtuen. Vastaavasti myyntituotot alittuivat ulkokuntalaisten lasten määrän jäätyä
ennakoitua alhaisemmaksi.
Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaan suurempina, mi-

kä johtui palvelujen ostoista. Suurimmat
ylitykset olivat ateriapalvelujen ostoissa,
johon vaikuttivat lapsimäärän kasvu sekä
Eppu-kerhoissa tarjotut aamiaiset, joita
ei ollut huomioitu vuosisuunnitelmassa.
Lisäksi ylityksiä aiheutui konsernipalveluyksikkö Kopparin laskuttamasta asiakasmaksujen käsittelystä sekä työterveyden
ja kuljetuspalvelujen ostoista. Vastaavasti
henkilöstökulut ja avustukset toteutuivat

vuosisuunnitelmaa pienempinä eläkemenoperusteisista maksuista ja yksityisen
hoidon tuen arvioitua pienemmästä tarpeesta johtuen.
Investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui eräiden päiväkotien valmistumisaikataulujen viivästymisestä. Osa ensikertaisen kalustamisen ja tietoliikenneverkkojen
hankinnoista ajoittuu vuodelle 2018.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
14 704
-126 964
-112 260

TP 2017
-302

Muutettu
TA 2017
14 598
-126 842
-112 244

Muutettu
TA 2017
-940

Ero
106
-122
-16

Ero
638

Alkuper.
TA 2017
14 587
-126 436
-111 849

Alkuper.
TA 2017
-940

KV:n
muutokset
0
0
0

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
11
-406
-395

Muut
muutokset
0
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Hyvinvoinnin palvelualue

Perusopetus
Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluryhmä järjestää perusopetuslain mukaisesti
alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille maksutonta perusopetusta. Perusopetuksen palvelukokonaisuuteen sisältyvät
perusopetus, lisäopetus, monikielisille
oppilaille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus, sairaalaopetus sekä koululaisten kunnallinen ja yksityinen aamu- ja
iltapäivätoiminta. Lisäksi perusopetus vastaa ranskankielisestä esiopetuksesta sekä
kouluissa järjestettävästä erityisopetuksen
esiopetuksesta. Tampere vastaa yliopistollisen sairaalan sijaintikuntana sairaalaopetuksen järjestämisestä. Tampere toteuttaa
Tampereen seutukuntien sopimusta esi- ja
perusopetuksen kustannusten korvaamisesta. Tampereella perusopetusta järjestetään suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin, ranskan ja saksan kielellä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Keskeisimmät kehittämishankkeet olivat
OPS-agenttitoiminta tukemassa opetussuunnitelman toimintakulttuurin muutosta, kielirikasteisen varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen kehittäminen sekä liikkumiseen kannustaminen kaikissa toiminnoissa. Kaupungin digiohjelman kautta
kasvatus- ja opetuspalveluissa toimi kaksi
projektipäällikköä, joista toinen kehitti
varhaiskasvatuksen viestintää ja toinen
digitalisoi perusopetuksen prosesseja.
Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön
vuosiluokkien 1-6 lisäksi seitsemännellä
vuosiluokalla, minkä vuoksi toiminnan painopisteinä oli koulujen arviointikulttuurin
kehittymisen ja arvioinnin tukeminen. Lisäksi koulujen toimintakulttuurin kehittämistä jatkettiin liikkumisen edistämisen,
osallisuuden, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja globaalikasvatuksen kohdalla.
Lukuvuonna 2017- 2018 kaupungin peruskouluissa on oppilaita 16 115; kasvua
edelliseen vuoteen 594 oppilasta. Perusopetuslain mukaiseen koululaisten aamuja iltapäivätoimintaan osallistui yhteensä
2 656 oppilasta, joista kaupungin tuottamaan palveluun osallistui 58 %. Toimintaa

82



järjesti kaupungin lisäksi 16 eri palveluntuottajaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti alkuvuodesta haettavaksi valtionavustusta
esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen
laadun kehittämiseen, siihen liittyvään
koulunkäyntiavustajien
palkkaamiseen
ja opetusryhmäkoon pienentämiseen
lukuvuodelle 2017 - 2018. Avustuksen
myöntämiskriteereinä olivat koulujen
toiminta-alueita kuvaavat indikaattorit:
30 - 54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Tampereen
kaupungin perusopetuksen tekemän hakemuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 31.5.2017 Tampereen
kaupungille yhteensä 0,7 milj. euroa erityisavustusta.
Valtuuston tekemän talousarviomuutoksen (KV 15.5.2017 §127) yhteydessä perusopetukselle myönnettiin lisämäärärahaa
kolmen miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamiseksi esitetty lisämääräraha
suunnattiin pääosin kattamaan pienentynyttä yleisopetuksen resurssia, mutta
myös joustavien tukimuotojen toteuttamiseen, koulunkäynnin ohjaukseen, vieraskielisten ja eri kulttuuritaustaisten oppilaiden opetukseen sekä sijaiskustannuksiin.
Kasvatus- ja opetuspalveluihin palveluryhmä jakautui 1.8.2017 alkaen viiteen

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

palvelutiimiin: kaakko, keskusta, etelä,
koillinen ja länsi. Palvelutiimeissä perusopetuksen johtamisesta vastaavat kaksi
vastaavaa rehtoria. Pyynikin ja Aleksanterin koulut yhdistettiin hallinnollisesti
Wivi Lönnin yhtenäiskouluksi. Tesoman ja
Tesomajärven koulut yhdistettiin Tesoman
yhtenäiskouluksi. Lisäksi Raholan ja Harjun alakoulut yhdistettiin Raholan kouluksi. Hyhkyn koulutalo yhdistettiin Kaarilan
kouluun.. Uutena yksikkönä aloitti Härmälän koulun Talvitien pienten lasten yksikkö. Lisäksi Puistokoulun Liisanpuiston
koulutalon ja Sammon koulun Järvensivun
yksikön toiminnat siirrettiin väistötiloihin
Sairaalankadulle.

Henkilöstö
Perusopetuksen vuosisuunnitelma ylitettiin 34 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosia nostivat oppilasmäärän merkittävästä
kasvusta johtuva henkilöstön tarve. Määräaikaisia opettajia ja koulunkäynninohjaajia palkattiin syksystä 2017 alkaen lisää.
Koulujen johtamisen yhdistymisistä johtuen vähennettiin kolme rehtorin virkaa ja
lisättiin kolme apulaisrehtorin virkaa. Taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia
vapaita pidettiin perusopetuksessa hieman vähemmän kuin vuonna 2016.

TP 2017
1 703

Muutettu
TA 2017
1 669

Ero
34

Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelukokonaisuuden talous
Perusopetuksen toimintakate toteutui 0,1
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden
aikana 3,0 milj. euron lisätalousarviosta
perusopetuksen ryhmäkokojen kasvun estämiseksi.
Toimintatuotot ylittyivät 0,9 milj. eurolla, mikä johtui ennakoitua suuremmasta
projektirahoituksesta ja muilta kunnilta
laskutetuista koulunkäyntikustannuksista.

Toimintakulut toteutuivat 1,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui
palvelujen ostoista. Ylitykseen vaikuttivat
mm. Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannukset,
oppilaskuljetuskustannukset ja työterveyden kulut. Kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta henkilöstökulut toteutuivat lähes
vuosisuunnitelman mukaisesti.

Investoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui koulujen ensikertaisen kalustamisen
ennakoitua alhaisemmasta toteutumisesta. Rakentamis- ja toimitusaikataulujen
muutoksista johtuen osa ensikertaisen kalustamisen hankinnoista ajoittuu vuodelle
2018.

PERUSOPETUS

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
8 930
-158 483
-149 553

TP 2017
-1 107

Muutettu
TA 2017
8 074
-157 525
-149 451

Muutettu
TA 2017
-1 614

Alkuper.
TA 2017

Ero
855
-958
-102

7 593
-154 011
-146 418

Alkuper.
TA 2017

Ero
507

-1 360

KV:n
muutokset
0
-3 000
-3 000

KV:n
muutokset
-254

Muut
muutokset
482
-514
-33

Muut
muutokset
0
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Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmä tarjoaa sivistystä ja elämänlaatua
edistäviä hyvinvointipalveluja. Palveluja
järjestetään tamperelaisille, seutukunnan
muille asukkaille sekä Tampereella vieraileville. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
poikkileikkaavat teemat ovat harrastamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen,
digitaalisten palvelujen kehittäminen,
kumppanuus ja kansalaisyhteiskunta, elinkaarimalli ja kohdennetut palvelut, kulttuuritapahtumat ja -näyttelyt, markkinointi ja viestintä. Palveluryhmään kuuluvat
palveluyksiköt kirjasto ja kansalaisopisto,
kulttuuri ja taide, liikunta ja nuoriso sekä
Sara Hildénin taidemuseo. Yksityisiä kulttuurilaitoksia, taide- ja kulttuuriyhteisöjä, festivaaleja ja laajaa yhdistyskenttää
tuetaan tarjoamalla toimintaan tiloja ja
olosuhteita sekä myöntämällä toiminta- ja
kohdeavustuksia.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestettiin pääosin kaupungin omana toimintana. Tampere järjesti kansalaisopistopalvelut myös Ylöjärvelle. Uusi kirjastolaki tuli
voimaan 1.1.2017, mikä lisää kuntalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuuteen ja
vahvistaa lukemiskulttuuria, monipuolista
lukutaitoa sekä aktiivista kansalaisuutta.
Omatoimikirjastojen Koivistonkylä, Kämmenniemi ja Terälahti käyttöluvut nousivat. Myös lasten ja nuorten lainaus sekä
e-aineistojen käyttö lisääntyivät.
Maailman ainoa Muumimuseo avautui
Tampere-talossa kesäkuussa 2017. Vuoden
lopussa valmistui Metson remontti, avattiin Koukkuniemen kirjasto ja suunnittelu eteni Vuoreksen kombikirjaston sekä
Hervannan Toivarin osalta. Lielahdessa
avattiin nuorisokeskus. Vapriikissa avautui
Suomen pelimuseo, mikä palkittiin myös
Vuoden pelikasvattajana ja pelialan Sensation of the Year -tunnustuksella. Syksyllä
avautui uudistettu Suomen Jääkiekkomuseo. Vaihtuvia näyttelyjä olivat Kielletty
kaupunki, Birckala 1017, Kadonneet kaunottaret sekä Museo Milavidassa Valenti-
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non puvuista koottu Fantastica.
Liikunta- ja nuorisoyksikössä kehitettiin kaupungin liikuntaolosuhteita toteuttamalla Tesoman jäähallin peruskorjaus
ja Kaupin urheilupuiston lämmitettävä
tekonurmi. Alasenjärven frisbeegolf-keskuksen, Rantaperkiön kentän ja maauimalan rakentamistyöt aloitettiin. Liikunta- ja
nuorisoyksikkö oli mukana tuottamassa
erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, kuten Suunnistuksen ja painin
nuorten MM-kilpailut, jalkapallon MMkarsintaottelut, Robbie Williamsin konsertti ja Blockfest. Nuorisopalveluilla oli
merkittävä rooli Tampereella järjestetyssä
NUORI2017-tapahtumassa, joka oli Suomen suurin koskaan järjestetty nuorisoalan ammattilaisten tapahtuma ja keräsi
yhteen yli 2 800 osallistujaa.
Kulttuurien välisessä toiminnassa vuotta hallitsivat Suomi 100 - Viro 100 tapahtumat. Lastenkulttuurissa kehittämiskohteena on ollut Lastenkulttuurikeskus.
Ikäihmisten kulttuuritoiminnan painopisteenä on palvelujen alueellinen kattavuus
toteuttamalla tapahtumia lähitoreilla ja
hyvinvointikeskuksissa. Uutena avauksena
oli ikäihmisten oma Armas-festivaali Suomi 100 -teemalla.
Sara Hildénin taidemuseon vuoden
päätapahtumana oli syksyllä amerikkalaisen Robert Longon näyttely, joka sijoitti
100-vuotiaan Suomen osaksi laajempaa
kansainvälistä yhteisöä. Vuoden päätti
Charles Sandisonin museorakennuksen
valaiseva valotaideteos, joka oli osa Suomi
100 -tapahtumaa.
Työväenopisto jatkoi Opetushallituksen
rahoittamaa Digitaalinen toimintaympäristö -hanketta.
Kulttuuripalvelut tuottivat yhteensä
1 539 tapahtumaa ja kävijöitä oli 338 054.
Vapriikki (206 171 kävijää) ja Amurin työläiskortteli (19 733 kävijää) saavuttivat
uudet kävijäennätykset. Maailman ainoa
Muumimuseo avautui Tampere-talossa
kesäkuussa 2017. Muumimuseoon tutustui vuoden aikana 71 203 kävijää, joista
kolmasosa ulkomaalaisia. Tampereen taidemuseossa vieraili 39 139 kävijää. Kulttuurikasvatusohjelma Taidekaari tavoitti
16 200 lasta ja nuorta. Työväenopiston

yleisluentojen ja tapahtumien osallistujamäärän oli 9 370 henkeä, mikä oli 56 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.
Tampere Filharmonian tilaisuuksissa kävi
yhteensä 99 814 henkilöä, joista koululaisvieraita oli lähes 20 000. Tampereella
järjestettiin NUORI2017-tapahtuma, joka
keräsi yhteen yli 2 800 osallistujaa. Sara
Hildénin taidemuseon kokonaiskävijämäärä oli 69 066.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan
kunniaksi palkittiin suomalaisia kulttuurin
tekijöitä ja tekoja, Museokeskus Vapriikki
valittiin Vuosisadan museoksi. Europe Jazz
Network myönsi Tampere Jazz Happeningille arvostetun EJN Award for Adventurous Programming - palkinnon. Finland
Festivals valitsi Tampereen musiikkijuhlien
Tampere Biennalen Vuoden festivaaliksi.
Vuonna 2017 kaupungin kumppanuusavustusta saaneet kulttuurilaitokset lisäsivät kävijämääriään. Tampere-talon,
Tampereen Teatterin (120 000 katsojaa)
ja Tampereen Työväen Teatterin (144 000
katsojaa) kävijämäärät kasvoivat kuluneen
vuoden aikana.

Henkilöstö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilötyövuodet ylittyivät 35 henkilötyövuodella
henkilöstösuunnitelmaan verrattuna. Ylityksestä noin 14 henkilötyövuotta johtuu
siitä, että vuonna 2017 työväenopiston
162 tuntiopettajalle tehtiin yhtäjaksoinen
työsopimus syyslukukaudelta kevätlukukaudelle.
Museoissa oli aiempaa enemmän määräaikaista asiakaspalveluhenkilöstöä asiakasmäärien lisääntymisen vuoksi. Lisäksi
uuteen Muumimuseoon tarvittiin lisää
asiakaspalveluhenkilöstöä. Myös liikuntapalveluiden sisäliikuntatiloihin palkattiin
lisähenkilöstöä. Kirjastopalveluissa henkilötyövuodet alittuivat noin kuusi henkilötyövuotta.

Hyvinvoinnin palvelualue

Palkalliset henkilötyövuodet

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Palkalliset henkilötyövuodet

948

Ero

914

35

Palvelukokonaisuuden talous
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa budjetoitua
huonompana.
Toimintatuotot ylittyivät 1,8 milj. euroa,
mikä johtui pääasiassa museopalvelujen ja
Sara Hildénin taidemuseon suuren yleisömenestyksen saavuttaneista näyttelyistä
ja niiden myötä kertyneistä asiakasmaksuista ja myyntituotoista. Lisäksi projekteihin saadut tuet ja avustukset sekä niihin
liittyvät kulut toteutuivat vuosisuunnitelmassa arvioitua suurempina.
Toimintakulut ylittivät vuosisuunnitelman 2,2 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset
olivat palvelujen ostoissa sekä aineiden,

tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa.
Ylitykset johtuivat mm. museoiden näyttelytoiminnan volyymin aiheuttamista
palvelu- ja tarvikekuluista sekä uuden
Muumimuseon perustamisvaiheen kustannuksista. Lisäksi ylityksiä aiheutui Tampereen stadionin suojalevyjen hankinnasta sekä liikunnan tapahtumatoiminnasta.
Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat
vuosisuunnitelmaa alhaisempina, mikä
johtui pääosin varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisista maksuista.
Investoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui mm. Tesoman hyvinvointikeskuksen,

maauimalan ja Sorsapuiston tekojään
valmistumisaikataulujen viivästymisestä.
Vastaavasti muumimuseon ja pääkirjasto Metson ensikertainen kalustamisen
investoinnit sekä Rantaperkiön kentän
salaojituksen ja Kaupin lämmitettävän
tekonurmen kustannukset toteutuivat
suunniteltua suurempina. Rakentamisaikataulujen muutoksista johtuen osa investoinneista ajoittuu vuodelle 2018.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2017
15 829
-101 584
-85 755

TP 2017
-4 797
42

Muutettu
TA 2017
14 049
-99 384
-85 335

Muutettu
TA 2017
-6 190
0

Ero
1 779
-2 199
-420

Ero
1 393
42

Alkuper.
TA 2017
12 655
-97 616
-84 961

Alkuper.
TA 2017
-4 375
0

KV:n
muutokset
0
0
0

KV:n
muutokset
0
0

Muut
muutokset
1 394
-1 768
-374

Muut
muutokset
0
0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen
toiminta koostuu kuudesta palvelukokonaisuudesta, jotka ovat lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, vastaanottopalvelut,
aikuisten sosiaalipalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut,
sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä ikäihmisten palvelut. Lautakunta vastaa Tampere-Orivesi -yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisestä.
Palveluissa painottuvat ennaltaehkäisy,
varhainen havaitseminen ja tuki sekä hyvä
hoito, kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Kuntalaisille luodaan edellytyksiä sekä tuetaan
ja aktivoidaan mahdollisimman hyvän terveydentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle asetettiin
vuoden 2017 talousarviossa kymmenen sitovaa toiminnan tavoitetta, joista kuusi toteutui suunnitellusti, yksi toteutui osittain
ja kolme ei toteutunut.
Lasten ja nuorten palvelujen rakennemuutoksia koskevat tavoitteet toteutuivat.
Joulukuun lopun tilanteessa lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaista 63 %
oli perhepalveluissa, 27 % lastensuojelun
Nro

Toiminnan tavoite 2017
Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on kehitetty.
Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu on pienempää kuin
perusterveydenhuollossa (TPE2016 vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja PTH + 3,2 %).
Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %), vähintään 6 %
tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %) ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaista 61 % on perhepalveluissa, 26
% lastensuojelun avohuollon palveluissa ja 13 % sijaishuollon palveluissa
(vertailu TP 2016).
Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään on 66 % (TA2016= 63 %).
Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta
palveluverkkoa tiivistämällä.
Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja
asukkaiden kanssa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset. (Toteuma sotelan osalta)
Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset. (Toteuma sotelan osalta)
Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista
ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

11
12

13

14
15
16
17
19
20
21
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avohuollon palveluissa ja 10 % sijaishuollon palveluissa. Perhehoidon osuus sijaishuollosta oli 66 %.
Myös ikäihmisten palveluissa rakennemuutos eteni suunnitellulla tavalla. Vuoden 2017 lopussa 92,2 % ikäihmisistä asui
kotona, 6,1 % tehostetussa palveluasumisessa ja 1,7 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa.
Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu vuonna 2017 oli vastoin
asetettua tavoitetta 0,6 prosenttiyksikköä suurempaa kuin perusterveydenhuollossa, vaikka tavoitetta edistävät toimenpiteet etenivät suunnitellusti.
Tavoite hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuuden kasvusta toteutui
lasten ja nuorten osalta, mutta liikuntaa
riittävästi harrastavien aikuisten osuus on
vähentynyt. Liikunnan mahdollisuuksia
kuitenkin parannettiin kaupungin eri alueilla ja palveluissa.
Palvelumallin toteuttaminen eteni alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta. Koilliskeskuksen laajennus toteutui
ja Hervannan verkostomainen hyvinvointikeskus aloitti toimintansa. Lähitorien
palveluja ja toimintaa monipuolistettiin
alueverkostotoiminnan kautta yhdessä



kuntalaisten kanssa. Digitalisaatiota hyödynnettiin laajasti lautakunnan alaisten
palvelujen ja toimintaprosessien kehittämisessä.
Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoimakustannukset eivät toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti.

Lautakunnan talous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 11,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompana,
vaikka
kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahoja
yhteensä 31,9 milj. eurolla. Nettomenojen
vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen
verrattuna oli +2,4 %.
Toimintatuotot toteutuivat 4,3 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui
suurelta osin myyntituottojen toteumasta.
Myyntituottojen ylitys johtui pääosin kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksesta muilta kunnilta, tulkkauspalvelujen
myynnistä, aiheutuneisiin kustannuksiin
perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta sekä Hatanpään sairaalan ulkokuntamyynneistä. Maksutuotot toteutuivat kokonaisuutena vuosisuunnitelman
mukaisesti. Tuet ja avustukset ylittyivät

Toteuma

Vastuuhenkilö

+/-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen
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valinnanvapauskokeilun rahoitusosuuden
ja pakolaiskiintiön nostamisen myötä pakolaisten kotouttamiseen saatujen laskennallisten korvausten vuoksi. Muut toimintatuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa
suurempina toimeentulotuen takaisinperintätuloista, asumisneuvonnan hankkeen
tuloista, huostaanoton perusteella perityistä etuisuuksista ja ikäihmisten asumispalvelujen ostopalvelutuottajilta perityistä

sopimussakoista johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 15,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulujen ylitykset johtuivat erityisesti kotihoidon palvelutarpeen kasvusta.
Eläkemenoperusteiset maksut toteutuivat
selvästi suunniteltua alhaisempina. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat
palvelujen ostoissa, mikä johtui mm. erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta Pir-

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Ero

61 269
53 827
4 640
189
1 816
121 740

57 908
53 841
4 348
159
1 144
117 399

3 361
-14
291
30
672
4 341

-189 495

-186 696

-2 798

-45 299
-9 009
-476 327
-27 360
-44 084
-35 112
-1 267
-827 953
-706 213
5 800
-700 413
-2 202
-702 614

-46 547
-9 818
-466 394
-24 840
-41 680
-35 691
-843
-812 509
-695 110
5 700
-689 410
-2 586
-691 996

1 248
809
-9 933
-2 520
-2 404
579
-424
-15 444
-11 103
100
-11 003
385
-10 618

TP 2017

Muutettu
TA 2017

kanmaan sairaanhoitopiiriltä, lastensuojelun sijaishuollosta, kehitysvammaisten
laitospalveluista, vammaisten avustajapalveluista, kotihoidosta sekä laboratorio- ja
kuvantamispalveluista. Aineet, tarvikkeet
ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuivat lääke- ja hoitotarvikekustannusten
kasvusta erityisesti vastaanottopalveluissa, huumekuntoutuksessa sekä sairaala- ja
kuntoutuspalveluissa. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset kasvoivat 13
% edellisvuoteen verrattuna. Avustukset
toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtui pääosin omaishoidon tuen
asiakasmäärän kasvusta sekä ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen
käytöstä. Vuokrakulut toteutuivat vuosisuunnitelmaa alhaisempina Palhoniemen
huoltokodin lakkautuksesta ja ICT-kaluston vuokrien alituksesta johtuen. Muiden
toimintakulujen ylitys johtui asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista, joihin
ei oltu varauduttu vuosisuunnitelmassa.
Investoinnit toteutuivat 1,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui uusien ja peruskorjattujen kohteiden
ensikertaisen kalustamisen toteutumisesta. Tesoman hyvinvointikeskuksen toiminnan aloitus siirtyi vuodelle 2018, joten pääosa hyvinvointikeskuksen kalustamisesta
toteutuu vasta vuonna 2018.

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-2 000

-3 532

1 532

-3 440

-182

90

20

0

20

0

0

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
nettoinvestoinnit

TP 2017
-706 213

TP 2017
-2 000

Muutettu
TA 2017
-695 110

Muutettu
TA 2017
-3 532

Ero
-11 103

Ero
1 532

Alkuper.
TA 2017
-657 147

Alkuper.
TA 2017
-3 440

KV:n
muutokset
-31 875

KV:n
muutokset
-182

Muut
muutokset
-6 088

Muut
muutokset
90
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Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin
sisältyvät äitiys- ja lastenneuvolapalvelut hyvinvointineuvolan toimintamallilla
järjestettyinä, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sosiaalihuoltolain mukaiset
perhepalvelut, nuoriso- ja ehkäisyneuvolapalvelut, lasten ja nuorten poliklinikka,
puheterapiapalvelut, alle 21-vuotiaiden
omaishoidon tuki sekä lastensuojelun palvelut sisältäen avo- ja sijaishuollon palvelut.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia, tarjota
tukea, tutkimuksia tai arviointia sekä hoitoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmien tai sairauden ilmetessä sekä
tarvittaessa turvata lapsen tilanne viranomaiskeinoin. Yhdenvertaisuus, oikea-aikaisuus, monialaisuus ja asiakaskeskeisyys
ovat läpileikkaavia periaatteita kokonaisuuden erilaisissa palveluissa.
Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyviä palveluja tuottavat
avo- ja asumispalveluissa lasten, nuorten
ja perheiden palvelulinjan lisäksi vastaanottopalvelujen ja psykososiaalisen tuen
palvelulinjat sekä lisäksi useat yksityiset
lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajat, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
(YTHS), omaishoidon tuen asiakkaiden
lyhytaikaishoidon palveluntuottajat sekä
tuetun ja tukiasumisen palveluntuottajat.
Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa
sekä perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalveluissa on käytössä palvelusetelit. Lisäksi lastensuojelun avohuollon asiakkaille hankitaan tarpeiden mukaisesti muun
muassa tehostettua perhetyötä yksityisiltä
palveluntuottajilta oman palvelutuotannon lisäksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Lasten ja nuorten palveluissa rakenneuudistukselle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti sosiaalihuoltolain mukaisissa
palveluissa asiakkaana olevien osuus lisääntyi. Perhehoidon osuus sijaishuollosta
säilyi strategian tavoitteen mukaisella tasolla ollen 66 prosenttia (TP 2016 67 %).
Korjaavien palvelujen tarvetta ei onnistut-
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tu vähentämään toivotulla tavalla ja sijaishuollon hoitovuorokausien määrä lisääntyi
6 prosenttia. Kasvu selittyy pääosin kiireellisten sijoitusten määrän lisääntymisellä.
Tavoitteena on ollut vähentää erityisesti
nuorten laitossijoitusten määrää, minkä
tueksi avohuollon palveluissa aloitettiin
suunnitelmallinen sosiaalityön ja tehostetun perhetyön tiimirakenteen kehittäminen. Rakenneuudistus näkyy myös kotipalvelun kysynnässä. Tästä johtuen aloitettiin
tilapäisen kotipalvelun suunnitelmallinen
sisällön kehittäminen, jolla haetaan ratkaisuja siihen, miten asiakkaalle annettavat
palvelutunnit kohdennetaan paremmin.
Kotipalvelussa luotiin uudet asiakaskriteerit.
Varhaista tukea lasta odottaville perheille tarjoava Ekavauva-työn pilotti onnistui
ja toimintaa päätettiin laajentaa suunniteltua useamman neuvolan alueelle. Lasta
odottavien ja pienten lasten vanhempien
hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi otettiin
käyttöön Tunne taitosi - varmuutta vanhemmuuteen -verkko-ohjelma. Verkko-ohjelman tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen sähköistä
palvelua kaikille äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaille. Neljävuotiaiden perheille
suunnattu Voimaperheet -toimintamalli
laajennettiin myös kaikkiin neuvoloihin.
Toimintamallin tavoitteena on edistää
lasten ja lapsiperheiden mielenterveyttä,
ja mahdollistaa varhainen puuttuminen
ongelmiin. Äitiysneuvolassa otettiin käyttöön sähköinen äitiyskortti. Palvelun etuna

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

on muun muassa sujuvampi tiedonkulku
äitiysneuvolan, ultraäänitutkimuksia tekevän yksikön ja synnytyssairaalan välillä.
Palvelussa on myös terveystottumuksia ja
hyvinvointia koskevia kyselyitä. Sähköistä
äitiyskorttia voi käyttää kotona tehtävien
mittaustulosten tallentamiseen. Opiskeluterveydenhuollossa otettiin loppuvuonna
kokeiluun chat-neuvonta. Puheterapiassa
aloitettiin syksyllä etäkuntoutuskokeilu.
Videoyhteyden avulla toteutettu etävastaanotto korvasi soveltuvin osin perinteisen vastaanottokäynnin. Kokeilu suunnattiin aikuisille ääniterapia-asiakkaille.
Tampere hallinnoi LAPE-muutosohjelman Pirkanmaan Pippuri -hanketta. Muutosohjelma on käynnistynyt sekä maakunnan että kaupungin tasolla. Maakunnalliset
teemakohtaiset kehittämisryhmät ovat
aloittaneet työskentelynsä hanketyöntekijöiden johdolla ja Tampere on nimennyt niihin edustajansa. Muutosohjelman
tavoitteet huomioitiin sote-valmistelun
teemaryhmän työssä ja esiselvityksen loppuraportissa. Osana muutosohjelmaa
Tampere pilotoi perhekeskustoimintamallia Hervanta-Vuores alueella, systeemistä
lastensuojelutyötä sekä päihdeperheiden
palvelujen kehittämistä useamman kunnan alueelle.

Henkilöstö
Vuosisuunnitelma ylitettiin 24 henkilötyövuodella, koska tarvittiin riittävät henkilöstöresurssit varmistamaan lakisääteisen
palvelutoiminnan ylläpitäminen.

TP 2017
747

Muutettu
TA 2017
723

Ero
24
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Palvelukokonaisuuden talous
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
toimintakate toteutui 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa lisättiin
palvelukokonaisuuden määrärahoja 5,8
milj. eurolla.
Toimintatuotot ylittyivät 0,6 milj. eurolla, mikä johtui lastensuojelun sijaishuollon
myyntituotoista, aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta ja huostaanoton perusteella perityistä etuisuuksista.

Toimintakulut toteutuivat 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa, mikä johtui pääosin lastensuojelun
palvelutarpeen kasvusta. Lastensuojelun
sijaishuollon laitoshoidon ostopalveluvuorokaudet kasvoivat 10 % ja perhehoidon
vuorokaudet 4 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi ostopalveluihin kirjautui 0,7
milj. euroa vuodelle 2016 kuuluneita lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia.
Avustusten ylitys aiheutui omaishoidon
tuen asiakasmäärän 8 % kasvusta sekä

lastensuojelun jälkihuollon ja perhepalvelujen kotipalveluiden ennakoitua suuremmasta tarpeesta.
Investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska
Tesoman hyvinvointikeskuksen, Nuorten
talon sekä Tammelakeskuksen ja Kaukajärven neuvoloiden ensikertaiset kalustamiset eivät toteutuneet vuonna 2017.

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
8 567
-89 957
-81 391

TP 2017
-324

Muutettu
TA 2017
7 929
-86 653
-78 724

Muutettu
TA 2017
-760

Alkuper.
TA 2017

Ero
638
-3 304
-2 666

7 721
-80 147
-72 426

Alkuper.
TA 2017

Ero
436

-760

KV:n
muutokset
0
-5 802
-5 802

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
208
-704
-496

Muut
muutokset
0
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Vastaanottopalvelut
Vastaanottopalvelut sisältävät terveydenhuoltolain mukaisesti väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja
sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia sekä suun terveydenhuollon,
avokuntoutuksen ja avosairaanhoidon palvelut. Palveluihin sisältyy perusterveydenhuollon alueellisen vastaanottotoiminnan
ja suun terveydenhuollon lisäksi perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon
erikoisvastaanottojen palveluja. Palvelujen tavoitteena on edistää terveyttä ja
ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä,
tunnistaa sairastumisriskissä olevat henkilöt mahdollisimman varhain ja vastata
osaltaan sairastuneiden hyvästä hoidosta
ja kuntoutuksesta.
Kaupungin oman organisaation lisäksi
terveysasematoimintaa tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Vastaavasti hammaslääkäripalveluja ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan sekä oman
organisaation että useiden eri palveluntuottajien toimesta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Vastaanottopalvelujen palvelulinjan tavoitteena on turvata palvelujen oikeaaikainen saatavuus kehittämällä toimintamalleja ja lisäämällä sähköisiä palveluja.
Asiakasvastaavien toiminta jalkautettiin
terveysasemille vuoden alussa Parempi arki -hankkeen pohjalta. Asiakasvastaavien
tehtävänä on tukea paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakas- ja palveluohjausta. Omaishoitajien lakisääteiset maksuttomat terveystarkastukset aloitettiin
huhtikuussa. Perusterveydenhuollon kiirevastaanottotoiminta aloitettiin kesäkuussa
kiireellisen hoidon turvaamiseksi iltaisin ja
viikonloppuisin, kun terveysasemat ovat
suljettuina. Linnainmaan ja Tipotien terveysasemilla on pilotoitu elokuun alusta
lähtien uutta toimintamallia. Toimintamallissa asiakkaalle osoitetaan hänen palvelutarpeensa perusteella yhteyshenkilö,
johon asiakas voi olla suoraan yhteydessä.
Yhteyshenkilö vastaa asiakkaan hoidon
kokonaisuudesta. Suun terveydenhuollossa hyväksi todettua monihuonemallia
kehitettiin muun muassa laajentamalla
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aikuisten hammashoidon monihuonevastaanottoja helmikuun alussa. Asiakasraatitoimintaa vakiinnutettiin vuoden aikana
asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien
ja palvelulinjan palvelujen parantamiseksi. Asiakasraatitoimintaa alettiin jatkokehittää vuoden lopussa siten, että raadit
osallistuisivat jatkossa suoremmin palvelujen kehittämiseen. Maahanmuuttajien
terveyspalveluja on kehitetty osana MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalvelujen
asiakkaina -hanketta. Alueellisen apuvälinepalveluiden hallintajärjestelmä Effectorin käyttöönotto toteutui loppuvuodesta,
mutta alueellisen apuvälineyksikön toiminnan aloittamisajankohta siirtyi vuoden
2018 alusta vuoteen 2019.
Sähköisen asioinnin palvelujen valikoimaa lisättiin ja olemassa olevien ratkaisujen käyttöä vakiinnutettiin palvelulinjan eri
palveluissa. Terveyspalvelujen neuvonnassa ja suun terveydenhuollossa on pilotoitu
syksystä lähtien sähköistä chat-palvelua,
jossa asiakkaat voivat kysyä yleisluonteisia neuvoja terveyteen ja palveluihin liittyvissä asioissa. Sähköisten ajanvarausten
valikoimaa lisättiin eri palveluissa, mikä
näkyi sähköisten ajanvarausten määrän
kasvuna edeltävään vuoteen nähden. Sähköinen asiointi on keskeisessä roolissa
myös Linnainmaan ja Tipotien terveysasemien uudessa toimintamallissa. Asiakkaat
ovat toimintamalliin siirtymisestä lähtien
voineet ottaa yhteyttä terveysasemaansa sähköisellä yhteydenottolomakkeella.
Pilottiterveysasemat vastaanottivat yli
5000 yhteydenottolomaketta vuoden 2017
aikana. Lisäksi asiakkaille markkinoitiin
mahdollisuutta viestiä terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa sähköisin webviestein hoidollisissa kysymyksissä. Suun
terveydenhuolto liittyi Kanta-arkistoon
syyskuussa. Kyseessä oli liittymisen ensimmäinen vaihe, jossa hammasstatukset,
hoitosuunnitelma ja hoitotoimenpiteet
siirtyvät arkistoon ja näkyvät myös Omakannassa. ODA-hankkeen (Omat Digiajan
hyvinointipalvelut) ODA-tuotteiden valmistuminen terveydenhuollon testikäyttöön syksylle 2017 viivästyi alkuperäisestä
aikataulusta. Testikäyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 keväällä.

Koillisen alueen palvelut siirtyivät vuoden 2017 aikana Koilliskeskukseen, mikä
tarkoitti Atalan terveysaseman, hammashoitolan ja hammasneuvolan sekä Takahuhdin ja Olkahisen hammashoitolan
toiminnan siirtymistä Linnainmaan terveysasemalle ja hammashoitolaan. Yhteistyötä lähitorien kanssa tiivistettiin ja lähitoritoiminnasta tiedotettiin muun muassa
terveysasemien sähköisillä infotauluilla ja
ilmoitustauluilla.
Vastaanottopalveluiden työntekijät ovat
osallistuneet Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssimallin kehitysvaiheeseen.
Vastuu hyvinvointikeskuksen palvelujen
kokonaisuudesta on hyvinvointiallianssissa Tampereen kaupungin ja Mehiläinenryhmittymän yhteinen. Allianssimallissa
palvelulinja tuottaa hyvinvointikeskuksen
lasten ja nuorten suun terveydenhuollon
palvelut, kun taas muun muassa terveysaseman vastaanottopalvelut ja aikuisten
suun terveydenhuollon palvelut ovat pääasiallisesti Mehiläinen-ryhmittymän vastuulla.
Vastaanottopalveluiden asiantuntijoita
on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen
valinnanvapauskokeilussa.
Terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta koskeva valinnanvapauskokeilu alkoi
Tampereella maaliskuussa. Vuoden 2018
loppuun kestävässä kokeilussa kahden
postinumeroalueen asukkaat ovat voineet
valita yksityisen tai julkisen palveluntuottajan tai jatkaa nykyisen terveysasemansa
asiakkaana. Yksityisinä palveluntuottajina
mukana Tampereen kokeilussa ovat Johanneksen Klinikka, Mehiläinen ja Pihlajalinna. Vuoden aikana yli 2300 kokeilualueen asiakasta käytti valintaoikeuttaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi joulukuun lopussa Tampereen kaupungille
valtionavustusta valinnanvapauskokeilun
laajentamiseen henkilökohtaisen budjetin
toimintamallin selvitystyöhön sekä suun
terveydenhuoltoon. Suun terveydenhuollon kokeilussa 18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat valita kunnallisen palvelun sijaan yksityisen hammashoitolan kokeiluun
hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta.
Kokeilussa mukana ovat suun terveyden-

Hyvinvoinnin palvelualue

huollon osalta Tampereen lisäksi Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Valkeakoski sekä
yhteistoiminta-alueina Orivesi ja Vesilahti.
Kokeilun on tarkoitus alkaa huhtikuussa
2018.

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstö
Henkilötyövuodet toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisesti. Omaan toimintaan suunniteltu kiirevastaanoton lääkärityöpanos toteutui palvelujen ostoina.

TP 2017
650

Muutettu
TA 2017

Ero

648

2

Palvelukokonaisuuden talous
Vastaanottopalvelujen toimintakate toteutui 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa lisättiin palvelukokonaisuuden määrärahoja 3,2 milj. eurolla.
Toimintatuotot alittuivat 0,1 milj. eurolla, mikä johtui aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta.
Toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana, mikä
johtui pääosin palvelujen ostoista. Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot ylittyvät lisääntyneiden asiakasmäärien ja en-

tistä laajempien tutkimusten vuoksi. Myös
muutokset erikoissairaanhoidon työnjaossa ovat siirtäneet tutkimuksia perusterveydenhuoltoon. Lisäksi asiakasmaksuista
kirjattavat luottotappiot toteutuivat budjetoitua suurempina.
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset kasvoivat 20 % edellisvuoteen
verrattuna, mikä johtui kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen kasvusta.
Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos,
diabeetikoiden määrän kasvu ja yhä heikompikuntoisten potilaiden hoitaminen
kotona nostivat kotiin jaettavien hoito-

tarvikkeiden tarvetta. Lisätalousarviosta
johtuen lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden
ostot ylittivät vuosisuunnitelman vain 0,1
milj. eurolla.
Investoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa alhaisempina, koska
Tesoman hyvinvointikeskuksen investoinnit siirtyivät vuodelle 2018.

VASTAANOTTOPALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
16 939
-82 678
-65 739

TP 2017
-439

Muutettu
TA 2017
17 025
-81 995
-64 970

Muutettu
TA 2017
-1 393

Alkuper.
TA 2017

Ero
-86
-683
-769

15 947
-77 573
-61 626

Alkuper.
TA 2017

Ero
954

-1 443

KV:n
muutokset
0
-3 242
-3 242

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
1 078
-1 180
-102

Muut
muutokset
50
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Aikuisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut
Psykososiaalisen tuen palvelulinja sisältää aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut Orivedellä ja Tampereella.
Palvelut tuotetaan omana tuotantona ja
ostopalveluina. Ostopalveluihin asiakkaat ohjautuvat asiakasohjausyksikön
kautta.
Psykososiaalisen tuen palvelulinjalla tuotetaan avo- ja asumispalveluina
aikuisten sosiaalipalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä vammaispalveluja tarvitseville henkilöille.
Palvelujen tavoitteena on tukea, ohjata,
hoitaa tai auttaa asiakasta edistämään
terveyttä ja hyvinvointia. Vammaisten henkilöiden ja mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien osalta asiakasohjauksella ohjataan asiakkaat tarkoituksenmukaisiin ja asiakkaiden tarpeita
vastaaviin palveluihin. Palvelut perustuvat laadukkaaseen erityisosaamiseen,
laajaan verkostoitumiseen, hyvään yhteistyöhön ja tehokkaaseen viestintään.
Ennaltaehkäiseviä ja asiakaslähtöisiä
palveluja kehitetään Lean-ajattelun
mukaisesti ja digi-palveluja hyödyntämällä. Johtamisen kehittäminen on
yksi palvelulinjan painopistealueista.
Työmuotoja eri yksiköissä ovat palveluohjaus, yksilö-, perhe- ja verkostotyö,
konsultaatio- ja akuuttipalvelut, ryhmämuotoiset hoidot, kuntoutus, ohjaus,
asumisen tuki tai lääkehoito. Lisäksi
toteutetaan kehittämis-, opetus- ja tutkimustoimintaa.
Aikuisten sosiaalipalveluiden yksikköjä ovat Sarviksen sosiaaliasemalla
sosiaalipalvelujen neuvonta, maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut, alle
30-vuotiaiden aikuissosiaalityön palvelut, 30 vuotta täyttäneiden aikuissosiaalityön palvelut ja lapsiperheiden aikuissosiaalityön palvelut, tukipalvelut,
talous- ja velkaneuvonta, Tampereen
vastaanottokeskus, Pirkanmaan tulkkikeskus, Ryhmä- ja perheryhmäkoti Satakieli ja Pirkanmaan sovittelutoimisto.
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
kuuluvat psykiatria- ja päihdekeskus,
kaksi psykiatrian keskusta, liikkuva
psykiatrinen työryhmä, intensiiviyksikkö, nuorisopsykiatrian poliklinikka,
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psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille, akuuttipsykiatrian poliklinikka, kolme
päiväsairaalaa, selviämis- ja katkaisuhoitoasema, kotiin suunnatun tuen yksikkö,
asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö
sekä päihtyneiden päivätoimintakeskus.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa suurin
osa asumispalveluista sekä kotiin annettavista palveluista ostetaan ulkopuolisilta
palveluntuottajilta. Tampere vastaa Pirkkalan ja Vesilahden kunnan psykiatrisesta
avohoidosta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi vuoden 2017 alusta Kelaan. Aikuissosiaalityön
ja työllisyydenhoidon seutukunnallisen
kokeilun välillä kehitettiin uusia yhteistyömuotoja. Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus
kilpailutettiin yhdessä työllisyydenhoidon
palvelujen kanssa. Työllisyydenhoidosta
siirtyi 1016 asiakasta kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen.
Sosiaalityön uusi toimintamalli otettiin
käyttöön tammikuussa 2017, jolloin sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta keskitettiin Sarviksen sosiaaliasemalle. Toimintamallin uudistuksella ja sosiaalipalvelujen
keskittämisellä tehostettiin toimintaa ja
luotiin paremmat puitteet matalan kynnyksen palveluille sekä lisättiin asiakkaille
nopeasti saatavia kriisiaikoja. Acutan ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa luotiin yhteinen toimintamalli liittyen
paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin.
Maahanmuuttajatyössä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kotoutumista
edistettiin mm. TEKO-hankkeessa, jonka
Kototori-toiminta alkoi Hervannassa keväällä 2017. Aikuissosiaalityössä moniammatillisella tiimityöllä ja tiiviillä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on pystytty
lyhentämään pakolaistaustaisten asiakkaiden asiakkuuksien kestoa. Kotoutumisen
edistämiseksi maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluihin on palkattu kaksi määräaikaista kieliavustajaa ja maahanmuuttajien asumisneuvoja.
Psykiatrisessa avohoidossa jatkettiin
mielenterveys- ja päihdetyön integraation vakiinnuttamista ja koko palveluntar-

jonnassa kehittämisen painopisteenä oli
perhetyön lisääminen. Lähetemäärät mielenterveys- ja päihdepalveluihin lisääntyivät sekä nuorisopsykiatrian että aikuisten
osalta ja näihin haasteisiin etsittiin toimintaprosessien kehittämisellä vastauksia,
mm. kehittämällä lähetteiden käsittelyprosessia sekä tiivistämällä nuorisopsykiatrian arviointi- ja hoitojaksoja.
Kurussa sijaitseva Palhoniemen huoltokoti lakkautettiin toukokuussa 2017 ja sen
toiminnot siirrettiin asumispäivystys- ja
tukiasumisen yksikköön Väkipyöränkadulle. Tehostettu palveluasumisen sekä palveluasuminen, joka on suunnattu päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille siirtyivät kaupungin omaksi tuotannoksi helmikuussa.
Palveluja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä
Kotiin suunnatun tuen (Konsti) kanssa.
Kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja hyödynnettiin palvelujen kehittämisessä. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
palkattiin kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijan päivittäinen läsnäolo
yksikössä on merkittävästi lisännyt kokemusasiantuntijan käyttöä myös potilastyössä. Asiakasraadit toimivat aktiivisesti
mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä
aikuissosiaalityössä. Kokemusasiantuntijat
ovat myös jäseninä psykososiaalisen tuen
palvelulinjan johtoryhmässä.
Aikuissosiaalityössä otettiin toukokuussa käyttöön sähköinen asiointi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
hakemiseen. ODA-hankkeeseen nuorten
aikuisten psykiatrian ja aikuissosiaalityön
yhteisessä prosessissa kehitettiin yhteistä
asiakassuunnitelmaa.

Hyvinvoinnin palvelualue

Henkilöstö
Vuosisuunnitelman henkilötyövuodet ylittyivät, koska toimeentulotuen siirtyminen KePalkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Palvelukokonaisuuden talous
Aikuisten sosiaalipalvelujen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakate
toteutui 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa lisättiin palvelukokonaisuuden määrärahoja 0,9 milj. eurolla.
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä
johtui tulkkikeskuksen myyntituotoista,
pakolaisten ja paluumuuttajien menoihin
saaduista valtionkorvauksista, kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksesta
muilta kunnilta sekä perustoimeentulotuen takaisinperinnästä saatavista tuloista.
Vastaavasti valtionkorvaus perustoimeentulotukeen toteutui vuosisuunnitelmaa

laan ei toteutunut suunnitellusti ja tämä aiheutti lisätyövoiman tarvetta alkuvuodesta.
TP 2017
492

Muutettu
TA 2017

Ero

468

24

alhaisempana, mikä johtui perustoimeentulotuen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä alkuvuoden siirtymäajalla.
Toimintakulut toteutuivat 1,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempana. Toimintakulujen ylitystä selittää työvoimapalveluista sosiaaliseen kuntoutukseen siirtynyt ennakoitua suurempi asiakasmäärä,
huumekuntoutuksen lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käyttö. Lisäksi
pääosin valtion rahoittamien tulkkikeskuksen, vastaanottokeskuksen sekä pakolaisten ja paluumuuttajien kustannukset
toteutuivat budjetoitua suurempina. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
22 % kasvu johtui perustoimeentulotuen

Kelaan siirtymisen käytännön ongelmista,
asiakkaiden tuen tarpeesta kriisiytyneissä
tilanteissa ja Kelan käsittelyaikojen pitkittymisestä. Tukea myönnettiin erityisesti
vuokravelkoihin, jotta saataisiin estettyä
häätöjä ja asunnottomaksi jäämistä. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi
kokonaan Kelalle alkuvuoden jälkeen ja
siirtymäajalle varattuja määrärahoja käytettiin vuosisuunnitelmaa vähemmän.
Investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä, koska Palhoniemen huoltokodin
lakkautuksen johdosta suunniteltu ensikertainen kalustaminen jäi toteutumatta.

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT JA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2017
18 759
-67 078
-48 319

TP 2017
-29
15

Muutettu
TA 2017
18 017
-65 542
-47 526

Muutettu
TA 2017
-100
0

Alkuper.
TA 2017

Ero
742
-1 535
-793

16 583
-62 409
-45 826

Alkuper.
TA 2017

Ero
71
15

-100
0

KV:n
muutokset
0
-875
-875

KV:n
muutokset
0
0

Muut
muutokset
1 434
-2 258
-825

Muut
muutokset
0
0
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Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat vammaisten palvelut ja tukitoimet,
vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta, kehitysvammaisten avopalvelut
sekä kehitysvammaisten laitospalvelut ja
avustukset. Vammaispalvelulain mukaiset
palvelut hankitaan pääosin ostopalveluina
ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Ostopalveluihin asiakkaat ohjautuvat asiakasohjausyksikön kautta. Kehitysvammahuollossa järjestetään myös kaupungin omana
toimintana asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluja.
Kehitysvammapoliklinikan
palvelut ja kehitysvammaisten laitoshoito
hankitaan PSHP:ltä.

prosesseja sekä toi kustannusvaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä näkyväksi.
Vammaispalvelussa sähköisiä palveluja laajennettiin toukokuussa 2017 ODAhankkeen myötä kehittäen kuljetuspalveluhakemuksen käsittelyprosessia. Tämän
myötä kuljetuspalveluhakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni vuodessa
kahdesta kuukaudesta kuukauteen. Kehitysvammaisten palvelussa otettiin käyttöön oma blogi, omat Facebook-sivut sekä
sähköinen E-lomakehakemus asumisvalmennusjaksoille.
Kehitysvammaisten avopalveluiden ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyötä on lisätty itsemääräämisoikeu-

den rajoittamiseen liittyvän asiantuntijaryhmän kautta.
Kehitysvammaisten avopalvelut on ollut
mukana THL:n pilotissa liittyen Kehitysvamma-alan InterRAI-ID:hen. Pilotti kestää
vuoden 2019 loppuun.

Henkilöstö
Henkilötyövuosien vuosisuunnitelma on
vammaispalveluissa ylittynyt, koska sijaisten tarve ympärivuorokautisesti toimivissa
palveluyksiköissä on ollut ennakoitua suurempaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Kehitysvammaisten avopalveluiden ja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyötä on lisätty itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvän asiantuntijaryhmän kautta.
Laitosasumista ja -hoitoa vähennettiin
ja kotiin suunnattuja palveluita lisättiin.
Kehitysvammaisten
asumispalveluissa
lisättiin tuettua asumista. Vuonna 2017
Ylöjärvellä aloitti kehitysvammaisille suunnattu Esperi Caren Kastanja -asumisyksikkö ja Tampereella Rinnekotisäätiön Melba
-asumisyksikkö. Kastanjaan muuttivat
lähinnä laitoksesta siirtyvät asiakkaat ja
Melbaan lapsuudenkodeistaan muuttavat
asiakkaat.
Vammaispalvelussa palvelujen käyttäjien mahdollisuutta osallistua palvelujen
kehittämiseen on tuettu osallisuutta vahvistamalla, kuten osallistamalla asiakkaita
ja omaisia mm. kehitysvammaisille asiakkaille suunnatun Pappilanpuiston asumisyksikön kilpailutuksessa. Kehitysvammaisten avopalveluissa asiakkaita osallistetaan
palvelun kehittämiseen omais-asiakashenkilöstöryhmän jäseninä sekä viikko- ja
kuukausipalavereissa yksikön toiminnan
suunnittelussa.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittämisprojekti toteutettiin syksyllä 2017.
Projektin kautta asiakkaiden ohjaukseen,
neuvontaan ja koulutukseen saatiin uusia
välineitä. Projekti tehosti myös sisäisiä
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Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017
127

Muutettu
TA 2017
120

Ero
7
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Palvelukokonaisuuden talous
Vammaispalvelujen toimintakate toteutui
0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa lisättiin palvelukokonaisuuden määrärahoja 4,5 milj. eurolla.
Toimintatuotot toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä
johtui kotikuntalain mukaisten palvelujen
laskutuksesta muilta kunnilta sekä aiheu-

tuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta.
Toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempana. Suurimmat ylitykset olivat kehitysvammaisten
laitoshoidon ostoissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, vammaisten avustajapalvelujen ostoissa ja henkilökohtaisen avun
palvelusetelikustannuksissa sekä kehitys-

vammaisten avopalvelujen yksiköiden sijaiskustannuksissa.
Investoinnit toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempana, koska vaikeavammaisten hissejä hankittiin suunniteltua enemmän.

VAMMAISPALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
6 528
-67 506
-60 978

TP 2017
-132

Muutettu
TA 2017
5 170
-65 628
-60 458

Muutettu
TA 2017
-65

Alkuper.
TA 2017

Ero
1 358
-1 878
-520

4 902
-59 586
-54 684

Alkuper.
TA 2017

Ero
-67

-105

KV:n
muutokset
0
-4 544
-4 544

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
268
-1 498
-1 230

Muut
muutokset
40
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Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmän tehtävänä on tuottaa paikallisesti ja seudullisesti erikoissairaanhoidon
palveluita Hatanpään sairaalan hoitopaikakseen valinneille asiakkaille sekä sairaala- ja kuntoutuspalveluita Hatanpään
ja Rauhaniemen sairaaloissa sekä Oriveden Terveyskeskussairaalassa. Sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen tehtävänä on tukea
perusterveydenhuollon ja kotihoidon toimintaa.
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palvelutoiminta tapahtuu sekä Hatanpään alueella että Koukkuniemen alueella ja Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Hatanpään alueella toimivat Hatanpään
Kanta-Sairaala ja Puistosairaala. Hatanpään kantasairaalassa sijaitsevat yleislääketieteen vuodeosastot, kuvantamisen,
fysiatrian ja korva-silmätautien yksiköt,
kirurgian, gynekologian ja sisätautien poliklinikat, vuodeosastot ja leikkaussalit
ja perusterveydenhuollon lääkäriasema.
Hatanpään puistosairaalassa sijaitsevat
neurologian, geriatrian ja psykogeriatrian
vuodeosastot ja poliklinikat.
Koukkuniemen alueella sijaitsevat yleislääketieteen ja geriatrian kuntoutusosastot Rauhaniemen sairaalassa, joka koostuu
Kanta-Rausasta ja Koivula-talosta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen päivystysuudistuksen mukaan 1.1.2018 alkaen leikkaustoiminta, joka edellyttää
leikkausaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee
kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Alkuvuonna 2017
selvitettiin, että Hatanpään sairaalassa ei
voi itsenäisenä yksikkönä jatkaa leikkaustoimintaa. Leikkaustoiminnan jatkamisen
edellytyksenä on hallinnollinen yhdistyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin virkamiesjohdon neuvotteluissa
päädyttiin esittämään, että Hatanpään
sairaalasta Tampereen yliopistollisen
sairaalan kanssa yhdistettäväksi tulevat
sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palve-
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lut tukipalveluineen pois lukien Oriveden
terveyskeskusvuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian
palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut. Tampereen kaupunginhallitus
hyväksyi 20.2.2017 Hatanpään sairaalan
ja Tampereen yliopistollisen sairaalan yhdistämisen valmistelun käynnistämisen.
Yhdistymisen valmistelussa päädyttiin
malliin, jossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Hatanpään sairaalasta tulee Tays:n
toimialue ja tukipalvelut integroidaan. Yhdistymisen valmistelua tehtiin kahdeksassa eri työryhmässä ja 2.10.2017 Tampereen
kaupungin valtuusto hyväksyi Hatanpään
sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
toimintojen (pois lukien Oriveden terveyskeskusvuode-osasto-palvelut, Hatanpään
puistosairaalan psykogeriatrian palvelut
ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut) yhdistymisen tukipalveluineen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella vuoden 2018 alusta.
Vuoden 2017 palveluverkkoa karsittiin
lopettamalla Kanta-Rausan tiloissa sairaalatoiminta ja palveluja keskitettiin Hatanpään alueelle avaamalla Hatanpään kantasairaalan B0-osasto infektio-osastoksi.
Pitkäaikaispotilaiden hoitovuorokausien
määrä väheni 50 % vuoteen 2016 verrattuna. Sydänpotilaiden jatkohoitoa parannettiin avaamalla Kanta-Sairaalan B5 osastolle
lisää tarkkailupaikkoja.
Tuottavuutta lisättiin digitalisaation
avulla ottamalla käyttöön Uoma-logistiikkaohjelma. Ohjelmalla nähdään vapaat
hoitopaikat, jolloin turhat soitot eri hoito-

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

paikkoihin jäävät pois ja potilaat pääsevät
nopeammin jatkohoitoon Ensiapu Acutasta. Sähköinen ajanvaraus laajeni kaikille
poliklinikoille. Sähköinen ajanvaraus jouduttiin kuitenkin lopettamaan lokakuussa 2017 Taysiin yhdistymisen takia, koska
Tays:ssa ei ollut käytössä vastaavia sähköisiä palveluja.

Henkilöstö
Henkilötyövuodet toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtui sairaalapaikkojen vähentämisestä ja toiminnan
tehostamisesta. Vuoden 2016 lopulla ja
vuoden 2017 aikana on lakkautettu Rauhaniemen osastojen sairaalapaikkoja kolmen
osaston verran (S9, S10 ja S11). Rauhaniemen sairaalaosastojen sulkujen myötä
vakansseja on siirretty osaksi Sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen
varahenkilöjärjestelmää, jolla turvataan akuutit 1-5 päivän
poissaolot. Näin pyritään löytämään tehokkuutta henkilöstöresurssien hyödyntämisessä laajemmin koko organisaatiossa.
Lisäksi henkilöstömitoituksen laskentaa
ja henkilöstömitoituksen piiriin kuuluvaa
työpanosta on arvioitu uudelleen, koska
toiminnan sisällöt ovat muuttuneet. Toimintamallin muutoksessa on tavoiteltu
tehokkaita hoitojaksoja, mikä on edellyttänyt toiminnallisia muutoksia, resurssien
määrän uudelleen arviointia sekä kohdentamista uudella tavalla.

TP 2017
1 313

Muutettu
TA 2017
1 335

Ero
-22

Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelukokonaisuuden talous
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintakate toteutui 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupunginvaltuuston
talousarviomuutoksessa lisättiin palvelukokonaisuuden nettomenoja 13,6 milj.
eurolla.
Toimintatuotot toteutuivat 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui
myynti- ja maksutuottojen suunniteltua
suuremmasta kertymästä. Myyntituottojen ylitykset johtuivat pääosin sairaanhoitopiirin kautta läpilaskutetuista ulkokuntamyynneistä. Maksutuotot toteutuvat
budjetoitua suurempina toiminnan volyymikasvusta johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 4,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempana.

Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat
-tiliryhmässä. Palvelujen ostojen ylitys
johtui pääosin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta. PSHP:n
palvelutilauksen ylitykseen vaikuttavat
vuoden 2016 ennakoitua suurempi laskutuksen kasvu sekä kuluneena vuonna lisääntynyt erikoissairaanhoidon palvelujen
käyttö. PSHP palautti kertyneitä ylijäämiä
jäsenkunnille osana SOTE-uudistuksen valmistelua. Tampereen osalta kuluneen vuoden ylijäämänpalautus oli 5,7 milj. euroa,
mikä kirjattiin muihin rahoitustuottoihin.
Oman toiminnan osalta laboratorio- ja
kuvantamispalvelujen ostot, työvoiman
vuokrausmenot sekä lääke- ja hoitotarvi-

kekustannukset toteutuivat budjetoitua
suurempina. Oman toiminnan ylitykset
painottuvat vahvasti volyymisidonnaisiin
menoihin. Suoritteiden osalta näkyy sekä
avohoitokäyntien että vuodeosastohoidon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.
Lisäksi asiakasmaksuista kirjattavat luottotappiot toteutuivat budjetoitua suurempina. Avustusten toteuma oli budjetoitua
pienempi palveluseteleiden vähäisestä
käytöstä johtuen.
Investoinnit toteutuivat 0,1 milj. euroa
alle suunnitelman johtuen muutaman investoinnin toteuttamatta jättämisestä.

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2017
25 453
-343 152
-317 698

TP 2017
-1 066
5

Muutettu
TA 2017
24 134
-338 827
-314 693

Muutettu
TA 2017
-1 179
0

Alkuper.
TA 2017

Ero
1 319
-4 324
-3 005

25 742
-325 862
-300 120

Alkuper.
TA 2017

Ero
113
5

-997
0

KV:n
muutokset
-613
-12 959
-13 572

KV:n
muutokset
0
0

Muut
muutokset
0
115
115

Muut
muutokset
0
0
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Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelulinjan palveluihin sisältyvät vanhusten ympärivuorokautinen
hoito (tehostettu palveluasuminen ja vanhainkotihoito), kotona asumista tukevien
palvelujen kokonaisuus sekä omaehtoisen
toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palvelut. Kotona asumista tukevia palveluja
ovat kotihoito tukipalveluineen, palvelutalon kotihoito, omaishoidon tuki yli 21-vuotiaille, päiväkeskustoiminta, perhehoito ja
kotona annettava kuntoutus. Palveluihin
ohjaudutaan asiakasohjausyksiköstä asiakkaalle tehtävän yksilöllisen palvelutarpeen
arvioinnin kautta. Omaehtoisen toiminnan
ja ennaltaehkäisevän työn palveluja ovat
palvelukeskus- ja lähitoritoiminta, korttelikerhotoiminta sekä palveluliikenne. Ikäihmisten palvelulinjan palveluja järjestetään
Tampereella ja Orivedellä.
Ikäihmisten palvelulinjan palveluilla pyritään tukemaan monipuolisesti vanhuksen elämää asuinympäristössään. Kotona
asumista tukevilla palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa
siten, että hän voi asua turvallisesti kotonaan. Ympärivuorokautisen hoidon palvelut on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät
voi alentuneen toimintakykynsä takia asua
omassa kodissaan kotihoidon tai muiden
kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Painopisteenä v. 2017 oli laitoshoidon tarpeen vähentäminen lisäämällä kotiin tai
kodinomaisiin oloihin annettavaa apua ja
hoitoa. Ikäihmisten määrä kasvaa ja sitä
myötä kotiin annettavien palvelujen tarve,
johon on vastattu jatkamalla palvelurakennemuutosta. Kotona selviytymistä on
tuettu myös tuottamalla kotona asuville
vanhuksille erittäin tärkeän perushoivan
lisäksi elämän sisältöä: kulttuuria, virikkeitä, käsillä tekemistä, esteettisiä elämyksiä
ja ulkoilua kunkin yksilöllistä mieltymystä
kunnioittaen.
Ikäihmisten kaikkia asumisen muotoja
koskevat määrälliset tavoitteet toteutuivat. Kotihoidon palvelumäärä ylitti selvästi
vuosisuunnitelmassa esitetyn määrän. Sekä säännöllisen kotihoidon piirissä olevien
vanhusten määrä että kotihoidon palve-
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lutuntimäärä lisääntyi. Palvelutuntimäärän kasvu ilmentää kotihoidon palvelujen
piirissä olevien vanhusten toimintakyvyn
heikkenemistä. Tämä puolestaan kertoo
palvelurakennemuutoksen onnistumisesta: yhä enemmän palvelua tarvitsevia vanhuksia pystytään hoitamaan kotona. Kotihoidon palvelutuntimäärä kasvoi noin 7 %
vuoteen 2016 verrattuna.
Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen ryhmäkodit toimivat lähes koko
vuoden 2017 väliaikaisissa tiloissa Pohjolankadun kiinteistön korjaamisen takia.
Väliaikainen asuminen ja hoivan tuottaminen onnistui hyvin, negatiivista asiakaspalautetta ei tullut. Sen sijaan järjestelyt
aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.
Henkilöstön yhteistoiminta eri ryhmäkotien välillä ei ollut mahdollista, koska ryhmäkodit toimivat eri kiinteistöissä.
Ikäihmisten palveluihin sisältyvät sairaala- ja lääkäritoiminnot kuuluvat Sairaala- ja kuntoutuspalveluihin. Jouhevan
ja katkeamattoman hoidon turvaamiseksi
sekä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi tiivis yhteistyö Ikäihmisten palvelulinjan ja Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
välillä oli ehdoton edellytys. Vuoden 2017
aikana tässä yhteistyössä onnistuttiin.
Kotihoidon lääkäritoimintaa ohjattiin ja
kehitettiin yhdessä, myös toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta kuvaavia mittareita kehitettiin yhteistyössä. Jonkin
verran toiminnan vaikuttavuutta heikensi
lääkäreiden rekrytointivaikeudet. Lisäksi
loppuvuodesta sairaanhoitopiirin ja Hatanpään sairaalatoimintojen yhdistyminen
sitoi resursseja. Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa vähennettiin pitkäaikaispotilaiden
hoitopaikkojen määrää sulkemalla Rauhaniemen sairaalasta Kanta-Rausan tiloista
sairaalapaikat. Sairaalapaikkojen vähentäminen tehtiin tiiviissä yhteistyössä. Samalla ostettiin lisää ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja puitesopimusten
puitteissa.
Palvelutalon kotihoidon toiminnan sisällöt vakiinnutettiin ja palvelun määrää kasvatettiin erityisesti omassa tuotannossa.
Asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen prosesseja kehitettiin muuttamalla oman tuotannon kotihoidon omahoitajamalli vastuutii-

mimalliksi. Muutosprosessi jatkuu vuoden
2018 puolelle. Vanhusten elämänsisällön
tuottamista toteutettiin kaikissa palvelumuodoissa. Elämän puun käyttöä lisättiin
ja vanhusten yksilöllisten toiveiden toteutumista ryhdyttiin seuraamaan systemaattisesti osana palvelun johtamista.
Palvelulinja osallistui STM:n rahoittamaan projektiin, jossa tarjotaan yhteinen
ruokahetki syrjäytymisvaarassa oleville
vanhuksille. Omaishoitajien lakisääteiset
terveystarkastukset aloitettiin huhtikuussa 2017. Omaishoidon tuen hakuprosessi
digitalisoitiin asiakaslähtöisesti hyödyntäen ODA-hankkeen hyvinvoinninarviota ja
hyvinvointitarkastusta. Hallituksen I&Okärkihankkeen rahoittamassa Ikäneuvohankkeessa kehitettiin hankekuntien kesken yhteistä ikääntyneiden neuvonnan ja
asiakasohjauksen toimintamallia.
Asiakkaiden tarvetta siirtyä raskaampiin
palveluihin on myöhennetty lisäämällä ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä sekä
oikea-aikaisilla interventioilla. Riskimittaria on hyödynnetty ohjauksen oikea-aikaisuudessa.
Vuoden 2017 lopussa Hatanpään sairaalan ja sairaanhoitopiirin yhdistymisen
myötä päätettiin, että Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosastot ja Oriveden tkvuodeosasto jäävät Tampereen kaupungin omaksi toiminnaksi ja hallinnollisesti
Ikäihmisten palvelulinjalle. Muutoksen
yhteydessä havaittiin, että sairaalaosastojen, geriatrian poliklinikan, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen sekä
tukipalvelujen on muodostettava eheä
kokonaisuus, jolla on yhteiset tavoitteet
ja mittarit. Niinpä vuoden 2017 lopussa
aloitettiin tämän laajan kokonaisuuden
kehittäminen. Kehittämistä toteutettiin
työpajoissa, joihin henkilöstö osallistui
runsaslukuisesti. Työpajoissa muodostetun näkemyksen perusteella laadittiin
pilottisuunnitelma vuodelle 2018 sairaalakuntoutuksen ja kotikuntoutuksen prosessien yhdistämiseksi.
Ikäihmisten palvelulinjan kokonaisuuteen kuului myös ostopalveluna hankittujen palvelujen sopimusohjaus. Merkittäviä
uusia hankintoja tai kilpailutuksia ei vuoden 2017 aikana tehty. Sen sijaan kumppa-

Hyvinvoinnin palvelualue

nuutta eri toimijoiden välillä tiivistettiin ja
sopimusohjauksen ja valvontatoiminnan
prosesseja kehitettiin lean-periaatteen
mukaisesti.

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstö

asumisessa henkilötyövuosien ylitys johtui
Pohjolankadun väliaikaisesta tilajärjestelyistä, joka vaati normaalia korkeamman
henkilöstömitoituksen.

Vuosisuunnitelman ylityksen taustalla on
palvelutarpeen merkittävä kasvu. Kotihoidon ja palvelutalon kotihoidon palvelutunnit ovat kasvaneet. Tehostetussa palvelu-

TP 2017
1 760

Muutettu
TA 2017

Ero

1 712

48

Palvelukokonaisuuden talous
Ikäihmisten palvelujen toimintakate toteutui 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompana. Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa lisättiin palvelukokonaisuuden määrärahoja 3,8 milj. eurolla.
Toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä
johtui kotikuntalain mukaisten palvelujen
laskutuksesta muilta kunnilta, muilla palveluntuottajilla käytössä olevien Pegasostyöasemien käyttömaksuista sekä ostopalvelutuottajilta perityistä sopimussakoista.
Vastaavasti maksutuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä vanhainkotihoidon

paikkamäärän vähentämisestä johtuen.
Aiheutuneisiin kustannuksiin perustuva
Oriveden yhteistoimintaosuus toteutui
budjetoitua pienempinä.
Toimintakulut toteutuivat 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana.
Suurimmat ylitykset olivat kotihoidon
henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa
sekä omaishoidon tuen avustuksissa. Kotihoidon henkilöstökulujen ylitys johtui
palveluntarpeen kasvusta. Kotihoidon palvelutunnit ovat kasvaneet edellisvuodesta
6,5 %. Kuvapuhelinyhteyksillä ei vuonna
2017 saavutettu vuosisuunnitelmassa ar-

vioituja säästöjä. Lisäksi henkilöstökulujen
ylitykseen vaikuttaa tehostetun palveluasumisen väliaikainen tilajärjestely Pohjolankadulla. Palvelujen ostojen ylitykseen
vaikuttaa kotihoidon palvelutarpeen kasvu
muun tuotannon hoitamilla alueilla sekä
oman tuotannon resurssipooliin ostopalveluna hankittu työpanos, jota käytettiin
lähinnä pidempiaikaisiin sijaisuuksiin.
Omaishoidon tuen piirissä oli 139 asiakasta (+13,5 %) enemmän kuin edellisvuonna.

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
45 494
-177 584
-132 089

TP 2017
-10

Muutettu
TA 2017
45 124
-173 864
-128 740

Muutettu
TA 2017
-35

Alkuper.
TA 2017

Ero
370
-3 720
-3 350

44 200
-166 665
-122 465

Alkuper.
TA 2017

Ero
25

-35

KV:n
muutokset
0
-3 840
-3 840

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
924
-3 359
-2 435

Muut
muutokset
0
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Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
tehtävänä on vastata työllisyydenhoidon,
yritys- ja yhteiskuntasuhteiden, ammatillisen ja lukiokoulutuksen, kaupungin kehitysohjelmien, asunto- ja maapolitiikan
sekä kiinteistöhallinnon suunnitteluun,
palvelujen tilaamiseen ja tuottamiseen
liittyvästä valmistelusta sekä viranomaistoiminnan järjestämisestä.
Palvelualue huolehtii elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksenteon valmistelusta
ja päätösten täytäntöönpanosta.
Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat
olleet yritys- ja yhteiskuntasuhteet - palveluryhmän yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet sekä
lautakunnan talousarviossa olevat kehitysohjelmat Työllisyyskokeilu, Viiden tähden
keskusta, Hiedanranta ja Smart Tampere.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettiin yksi toiminnan tavoite. Tavoitteena oli vauhdittaa Tampereen kehitystä
Smart city -kaupunkina erityisesti Smart

Tampere -ohjelman kautta. Tavoite toteutui. Smart Tampere -ohjelma käynnistyi ja
organisoitui suunnitellusti vuoden 2017
aikana. Ohjelman keskeisten toimenpiteiden tiekartat valmistuivat ja näiden hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.
Muut elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tavoitteet on asetettu lautakuntien alaiselle toiminnalle ja niistä raportoidaan lautakunnittain.

suurempana. Lisäksi lautakunnan toimintamenot alittivat vuosisuunnitelman 1,4
milj. eurolla, joka muodostui usean palveluryhmän toimintamenoista. Merkittävin
alitus oli työllisyydenhoidon palveluryhmässä, jossa toimintamenot alittivat vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Keskeisimpänä tekijänä oli palvelujen ostojen
toteutuminen suunniteltua pienempänä
johtuen kuntouttavan työtoiminnan päivähinnan laskusta sekä osallisuutta vahvistavaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden
siirrosta avopalveluihin. Työmarkkinatuen
kuntaosuus ylitti vuosisuunnitelman 1,2
milj. eurolla, mutta poikkeama katettiin
palvelujen ostojen ja muiden avustusten
alituksilla.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
toimintakatteen 2,4 milj. euron positiivista
poikkeamaa selittää pääosin maankäyttösopimuskorvausten toteutuminen 1,4
milj. euroa arvioitua suurempana. Lisäksi
myyntitulot toteutuivat 0,5 milj. euroa,
vuokratuotot 0,2 milj. euroa ja muut toimintatuotot 0,2 milj. euroa suunniteltua
suurempina.

Palvelualueen talous
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
toimintakate toteutui kokonaisuutena 6,1
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -84,7 milj. eurona mikä
on 3,7 milj. euroa suunniteltua parempi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate toteutui 71,2 milj. eurona joka ylitti
vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta keskeisin tekijä positiivisen poikkeaman
taustalla oli Tredun valtionosuusrahoitus,
joka toteutui 1,8 milj. euroa alkuperäistä
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

22

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut.

+

Vastuuhenkilö
Teppo Rantanen

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Palkalliset henkilötyövuodet
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Yhteensä
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Muutettu
TA 2017

TP 2017
175 207
-188 724
-13 517

170 345
-189 952
-19 607
Muutettu
TA 2017

TP 2017
-11 033
2
-11 031
17 595

-18 903
0
-18 903
17 180
Muutettu
TA 2017

TP 2017
1 328

1 315

Alkuper.
TA 2017

Ero
4 861
1 228
6 090

169 658
-184 311
-14 653
Alkuper.
TA 2017

Ero
7 870
2
7 872
415
Ero
13

36

37

-1

1 364

1 352

12

-19 500
0
-19 500
17 180

KV:n
muutokset
0
-3 437
-3 437
KV:n
muutokset
-100
0
-100
0

Muut
muutokset
687
-2 204
-1 517
Muut
muutokset
697
0
697
0

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelujen tavoitteena on edistää Tampereen
alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä,
työllisyyttä ja osaamista sekä kaupungin
kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palvelut. Näitä palveluja
ovat toisen asteen koulutus ja osaamisen,
elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen.
Lisäksi lautakunnan tehtävänä on järjestää
kuntouttava työtoiminta lukuun ottamatta
sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuuluvia
tehtäviä. Elinvoima- ja osaamislautakunta toimii Tampereen kaupungin tekemän
ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen perusteella yhteistoimintaalueen yhteislautakuntana.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Taloustilanteen kehitys Pirkanmaalla oli
vuonna 2017 myönteistä. Vuonna 2008
alkanut vientiteollisuuden lama kääntyi
nousuun. Rakennusteollisuudessa, liikeelämän palveluissa ja kemian ja metsäteollisuuden osalta myönteinen kehitys oli
alkanut jo aiemmin.
Talouselämän käänne näkyi työllisyystilanteen kohenemisena. Työttömien osuus
työvoimasta oli joulukuun lopussa 2016
18,3 % kun se vuotta myöhemmin oli 14,3
%. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi
koko toimintavuoden. Tampereen työttömyysaste on kuitenkin edelleen huomattavasti korkeampi kuin maassa keskimäärin.
Tampereen kaupunki on ollut yhdessä
muun kaupunkiseudun kanssa työvoima-

ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa, jonka puitteissa on organisoitu kaupungissa oleva työllisyyspalvelujen osaaminen
ja muu resursointi yhteisen johdon alle.
Samalla on kyetty parantamaan työllisyyspalvelujen, toisen asteen koulutuksen ja
elinkeinopolitiikan välistä yhteistyötä.
Toisen asteen koulutuksessa tarjottiin
koulutuspaikka kaikille perusasteen päättäville. Ammatillisen koulutuksen palveluverkkoa kehitettiin lautakunnan hyväksymän suunnitelman puitteissa. Lempäälään
valmistui saneeraus- ja uudisrakennusyksikkö ammatillisen koulutuksen ja lukion
käyttöön. Kangasalalla aloitettiin ammatillisen koulutuksen yksikön rakentaminen
lukiorakennuksen läheisyyteen. Myös Virroilla lukio siirtyi yhteisiin tiloihin ammatillisen koulutuksen kanssa. Tavoitteena
on ollut kehittää toisen asteen keskinäistä
yhteistyötä tilaratkaisujen myötä.
Pirkkalan lentokenttäalueelle valmistui merkittävä ammatillisen koulutuksen
yhteistyöhanke yrityselämän kanssa kun
Tredun avioniikkakoulutus siirtyi samaan
uudisrakennukseen Patria Oyj:n lentäjäkoulutuksen kanssa.
Ammatillisen koulutuksen toimintaa
kertomusvuonna määritteli valmistautuminen uuden lainsäädännön voimaantuloon. Rahoituksen perusteet ovat muuttumassa ja samalla valtiontalouden säästöt
supistavat entisestään oppilaitoksen rahoitusta. Uuteen tilanteeseen on sopeuduttu henkilöstösäästöillä ja toimintatapojen uudistamisella.
Vuoden 2017 alussa Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto, kongressimarkkinoinnista vastannut Tampere Convention

Bureau ja Visit Tampere Oy yhdistyivät
yhdeksi matkailu- ja tapahtumapalveluita
tuottavaksi Visit Tampere Oy:ksi. Yhtiön
palvelutuotannon rahoitus tapahtui pääosin elinvoima- ja osaamislautakunnan
palvelutilauksella.
Palvelualueen merkittävä elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma on ollut Smart
Tampere, joka on keskittynyt edistämään
älykkäiden toimintaympäristöjen edellytysten luomista teollisuudessa, energia- vesi- ja jätehuollossa, hyvinvointipalveluissa, koulutuksessa, kulttuurissa,
liikkumisessa ja rakentamisessa. Smart
Tampereen tavoitteistoa toteutetaan myös
palvelualueen muissa kehitysohjelmissa.
Merkittävä toimintaympäristön muutos
kertomusvuonna oli Tampereen yliopiston
säätiön perustamisen ja yliopistojen yhdistämisen mahdollistavan lainsäädännön
hyväksyminen eduskunnassa. Yliopistolain
muutoksella annettiin uudelle säätiölle
yliopistolaissa määriteltyjä julkisia tehtäviä, mikä teki mahdolliseksi kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti
kaupungin omistaman Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannan luovuttamisen uudelle yliopistoa vuoden 2019
alusta ylläpitävälle säätiölle.
Kaupunki on yliopistosäätiön merkittävä
perustajajäsen ja mukana säätiön hallinnossa. Yhdistyneen korkeakoulukonsernin
syntyminen on kaupungin näkökulmasta
suuri rakenteellinen uudistus, joka tukee
kaupunkikehitystä monin tavoin.
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle asetettiin seitsemän sitovaa toiminnan tavoitetta, joista viisi toteutui suunnitellusti, yksi
toteutui osittain ja yksi jäi toteutumatta.
Kaupunki edisti Tampere 3 -hankkeen
toteutumista osallistumalla aktiivisesti uuden yliopistosäätiön muodostamiseen sekä valmistelemalla TAMK Oy:n osakkeiden
luovutusta. Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu (työllisyyskokeilu)
käynnistyi 1.8.2017 ja kokeilun myötä kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärä

nousi noin 16 800:aan. Yleisen taloustilanteen ja työllisyydenhoidon toimien ansiosta nuorten työttömien (alle 25 v.) määrä
vähentyi vuoden takaiseen verrattuna 17
%. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi
31 %. Myös lentoliikenneyhteyksien määrälle asetettu tavoite 10 prosentin kasvusta
vuoteen 2016 verrattuna toteutui suunnitellusti.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilikauden tulos oli positiivinen ollen 4,4
prosenttia vuosisuunnitelmaa parempi. Lisäksi tuottavuutta parannettiin elinvoiman

Nro

Toiminnan tavoite 2017

23

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty.
Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016.
Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu
kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut
5 prosenttia vuodesta 2016.
Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.
Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset.
Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

24
26
27
32
33
34

ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä. Toiminta kohdistui erityisesti
digitaalisten palveluiden avaamiseen sekä
lukiotilojen käyttöasteen tarkasteluun.
Kaupunkimarkkinointiin sekä matkailuja tapahtumatoimintaan liittyvä tavoite
toteutui osittain. Kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelman laadinta jatkuu
vielä kevään 2018 aikana. Työvoimakustannuksiin liittyvä tavoite jäi sen sijaan
palvelualueella toteutumatta.

Toteuma

Vastuuhenkilö

+

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

+

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

+/-

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

+

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

+

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

-

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

+

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen

Lautakunnan talous
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -84,7 milj. eurona, joka on
3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. euroa suunniteltua suurempina, mikä johtui
pääosin Tredun valtionosuusrahoituksen
toteutumisesta 1,8 milj. euroa alkuperäistä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöstä suurempana. Muita tekijöitä
toimintatulojen positiivisen poikkeaman
taustalla olivat Tredun projektien tulot sekä aikuiskoulutuksen maksutulot.
Toimintakulut toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä
johtui pääosin palvelujen ostoista. Ammatillisen koulutuksen osalta palvelujen ostot
alittivat vuosisuunnitelman yhteensä 2,0
milj. eurolla. Yhtenä keskeisenä tekijänä
olivat Tredun oppisopimuskoulutuksen
teoriaopetuksen ostot, jotka toteutuivat
0,8 milj. euroa arvioitua pienempinä. Lisäksi työllisyydenhoidon palvelujen ostot
alittivat vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla
johtuen pääosin kuntouttavan työtoimin-
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nan päivähinnan laskusta sekä osallisuutta
vahvistavaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden siirrosta avopalveluihin.
Materiaalien ostot ylittivät vuosisuunnitelman 1,3 milj. euroa johtuen erityisesti
hankinnoista Tredun uusiin tiloihin. Hankinnat arvioitiin vuosisuunnitelmavaiheessa investoinneiksi, mutta täsmentyivät
myöhemmin käyttötalouden menoiksi.
Vastaavasti ammatillisen koulutuksen investointimenot alittivat vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla.
Henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät ammatillisen koulutuksen,
kehitysohjelmien ja työllisyydenhoidon
palveluryhmissä, mutta yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen
henkilöstökulut toteutuivat suunniteltua
pienempänä. Ammatillisen koulutuksen
osalta ylityksen taustalla on pääosin eläkemenoperusteisten maksujen toteutuminen
suunniteltua suurempina. Kehitysohjelmat
-palveluryhmässä henkilöstökulut ylittyi-

vät 0,2 milj. euroa johtuen vuosisuunnitelmaa suuremmasta henkilöstömäärästä.
Avustukset toteutuivat 0,8 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempina. Keskeisimpänä tekijänä on työmarkkinatuen
kuntaosuus, joka toteutui 32,5 milj. eurona
ja ylitti vuosisuunnitelman 1,2 milj. eurolla.
Muut työllisyydenhoidon avustukset toteutuivat kuitenkin suunniteltua pienempänä.
Lautakunnan investoinnit alittivat vuosisuunnitelman 1,5 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen osalta investointeja
toteutettiin 0,8 milj. eurolla, mikä on 1,4
milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän.
Osa uusin tiloihin tehdyistä hankinnoista
kohdistui käyttötalouteen. Lukion osalta
investointeja toteutettiin 0,1 milj. eurolla
ja investointimäärärahaa jäi käyttämättä
0,1 milj. euroa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Ero

87 766
544
7 084
532
1 242
97 168

86 036
320
6 913
384
1 207
94 859

1 730
224
171
149
35
2 309

-83 232
-66 903
-16 329
-13 173
-3 156
-35 011
-5 337
-34 317
-23 204
-803
-181 904
-84 736
-6
-84 742
-2 259
-87 001

-83 063
-66 630
-16 433
-12 976
-3 457
-38 752
-4 022
-33 523
-23 295
-666
-183 321
-88 462
0
-88 462
-2 586
-91 047

-169
-273
104
-197
301
3 741
-1 316
-794
91
-137
1 417
3 726
-6
3 720
327
4 046

TP 2017
-860
45

Muutettu
TA 2017
-2 403
80

Alkuper.
TA 2017

Ero
1 543
-35

-3 000
80

KV:n
muutokset
-100
0

Muut
muutokset
697
0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos
Hiedanranta, toimintakate
Viiden tähden keskusta, toimintakate
Smart Tampere, toimintakate
Elinvoima- ja osaamislautakunta muut,
toimintakate
Investoinnit (1 000 euroa)
Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit
Elinvoima- ja osaamislautakunta muut,
nettoinvestoinnit
Yhteensä

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-4 752
-498
-2 440
-1 506

-7 713
-546
-2 361
-1 500

2 961
48
-79
-6

-6 069
-266
-1 131
-1 500

-1 644
0
-560
0

0
-200
-670
0

-77 358

-78 450

1 092

-77 417

-1 241

128

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-763

-2 203

1 440

-2 900

0

0

-97

-200

103

-100

-100

0

-860

-2 403

1 543

-3 000

-100

0
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Ammatillinen koulutus
Toisen asteen ammatillista koulutusta
toteutetaan Tampereen seudun ammattiopistossa, Tredussa. Koulutuksen järjestäminen perustuu kahdentoista kunnan
väliseen
yhteistoimintasopimukseen.
Tredulla on toimintaa 17 toimipisteessä
Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Ikaalisissa,
Virroilla sekä Pirkkalassa. Tredun oppisopimuskeskus sijaitsee Tampereella. Koulutuspalveluja tarjotaan Pirkanmaan lisäksi
myös muualla Suomessa.
Tredu on monialainen toisen asteen
ammatillinen kouluttaja. Vuosittain koulutetaan yhteensä noin 18 000 henkilöä.
Vuonna 2017 valtionosuudella rahoitetun
ammatillisen peruskoulutuksen vuosiopiskelijamäärä oli 8194, ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosimäärä oli 433
ja oppisopimuskoulutuksen 2225. Tredun
budjetoidut toimintatulot olivat vuonna
2017 noin 89 milj. euroa. Tredussa työskentelee yhteensä noin 1 000 henkilöä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Toiminnan keskeisenä painopisteenä oli
valmistautuminen 1.1.2018 alkavaan ammatillisen koulutuksen reformiin sekä sen
myötä tapahtuvien lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmämuutosten toimeenpanoon.
Koulutuksen lainsäädäntöä uudistettiin ja
rahoituksen painopiste muuttuu entistä
suoritus- ja vaikuttavuusperusteisemmaksi siirtymäajan jälkeen. Suoritteissa opiskelijamäärästä siirrytään opiskelijavuosiin.
Tuleva lainsäädäntö yhtenäistää ammatillisten koulutuspalvelujen tuottamisen ja
poistaa rajat nuorten ja aikuiskoulutuksen
väliltä. Koulutukseen hakeutuminen uudistuu ja opiskelijoiden yksilölliset opintopolut turvataan. Puolet koulutuksen rahoituksesta tulee perustumaan asteittaisen
siirtymävaiheen jälkeen tuloksellisuuteen
ja vaikuttavuuteen. Koska laskentapäivien opiskelijamääriin perustuvan yksikkörahoituksen tilalle tulee toteutuneisiin
opiskelijavuosisuoritteisiin
perustuva
rahoitus, järjestämisluvan opiskelijavuositavoitteisiin pääseminen ja rahoituksen
ennakoitavuus tulevat edellyttämään automatisoitua seurantaa ja ympärivuotista
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koulutuspalvelua. Näihin on valmistauduttu kehittämällä raportointi- ja laskentamalleja sekä käynnistämällä suunnittelu
opettajien siirtymiseksi vuosityöaikaan.
Oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus muiden
koulutuksen järjestäjien kanssa päättyi
31.12.2017. Tästä johtuen Tampereen kaupunki luovutti osan (551 ov) toteutuneen
oppisopimuskoulutuksen volyymin mukaisista opiskelijavuosista yhteistyösopimuskumppaneille uusien järjestämislupien
hakuprosessin yhteydessä.
Yksilölliset, henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin perustuvat opintopolut edellyttävät uudenlaista
oppimisympäristöajattelua.
Osaamisen
hankkiminen tapahtuu joustavasti työelämässä, Tredun työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä sekä opinnollistetuissa
työtehtävissä ja projekteissa. Palvelusopimuksiin on tavoiteltu linjausta, että niihin
sisällytetään mahdollisuuksien mukaan
opinnollistamista muun muassa kiinteistönhoidon, piha-alueiden hoidon, rakentamisen ja rakennusten kunnossapidon
työtehtävissä. Avauksia pitkäkestoiseen ja
monialaiseen työelämän oppimisympäristöjen kehittämiseen on tehty muun muassa Hiedanrannassa, jossa on käynnistynyt
kiinteistönhoitajien koulutus pääosin työpaikalla oppimalla. Lentoaseman seutu ja
Kolmenkulman alue ovat myös työn alla.
Santalahdentien toimipisteen Hyvinvointikeskus Tredun Helmen kehittäminen
osaksi Tampereen hyvinvointikeskusmallia on jatkunut intensiivisesti kumppaneiden kanssa erityisesti keskustan alueella.
Tredun Helmi on tuottanut palveluja asiakkaille ja työelämälle. Näillä ratkaisuilla
osaltaan vastataan ammatillisen koulutuksen reformin haasteisiin.
Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen
yhteistyösopimukset Etelä-Karjalan ja
Seinäjoen koulutuskuntayhtymien, KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän ja Työtehoseura ry:n kanssa päättyivät 31.12.2017.
Uusien järjestämislupien myötä edellä
mainitut koulutuksenjärjestäjät saivat luvan järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta. Muutos koski 148 opiskelijaa.

Tredun avioniikan koulutuksen ja Patria
Pilot Trainingin koulutustilat valmistuivat
Tampere-Pirkkalan lentoaseman välittömään läheisyyteen keväällä 2017, jolloin
luovuttiin Tampereen Pirkankadun ja Pirkkalan Varikontien toimipisteistä. Lempäälän toimipisteen peruskorjaus- ja uudisrakentamishanke yhteistyössä Lempäälän
kunnan lukion kanssa valmistui kesällä
2017. Kangasalan uuden toimipisteen rakentaminen Pikkolan koulun ja Kangasalan
lukion läheisyyteen aloitettiin hyväksytyn
suunnitelman mukaan keväällä 2017 ja
hanke valmistuu kesällä 2018.
Tavoitteellista synergistä yhteistyötä
kumppaneiden kanssa lisättiin eri tavoin.
Tampereen työllisyyspalvelujen toiminta
siirtyi maahanmuuttajien osalta Santalahdentien toimipisteeseen ja nuorten osalta
Sammonkadun toimipisteeseen. Lisäksi
valmisteltiin Kiipulan ammattioppilaitoksen osittaista siirtymistä Tredun tiloihin.
Edellä mainitut toimenpiteet tukevat uudella tavalla joustavan, organisaatiorajat
ylittävän, asiakkaan tarpeisiin perustuvan
koulutus- ja työllisyyspalvelun toteuttamista.
Vuoden 2017 aikana kehitettiin opiskeluhuollon organisoitumista ja valmisteltiin
Tampereen toisen asteen opiskeluhuollon
hallinnollinen siirtyminen Tampereen lukiokoulutuksen työnjohdon alle 1.1.2018 alkaen. Tavoitteena oli tehostaa, sujuvoittaa
ja vakiinnuttaa Tampereen toisen asteen
koulutuksen opiskeluhuoltopalvelua.
Syksyllä 2017 Tampereen työllisyyspalvelut, Tredu, Tampereen toisen asteen
koulutuksen opiskeluhuolto, Tampereen
sosiaali- ja terveystoimi ja KELA käynnistivät yhteistyön muun muassa kuntouttavan ohjausmallin kehittämiseksi sellaisille
nuorille ja nuorille aikuisille, joilla ei nykyisessä tilanteessaan ole edellytyksiä opiskella tai työllistyä.
Digitaalisten palvelujen kehittäminen
on korostunut entisestään reformiin valmistautumisessa, esimerkkinä yhteisten
tutkinnon osien verkko-opetuksen kehittäminen. Etäopetuksen käyttöönotto lisäsi kustannustehokkaita palveluja myös
ympäristökuntien pienille opiskelijaryhmille. Oppimisympäristöjen työelämäläh-
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töisyyden ja digitaalisuuden kehittämistä
jatkettiin yhteistyössä yritysten kanssa
esimerkiksi Santalahdentien toimipisteen
hyvinvointiteknologian simulaatioympäristössä. Hyvinvointiteknologiaosaamisen
kehittämisessä Tredu profiloitui ammatillisen toisen asteen koulutuksen valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi veturiksi
(WellTech-hanke).
Tredu vahvisti myös kansainvälisyyttä merkittävästi tekemällä uusia yhteistyöavauksia Venäjän (Moskova, Pietari,
Kazan) suuntaan. Tavoitteena on kehittää
synergistä lähialueyhteistyötä ja luoda
edellytyksiä koulutusviennin toteutumiselle. Ensimmäiset konkreettiset yhteistyösopimukset on allekirjoitettu.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kiristyessä käynnistettiin perinteisen
ammattilukio-konseptin
kehittäminen
toimivaksi yo-tutkintoon valmentavaksi
opintopoluksi, jossa opintopolun valinnut opiskelija voi siirtyä siinä vaiheessa
luontevasti lukiokoulutukseen kun hänen
valitsemansa opinnot eivät ole enää sovitettavissa ammatillisen koulutuksen perustutkintoon.
Yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa
jatkettiin intensiivistä koulutus- ja osaamistarpeita ennakoivaa vuoropuhelua,
joka tukee määrällisesti ja laadullisesti toimintaympäristön työ- ja elinkeinoelämän
ja väestön tarpeisiin perustuvaa paikallista
koulutuspalvelujen tuottamista.
Vuoden 2017 aikana Tredussa panostettiin erityisesti Taitaja2018 valmisteluihin.
Yhteistyökumppaneina kilpailun järjestämisessä toimivat Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia,
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Kiipula -säätiö ja Ahlmanin koulun
säätiö.
Työelämäpalveluiden osalta solmittiin
alkuvuodesta 2017 yrityskoordinointia koskevat uudet kumppanuussopimukset Kangasalan ja Lempäälän kuntien sekä Nokian
kaupungin kanssa ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyön tiivistämiseksi. Työelämässä tapahtuvan koulutuksen
tukemiseksi käynnistettiin Tredu-tasoinen
eri koulutusalojen työpaikkaohjaajille
suunnattu
valmennus-/palvelukokonaisuus, jolla vastataan osaltaan reformin
tavoitteiden mukaisen työelämässä järjestettävän koulutuksen laajentamisen haasteisiin. Työelämäpedagogiikan ja työelä-

mäyhteistyön edistämiseksi käynnistettiin
myös uusi työelämäpedagogiikka-mentori
-toiminta.
Vuoden 2017 aikana valmisteltiin ja
käynnistettiin tiivis yhteistyö työvoima- ja
yrityspalveluiden kuntakokeilun kanssa.
Työllisyyden hoidon henkilöstöä sijoitettiin Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteisiin ammatillisen koulutuksen ja
työllisyyspalveluiden joustavan ja asiakaslähtöisen prosessin edistämiseksi. Työllisyyspalveluiden asiakkaita varten haettiin
opiskelijavuosiresurssia, suunniteltiin oma
hakuväylä Treduun sekä käynnistettiin niin
sanottu työllistävien koulutuspolkujen
suunnittelu työvoimapula-alueille ja ensimmäinen pilottikokeilu.

Palvelukokonaisuuden talous
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tilikauden
tulos oli -4,8 milj. euroa, mikä on 3,0 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Alijäämän kattamiseen käytettiin edellisinä tilikausina kertynyttä ylijäämää 3,7 milj. euroa mikä vastaa yksikköhintarahoituksella
rahoitettavan toiminnan osuutta toteutuneesta alijäämästä. Tulokseen vaikuttivat
toimintatuottojen toteutuminen 2,4 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja
toimintamenojen toteutuminen 0,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Myös poistot toteutuivat 0,3 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Edelliseen vuoteen nähden tulos heikkeni 8,4 milj. euroa,
sillä Tredulle kohdistettava valtionosuusrahoitus pieneni 12,2 milj. euroa.
Tulojen osalta vuosisuunnitelmaan
nähden positiivista poikkeamaa selittävät 1,8 milj. euroa arvioitua korkeammat
valtionosuudet, 0,2 milj. euroa arvioitua
korkeammat aikuiskoulutuksen maksutulot sekä 0,4 milj. euroa arvioitua korkeammat projekteille kohdistetut tulot.
Menojen osalta positiivinen poikkeama aiheutui pääosin palvelujen ostoista, mutta
kokonaisvaikutusta pienensivät menojen
ylitykset muissa tiliryhmissä, kuten aineissa ja tarvikkeissa, henkilöstömenoissa ja
vuokrissa.
Henkilöstömenot ylittivät budjetoidun
0,2 milj. eurolla lähinnä arvioitua korkeampien
varhaiseläkemenoperusteisten
maksujen johdosta. Palveluiden ostot toteutuivat 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Oppisopimuskeskuksen
teoriaopetuksen ostot toteutuivat 0,8 milj.

euroa suunniteltua pienempinä. Palveluiden ostot Kopparista alittivat suunnitellun
tason 0,2 milj. euroa, samoin Voimian ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Lisäksi muiden palveluiden
ostot alittivat vuosisuunnitelman yhteensä
0,8 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden
ostot ylittivät vuosisuunnitelman 1,3 milj.
eurolla. Ostot sisältävät uusiin toimitiloihin käyttötalousvaroin hankittuja kalusteita. Vuoteen 2016 verrattuna aineiden
ja tarvikkeiden ostot jäivät 0,5 milj. euroa
pienemmiksi. Hankintoja ei ollut mahdollista supistaa enempää opetuksen laadun
kärsimättä.
Oppisopimuskoulutuksen
maksamat avustukset jäivät 0,2 milj. euroa
suunniteltua pienemmiksi. Vuokrakulut
ylittyivät 0,2 milj. euroa budjetoitua korkeampien laitevuokrien johdosta. Muiden
menojen ylitys oli 0,2 milj. euroa, mikä
muodostui opiskelijoille maksetuista stipendeistä.
Investointisuunnitelma sisälsi 2,2 milj.
euron hankinnat, joista opetukseen ja tukipalveluihin varattiin 1,2 milj. euron ja ensikertaiseen kalustamiseen 1,0 milj. euroa.
Investoinnit toteutuivat yhteensä 0,8 milj.
eurona alittaen vuosisuunnitelman 1,4
milj. eurolla. Ensikertaisen kalustamisen
investointiraha varattiin Pirkkalan ja Lempäälän toimipisteen uusien tilojen sekä
Hepolamminkadun B-rakennuksen peruskorjattujen tilojen kalustamiseen. Pirkkalan toimipisteeseen investointeja tehtiin
0,2 milj. eurolla ja lisäksi pieniä hankintoja
kohdennettiin Hepolamminkadun B-rakennuksen kalustamiseen. Lempäälän toimipisteen hankinnat toteutettiin käyttötalousvaroin. Ajoneuvoja ja kuljetusvälineitä
hankittiin 0,2 milj. eurolla, lentokoneasennuksen modulaarisen digitaali-avioniikan
oppimisympäristön kehittämiseen käytettiin 0,1 milj. euroa ja muiden opetuksen
hankintoihin 0,2 milj. euroa.
Tredun kokonaishenkilöstömäärä oli
vuoden 2017 lopussa 1027 henkilöä. Henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta 45
henkilöä. Suurin muutos kohdistui määräaikaiseen henkilöstöön, jonka määrä laski
40 henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrä aleni 25 henkilöllä. Sen sijaan sijaisten
määrä kasvoi. Henkilötyövuosien toteuma
oli 5 henkilötyövuotta pienempi kuin vuosisuunnitelmassa.
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AMMATILLINEN KOULUTUS

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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TP 2017
91 127
-94 060
-2 933
-1 812
-4 745

TP 2017

Muutettu
TA 2017
88 772
-94 376
-5 604
-2 109
-7 713

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero
2 355
316
2 671
297
2 968

89 456
-93 425
-3 969
-2 100
-6 069

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset
-1 644
0
-1 644
0
-1 644

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
0
0
0
0
0

Muut
muutokset

-763

-2 203

1 440

-2 900

0

0

45

80

-35

80

0

0

TP 2017
954

Muutettu
TA 2017
959

Ero
-5
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Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa
laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin
jatko-opintoihin. Lisäksi lukiokoulutus
antaa valmiuksia vastata ympäristön ja yhteiskunnan haasteisiin ja taitoa tarkastella
asioita eri näkökulmista. Lukiokoulutuksen palvelukokonaisuus käsittää nuorten
ja aikuisten lukiokoulutuksen, aikuisten
maahanmuuttajien perusopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja
lukiostartin.
Tampereen kaupunki järjesti vuonna
2017 lukio-opetusta kuudessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. Kaikilla
kaupungin päivälukioilla oli joko opetusja kulttuuriministeriön määräämä koulutuksellinen erityistehtävä tai koulutuksen
järjestäjän päättämä opetussuunnitelmallinen painotus. Valtakunnallisia erityistehtäviä oli kuvataiteessa, urheilussa, viestinnässä sekä IB-opetuksessa. Kaupungin
omia opetussuunnitelmallisia painotuksia
olivat musiikki ja musiikkiteatteri, matematiikka ja tietotekniikka, Eurooppa-linja,
luonnontieteet ja kädentaidot. Lukiokoulutuksen tukipalvelut ja opiskelijahuolto
järjestettiin edelleen Tredun kanssa yhteistyössä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa palveluryhmän toiminnan ja
kehittämisen painopisteet käsittivät lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden vahvistamisen, vähäisen keskeyttämisen ja
jatko-opintoihin sijoittumisen tavoitteet.
Lisäksi tavoitteena oli parantaa henkilöstön ja opiskelijoiden oman työn ja palvelujen kehittämismahdollisuuksia.
Lukiokoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä opiskelijapaikkaa kohti kasvoi
kevään 2017 yhteisvalinnassa aiempiin
vuosiin verrattuna, ja osittain tästä syystä
opiskelijaksi ottoa lisättiin 30 paikalla kevään aikana. Negatiivisten keskeyttämisten määrä jäi alle 2 prosentin ja tavoitteet
jatko-opintoihin sijoittumisesta toteutuivat. Lukioiden suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty yhteistyössä opiskelijoiden
ja henkilöstön kanssa.

Kehittämisen painopisteiden osalta
kaksi lukiota on mukana OKM:n tuntijakokokeilussa ja kaksi lukiota OPH:n kehittäjälukioverkostossa. Lukiokoulutus on
jatkanut yhteistyötä korkeakoulusektorin
kanssa ja on osaltaan mukana TRE 3 -yhteistyöverkostossa. Korkeakoulujen ja
lukioiden yhdessä valmistelema opetustarjonta toteutettiin myös vuonna 2017.
Oppimisympäristöjen kehittämistä ja digitalisaation hyödyntämistä edistettiin Tampereen digitalisaatio-hankkeiden ja omien
projektien avulla. Osana oppimisympäristöjen kehittämistä suunnitellaan moniammatillisessa yhteistyössä olemassa olevien
tilojen kehittämistä tehokkaasti käytettäviksi ja joustaviksi oppimis- ja opiskeluympäristöiksi.
Sidosryhmäyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatuksen eri toteutusmuotoja jatkettiin.
Suurten kaupunkien vapaamuotoinen
JYTTE -verkosto ( Jyväskylä, Tampere, Turku, Espoo) laajeni JOTTE -verkostoksi, kun
Oulu liittyi verkostoon. Verkosto tapasi
OKM:n ja OPH:n ylintä johtoa vuoden aikana useamman kerran. Seudullisen lukio- ja
kampusyhteistyön kehittämisperiaatteet
käsiteltiin Tampereen kaupunkiseudun
eri toimielimissä loppuvuodesta 2017. Lukiokoulutus kuuluu liikkumista edistävään
Liikkuva Tampere -hankkeeseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti
1.8.2018 alkavista erityisen koulutustehtävän luvista 27.10.2017 ja myönsi Tampereen kaupungille seuraavat erityiset koulutustehtävät: musiikkipainotteinen opetus
(musiikki ja musiikkiteatteri) Hatanpään
lukiossa, kuvataidepainotteinen opetus
(kuvataide ja design) Tammerkosken lukiossa, urheilupainotteinen opetus Sammon
keskuslukiossa, luonnontiedepainotteinen
opetus Tampereen klassillisessa lukiossa
sekä englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa. Tampereen kaupunki
ei saanut viestintäpainotuksen erityistä
koulutustehtävää, joka jatkaa opetussuunnitelmallisena painotuksena. Muita opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat
Eurooppa-linja Tampereen lyseon lukiossa
sekä matematiikka ja tekniikka -painotus
Tampereen teknillisessä lukiossa.

Palvelukokonaisuuden talous
Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui
0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana -24,9 milj. eurona. Lukiokoulutuksen
toimintatulot toteutuivat 0,1 milj. euroa
suunniteltua suurempina, johtuen pääosin
vuokratuloista ja avustuksista. Vuokratulojen toteumaan vaikutti lukiokoulutuksen
aktiivinen tilojen hyödyntäminen.
Lukiokoulutuksen toimintakulut toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Henkilöstökulut alittivat
vuosisuunnitelman vajaa 0,2 milj. euroa.
Poikkeamasta 0,1 milj. euroa aiheutui palkkamenoista ja 0,1 milj. euroa varhaiseläkemenoperusteisista ja eläkemenoperusteisista maksuista.
Palvelujen ostot toteutuivat vajaa 0,1
milj. euroa suunniteltua pienempinä johtuen pääasiassa Kopparin ostojen toteutumisesta laskutusarviota pienempänä.
Vuokrakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä. Tämä
johtui pääosin ICT-laitevuokrista. Tähän
ovat syynä viivästyneellä aikataululla
käyttöön saadut leasing-kopiokoneet sekä
opiskelijoiden omien tietokoneiden kasvava käyttö opinnoissaan. Myös tontti- ja tilavuokrien toteuma on hieman suunniteltua pienempi johtuen Pellervon kirjaston
tilojen käyttöönoton viivästymisestä.
Investointeihin oli Lukiokoulutuksen
vuosisuunnitelmassa varattu yhteensä
0,2 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat
0,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Pellervon kirjaston tilat saatiin otettua
käyttöön vuoden 2017. Vuoden 2017 investointimäärärahaa jäi käyttämättä 0,1 milj.
euroa, joka uudelleenbudjetoitiin vuodelle
2018.
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LUKIOKOULUTUS

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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TP 2017
909
-25 812
-24 904

TP 2017
-97

TP 2017
264

Muutettu
TA 2017
797
-26 161
-25 364

Muutettu
TA 2017

112
349
460

251

797
-26 071
-25 274

Alkuper.
TA 2017

Ero

-200

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

103

Ero
13

-100

KV:n
muutokset
0
-90
-90

KV:n
muutokset
-100

Muut
muutokset
0
0
0

Muut
muutokset
0
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Työllisyydenhoidon palvelut
Työllisyyspalveluiden palveluryhmä sisältää kaupungin vastuulla olevat työllisyyspalvelut, työllisyyden edistämiseen
tähtäävät avustukset ja tuet, työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä nuorisotakuun koordinoinnin. Työllisyyspalveluiden palveluryhmän tehtävänä on edistää
vastuullista työllisyyspolitiikkaa, osaavan
työvoiman saatavuutta ja syrjäytymisen
ehkäisyä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen
kokeilu (työllisyyskokeilu) käynnistyi laajan valmistelun jälkeen 1.8.2017. Tampere,
kaupunkiseudun muut kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun toteuttavat työllisyyskokeilua Pirkanmaalla, ja Tampere johtaa
kokeilua. Kokeilulain mukaan työllisyyskokeilut päättyvät vuoden 2018 loppuun,
mutta kuntakenttä on esittänyt niiden
jatkamista maakuntauudistukseen saakka.
Työllisyyskokeilu on Tampereella kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutettava kehitysohjelma. Ohjelman tavoitteeksi
on määritelty työttömien määrän ja työmarkkinatukimenojen aleneminen sekä
vaikuttavien ja asiakaslähtöisten palveluiden ja toimintamallien rakentaminen sektoreiden ja toimijoiden yhteistyönä maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
Työllisyyskokeilun toteuttamiseksi laadittiin Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen kehitysohjelma ja seudullinen toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden
kesken. Kokeilusta solmittiin sopimus valtion TE-viranomaisten kanssa sekä kuntien
välinen yhteistyösopimus. TE-toimistosta
siirtyi kokeiluun kuntien työnjohdon alaisuuteen 76 työntekijää, joista 56 Tampereelle.
Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakaskohderyhmä on työttömät työnhakijat,
jotka eivät saa palkansaajan tai yrittäjän
ansiopäivärahaa. Kuntien vastuulle siirtyi kokeilun alkaessa noin 21 000 työtöntä, josta Tampereen osuus oli noin 15
000. Työllisyyskokeilun myötä kaupungin
työllisyyspalveluiden asiakasmäärä kasvoi kerralla yli kolminkertaiseksi. Kokeilun asiakaskohderyhmä on dynaaminen

ja kokeilun piiriin tulee uusia asiakkaita
jatkuvasti. Vuoden 2017 lopussa asiakasmäärä oli noin 16 600. Työllisyyskokeilun
asiakkaille on tarjottu runsaasti palveluita
ja asiakaskunnan aktivointiaste nousi 23,4
prosenttiin kokeilun alun 17,5 prosentista.
Kaupunki vastaa työllisyyskokeilussa
kokeilulaissa määritellyn asiakasryhmän
osalta osasta lakisääteisiä työvoima- ja
yrityspalveluita. Tampere hoitaa kokeilukuntien välisen sopimuksen mukaan keskitetysti mm. kotouttamiseen liittyvän viranomaistoiminnan sekä erikseen sovittavia
kuntien yhteisesti rahoittamia palveluita.
Työllisyyskokeilusta tulevien lakisääteisten velvoitteiden ohella kaupunki vastaa
lakisääteisesti myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, velvoitetyöllistämisestä sekä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä
myös kokeilun kohderyhmään kuulumattomille asiakkaille.
Työnhakija-asiakkaiden palvelu perustuu oma-valmentajamalliin, jossa jokaisella asiakkaalla on nimetty vastuutyöntekijä.
Asiakaspalaute on ollut hyvin myönteistä. Hyvää palautetta on saatu erityisesti
käyntiasiointina tapahtuvasta henkilökohtaisesta jatkosuunnitelmien laadinnasta,
asiakkaiden kuuntelemisesta ja yhteistyön
sujuvuudesta oma-valmentajan kanssa.
Työllisyyskokeilussa on laadittu tiekartta uusien vaikuttavien palveluiden kehittämiseksi. Palveluita ml. digitaaliset palvelut
kehitetään nopeilla kokeiluilla yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
Lisäksi kaupungin työllisyyspalveluiden,
ammatillisen koulutuksen ja yrityspalveluiden toimintaa yhdistetään asiakkaiden
palvelutarpeiden mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden kanssa määritellään yhteistyörajapinnat ja asiakasvastuut sekä luodaan
uusia toimintamalleja sote-uudistuksen
jälkeiseen aikaan. Näillä toimilla on valmistauduttu maakunnallisten palvelualustojen rakentamiseen maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.

tiin osaksi työllisyydenhoitoa nuorten yhteiskuntatakuu, Ohjaamo-hanke, erilaiset
annettavat avustukset sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden maksatus. Kesäkuussa
Nuorten talo siirtyi työllisyys-palveluiden
vastuulle.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt työllisyyspalveluille kaksi lisätalousarviota
vuodelle 2017, 15.5. 0,8 milj. euroa ja 13.11.
0,6 milj. euroa, kattamaan työllisyyskokeilusta aiheutuvia toimipiste- ja kehittämiskuluja. Lisäksi talousarviomuutoksella
siirrettiin 0,375 milj. euron määräraha aikuisten sosiaalipalveluihin vahvistavaan
kuntouttavaan työtoimintaan.
Palvelukokonaisuuden
toimintakate
toteutui -44,9 milj. eurona joka on 0,2
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.
Toimintatulot toteutuivat 0,4 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Toimintamenot
alittivat vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla.
Toimintatulojen osalta alitus selittyy
suunniteltua pienemmällä palkkatukikertymällä. Toimintakulujen osalta merkittävimmät poikkeamat olivat palvelujen
ostoissa, jotka alittivat vuosisuunnitelman
1,3 milj. euroa. Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden ostot toteutuivat 0,6 milj.
euroa budjetoitua pienempänä johtuen
osallisuutta vahvistavaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden siirrosta avopalveluihin sekä kuntouttavan työtoiminnan
päivähinnan laskusta. Avustukset ylittivät
vuosisuunnitelman 0,7 milj. euroa johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumisesta 1,2 milj. euroa suunniteltua
suurempana. Pitkäaikaistyöttömien osuus
työttömyysaikaisen
työmarkkinatuen
maksuista on 56 %, joka on vuositasolla n.
18 M€. Kasvua yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden kuntaosuudessa viime
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on n.
3 %, mikä hidastaa kunnan maksuosuuden
pienenemistä. Kun työmarkkinatukea on
maksettu 1 000 päivää, kunnan rahoitusosuus nousee 70 %:iin.

Palvelukokonaisuuden talous
Vuoden alusta koti- ja asumispalveluiden
työllisyyspalvelut yhdistettiin työllisyyspalveluihin. Lisäksi tilaaja-ryhmästä liitet-
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TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Palkalliset henkilötyövuodet
Työllisyydenhoidon henkilöstö

110

Muutettu
TA 2017

TP 2017
4 553
-49 437
-44 885

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

4 932
-50 064
-45 132

-379
627
247

Muutettu
TA 2017

Ero

3 703
-47 983
-44 280

83

74

9

Palkkatuettu henkilöstö

184

250

-66

Yhteensä

267

324

-57



KV:n
muutokset
0
-1 025
-1 025

Muut
muutokset
1 229
-1 056
173
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Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmä muodostuu elinkeinoyksiköstä,
kansainvälisten asioiden yksiköstä, Smart
Tampere–kehitysohjelmasta sekä yhteiskuntasuhteet–yksiköstä, jonka ohjauksessa toimii myös Raatihuone vuodesta
2018 lähtien. Palveluryhmän keskeisenä
tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, tukea alueen
elinkeinoelämän kilpailukykyä ja menestystä sekä edistää alueen kansainvälistä
tunnettuutta. Palveluryhmän palvelukokonaisuuksista kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet sekä
Smart Tampere – kehitysohjelma. Elinkeinopoliittinen kokonaisuus (elinkeinopalvelut, matkailu- ja tapahtumapalvelut, maaseutupalvelut sekä elinvoimaa, osaamista
ja elinkeinojen kehittämistä edistävä avustustoiminta) on puolestaan Elinvoima- ja
osaamislautakunnan ohjauksessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Elinkeinopolitiikan kokonaisuus muodostuu kaupungin omista strategisista
elinkeinopolitiikan
kehitysohjelmista,
elinkeino- ja innovaatiopoliittisesta sidosryhmäyhteistyöstä, kaupungin oman toiminnan kehittämisestä sekä Tredea Oy:ltä
hankittavista operatiivisista elinkeinopalveluista ja Visit Tampere Oy:ltä hankittavista matkailu- ja tapahtumapalveluista.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa toteutetaan laajassa, verkottuneessa yhteistyössä
korkeakoulujen, yritysten, elinkeinopoliittisten- ja yrittäjäyhdistysten, muiden julkisen sektorin toimijoiden sekä kansalaisten
kanssa. Elinkeinopolitiikan temaattisena
viitekehyksenä toimii Smart Tampere –
kehitysohjelma, jonka hankekohtaisista
toimenpiteistä on tilinpäätöksessä oma
kuvauksensa.
Elinkeinopolitiikassa vuoden 2017 temaattisia painopisteitä olivat elinkeinostrategian ja seudullisen elinkeino-ohjelman mukaisesti uudistuva teollisuus,
älykkään kaupungin ratkaisut, elämystalous sekä lentoliikenteen kehittäminen,
joihin kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy kohdisti operatiivi-

sia toimenpiteitä kaupungin ja yhtiön väliseen palvelusopimukseen perustuen.
Temaattisten alueiden (pl. lentoliikenne)
läpileikkaavia toiminnallisia tavoitteita olivat yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen; yritysten toimintaympäristöjen ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen sekä investointien edistäminen ja osaajien houkuttelu.
Uuden yritys- ja innovaatiotoiminnan
syntyä ja yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä edistettiin alueellisten, temaattisten ja verkostomaisten innovaatioalustojen avulla. Innovaatioalustojen
avoimuutta ja osallisuutta ekosysteemin
osana kehitettiin strategisesti osana 6Aika-hanketta yhteistyössä 6Aika-kaupunkien ja Pirkanmaan Liiton kanssa.
Vuoden 2017 aikana Business Tampere (Tredea Oy) toteutti yrityksille myönnettävien innovaatiosetelien pilotoinnin
(1M€:n rahoitus). Pilotin alustavien tuloksien perusteella enemmistö yrityksistä
laajensi uusille markkinoille. Lopullinen
arviointi valmistuu vuonna 2018. Yritysten
rahoituspalveluita pilotoitiin Tredea Oy:n
toimenpitein myös muilla uusilla kokeiluilla. Kokonaisuuden avulla luotiin pohja
synnyttää uusi rahoituspalvelumalli osaksi
pysyvää toimintaa.
Elinkeinopoliittisessa
kehittämisessä
merkittävä uusi avaus oli startup- ja kasvuyritysten ekosysteemin kehittämistyön
käynnistäminen.
Startupekosysteemin
kehittämistyön uutena viitekehyksenä
mahdollistettiin Tribe Tampere -yrittäjyysyhteisön perustaminen ja alustan maksimaalinen käynnistäminen. Tribe Tampere
tukee alkuvaiheen yrittäjien, yrittäjähenkisten, start up -yritysten ja sijoittajaverkostojen kokoamista yhteen sekä stimuloi,
täydentää ja koordinoi yhteisölähtöisesti
ekosysteemin startup-tapahtumia- ja -palveluita.
Vuonna 2017 stimuloitiin myös mediaalaan keskittyneen Mediapoliksen Maccelerator-yrityskiihdyttämön käynnistymistä.
Tämän lisäksi käynnistettiin yrityspalveluiden kokonaisvaltainen kehittämistyö. Yrityspalveluiden kehittämistyön seurauksena yrityksille synnytettiin uusia digitaalisia
palveluita, joita järjestellään yrityslähtöi-

sesti toimiviksi palveluketjuiksi.
Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto, kongressimarkkinoinnista vastannut Tampere Convention Bureau (TCB)
ja Visit Tampere Oy yhdistyivät vuoden
2017 alusta yhdeksi matkailu- ja tapahtumapalveluita tuottavaksi Visit Tampere
Oy:ksi. Matkailu- ja tapahtumapalveluiden osalta kehittämisresursseja kohdennettiin erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen kuten verkkosivujen
kohderyhmälähtöiseen uudistamiseen ja
mobiilipalveluiden sisällyttämiseen osaksi
tarjontaa. Myös matkailuneuvonnan tulevaisuutta selvitettiin. Tämän pohjalta neuvontapisteestä päätettiin luopua v.2017
loppuun mennessä ja korvata vanha palvelu uusilla digitaalisilla sekä jalkautuvilla
neuvontapalveluilla.
Matkailumarkkinoinnin kehittämistoimenpiteenä panostettiin kansainvälisen
markkinointiin Tampereen tunnettuuden
ja kansainvälisen näkyvyyden kasvattamiseksi sekä uuteen, yritysyhteistyöstä
vaikuttavuutta ammentaneeseen kumppanuusmalliin. Kansainvälisen näkyvyyden
kasvattaminen nojautui vahvasti uuden
Tampere-talon tiloissa avautuneen Muumi-museon vetovoimaisuuteen.
Yhteiskuntasuhteet-yksikkö aloitti vuoden 2017 alusta uutena kaupungin markkinoinnista ja suhdetoiminnan kehittämisestä vastaavana toimijana. Tampereen
brändityö käynnistyi ja sitä toteutettiin
kiinteänä osana kaupungin strategiatyötä.
Työ perustui laajaan sidosryhmäyhteistyöhön ja kuntalaisten osallistamiseen. Vuoden aikana saatiin kirkastettua brändin
kärkiteemat mutta brändin pohjalta rakentuva tarinan rakentaminen ja brändin
jalkautus siirtyivät varsinaisen toteutusvaiheensa osalta v.2018 toimenpiteisiin.
Yhteiskuntasuhteet – yksikkö käynnisti
myös kaupungin markkinointimateriaalin
uudistamisen ja teki tätä läheisessä yhteistyössä kaupungin strategisten kehityshankkeiden kanssa.
Kansainvälisen toiminnan osalta hyväksyttiin v.2017 keväällä kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat ja käynnistettiin tämän pohjalta koko kaupungin
kansainvälisiä kumppanuuksia koskeva
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arviointityö. Tamperelaisen koulutusosaamisen vientiin tähtäävää toimintaa
kehitettiin ja viitekehyksenä toimineen
Global Tampere Education –verkoston
toimintaa vakiinnutettiin. Ensisijaisena
kohteena koulutusviennissä toimi Kiinan
Guangzhou. Ystävyyskaupungin rooli yhteistyökumppanina vahvistui entisestään
kaupunkien allekirjoitettua yhteisymmärryspöytäkirja yhteistyön syventämisestä
mm. matkailun kehittämiseksi. Kahdenkeskisessä toiminnassa toisena merkittävänä kohdemaana toimi Pietarin kaupunki, jonne suuntautuvan yhteistyön osalta
toimittiin yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopiston kanssa.
Toimintaa koordinoi sopimuspohjaisesti
Itämeri-instituutti.
Brysselissä sijaitseva Pirkanmaan EUtoimisto noudatti toiminnassaan vuosiksi
2017 -2020 asetettuja toimintalinjauksia.
Toimisto huolehtii maakunnan kattavasti
EU-edunvalvonnasta strategisesti tärkeissä
asioissa, avainhankkeiden edistämisestä,
Euroopan-laajuisten yhteistyöverkostojen
luomisesta ja ylläpitämisestä, tiedotuksesta EU-rahoitusohjelmien ja –hakujen
osalta sekä EU-asiantuntemuksen kehittämisestä. V. 2017 toiminnassa korostuivat
Euroopan liikenneverkkoja koskettavan

edunvalvonnallisen työn lisäksi mm. älykkään kaupunkikehittämisen teemat, jotka
olivat vahvassa roolissa EU-rahoituksen
hauissa. EU-toimisto teki myös läheistä yhteistyötä Itämeri-instituutin kanssa osallistumisessa Euroopan innovaatiopääkaupunki – kilpailuun, jossa Tampere sijoittui
kymmenen finalistin joukkoon.

Palvelukokonaisuuden talous
Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimintakate vuonna 2017 toteutui 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot
ylittyivät 0,2 milj. eurolla, mikä pääsääntöisesti selittyy Kansainvälisen yksikön
maahanmuuttajatyön
koordinointitoimenpiteisiin kohdennetuilla pakolaisten
kotouttamisrahan jyvityksillä sekä Smart
Tampere – kehitysohjelman ekosysteemiosion projektitoiminnasta saamilla rahoitusosuuksilla.
Toimintakulut alittuivat 0,2 milj. eurolla.
Säästöä kertyi sekä henkilöstömenoista
että palveluiden ostoista. Avustuksiin kohdennettu varaus ylittyi sen sijaan 0,24 milj.
eurolla. Tämä selittyy pääsääntöisesti sillä,
että avustuksiin varattavassa summassa
ei huomioitu kustannusarvion laadinnan
yhteydessä lautakunnan alaisten avustusmäärärahojen lisäksi Avoin Tampere

– ohjelman projektipohjaisen kehittämistoiminnan kuntarahoitus- ja omarahoitusosuuksia. Tämän lisäksi Yritys- ja yhteiskuntasuhteet – palveluryhmän avustuksiin
keskitettiin vuoden 2017 aikana yhdistyksiä (Pirfest ry ja Opiskelijan Tampere), jotka olivat aikaisemmin saaneet rahoitusta
useammasta kaupungin yksiköstä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisissa elinkeinopalveluissa merkittävimmät
poikkeamat koskivat sekä Visit Tampere
Oy:lle että Business Tampereelle (Tredea
Oy) osoitettuja lisätilauksia. Business
Tampereelta tilattiin alkuperäisen sopimuksen toimintakehyksen päälle lisäpalveluja yhteensä 0,34 milj. eurolla. Nämä
kohdistuivat Innovaatiosetelin pilotointiin,
Tampereen tunnettuutta av-tuotannon
kohdekaupunkina kasvattaviin markkinointitoimenpiteisiin sekä YritysTamperesivustokokonaisuuden
uudistamiseen
ja uusien digitaalisten palvelusisältöjen
kehittämiseen sivustolle. Visit Tampere
Oy:lle kohdistettiin 0,07 milj. euron lisätilaus kansainvälisiin markkinointitoimenpiteisiin ja digitaalisten palvelujen
kehittämiseen Tampereen vetovoiman ja
tunnettuuden vahvistamiseksi matkailukohteena.

YRITYS- JA YHTEISKUNTASUHTEET

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut*
Toimintakate

Muutettu
TA 2017

TP 2017
514
-9 588
-9 074

Alkuper.
TA 2017

Ero

354
-9 808
-9 454

160
220
380

212
-9 575
-9 363

* sis Smart Tampere 1,5 milj. euroa

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet*

*Sis. Smart Tampere -kehitysohjelma
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TP 2017
18

Muutettu
TA 2017
21

Ero
-3

KV:n
muutokset
0
-126
-126

Muut
muutokset
142
-107
35
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Kehitysohjelmat
Kehitysohjelmat -palveluryhmään sisältyvät Keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmat, jotka ovat valtuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Kehitysohjelmat

perustuvat strategiaan ja ne toteutetaan
kaupunginhallituksen ohjauksessa. Tällä
sivulla on esitetty Viiden tähden Keskustan
ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoi-

ma- ja osaamislautakuntaan kohdistuvat
erät. Ohjelmien kokonaistarkastelu löytyy
Kehitysohjelmat -osiosta.

simman Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman 2017 - 2030 päivityksen.
Tampereen keskusta on koko kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärki. Sen
vetovoimalla on laajempaa aluepoliittista
merkitystä Tampereen kaupunkiseudulle,
Pirkanmaan maakunnalle, Suomen kasvukäytävälle - kansallista ja kansainvälistä

ulottuvuutta unohtamatta.
Viiden tähden keskustan toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset sekä talouden analyysi ohjelman kokonaisuuden
näkökulmasta on kuvattu Kehitysohjelmat
osiossa.

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelma on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaa koskevien tavoitteiden
toteuttamiseksi. Keskustan strategisen
osayleiskaava hyväksyttiin 18.1.2016 kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksen
suunnittelukokous hyväksyi 18.4.2017 uu-

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Muutettu
TA 2017

TP 2017
67
-2 507
-2 440

Alkuper.
TA 2017

Ero

4
-2 365
-2 361

63
-142
-79

4
-1 135
-1 131

KV:n
muutokset
0
-560
-560

Muut
muutokset
0
-670
-670

HIEDANRANTA

Hiedanranta on merkittävä kaupunkistrategiaa toteuttava kehitysohjelma.
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus ja
lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärä
huomattavasti sekä muodostaa alakeskuksesta sekä toiminnallisesti että laadullisesKäyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

ti korkea-tasoinen. Alueesta tehdään tulevaisuuden kestävä ja älykäs kaupunginosa,
joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja
parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja
toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.
Hiedanrannan kehitysohjelman toiminnan

TP 2017
0
-498
-498

Muutettu
TA 2017
0
-546
-546

Alkuper.
TA 2017

Ero
0
48
48

0
-266
-266

painopisteet ja keskeiset muutokset sekä
talouden analyysi ohjelman kokonaisuuden näkökulmasta on kuvattu Kehitysohjelmat -osiossa.

KV:n
muutokset
0
0
0

Muut
muutokset
0
-280
-280
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Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa
asunto- ja maapolitiikan valmistelusta
ja seurannasta sekä kaupungin tilaomaisuutta koskevien linjausten laadinnasta
ja toimeenpanosta. Asunto- ja kiinteistölautakunta aloitti toimintansa kesällä 2017
osana kaupungin uutta toimintamallia.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä,
maapoliittisten linjausten valmistelusta
ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan
toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan
linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen
sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen
ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja
seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta
ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden
asettamisesta sekä tilaomaisuutta koskevien linjausten toimeenpanosta valtuuston
asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien
säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.
Asunto- ja kiinteistölautakunta valmistelee maa- ja asuntopolitiikan linjaukset
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä
hyväksyy tilaomaisuutta koskevat linjaukset.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään sekä kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden Tähden Keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmiin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palveluliiketoiminta yhtiöitettiin 1.1.2018. Samassa yhteydessä kaupungin tilaomaisuus
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siirtyi kaupungin uuden toimintamallin
mukaisesti Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksesta asunto- ja kiinteistölautakunnan
vastuulle. Vuoden 2017 aikana valmistauduttiin hallinnoimaan ja kehittämään
kaupungin tilaomaisuutta pitkäjänteisesti
kaupungin palveluiden ja kaupunkilaisten
tarpeisiin, huolehtimaan tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista.
Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman tilaomaisuuden realisointia jatkettiin
vuoden 2017 aikana yhteistyössä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen ja Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Huonokuntoisten ja tarpeettomien rakennusten
purkaminen ylläpitokustannusten säästämiseksi on osa realisointiprosessia.
Kaupungin tilastrategian valmistelu on
käynnistynyt vuoden 2017 lopulla ja sen
on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.
Tilastrategia laaditaan ottaen huomioon
SOTE- ja maakuntauudistuksen seurannaisvaikutukset. Tilaomaisuuteen kohdentuvan korjausvelan hallintaa on parannettu
raportoinnin ja seurannan kehittämisellä,
sekä investointien mittaroinnin kehittämisellä. Vuonna 2017 raportoitiin vuoden
2016 korjausvelkaa, joka laski edellisestä
vuodesta (298 -> 286 m€).
Maapolitiikan linjausten mukaisesti
edistettiin hankekehittämisen yhteistyösopimuksia mm. sellaisissa kaupungin
maalle tehtävissä asemakaavamuutoksissa, joissa hankekehittäjä vastaa rakentamisen vaatimista kynnysinvestoinneista
ja osallistuu kehittämisen muihin kustannuksiin. Vastineeksi kaupunki luovuttaa
kehittäjälle rakennusoikeutta, joka syntyy
kaupungin omistamalle asemakaavoitetulle maalle. Tehdyt sopimukset toteuttavat
kaupungin tavoitetta täydennysrakentamiselle; mm. Hervannan Keinupuiston
pysäköintialueen kehittäminen asumiselle sekä Pohjois-Hervannassa sijaitsevan
Louhoskujan varressa olevan liiketontin
kehittäminen asumiselle. Lisäksi Tesoman
rautatiekorttelin toteuttamisesta tehtiin
toteutussopimus.
Kaupungin maanhankinta tapahtui
vuonna 2017 lähinnä kaupunkirakenteen
sisällä ja liittyi pääosin valmistuneiden

asemakaavojen mukaisten tonttien tontinmuodostukseen. Valmistelussa on maanhankintaa sekä asumiseen että yritystonteiksi.
Tonttien luovutuksen osalta tavoitteena oli luovuttaa tontteja yhtiömuotoiseen
asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen, josta osa kohdennetaan MAL3-sopimuksen
mukaiseen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Haku kohdentui vuonna
2017 pääasiassa yhtiömuotoiseen rakentamiseen. Omatoimiseen rakentamiseen
kaupunki luovutti omakotitontteja 96 kpl
ja asetti haettavaksi 146 omakotitonttia.
Taloustilanteesta johtuen omakotitonttien
hakijoiden määrä on laskenut aiemmista
vuosista, myös tonteista luopuminen on
yleistynyt, vaikka luovutettavissa olevat
omakotitontit ovat lisääntyneet.
Haettavissa olevat yritystontit julkaistiin kaupungin nettisivuilla vuonna 2017
avattua karttapalvelua hyödyntäen. Toimitilarakentamisen tonttitarjonnan kannalta keskeinen alue on keskusta ja kaupan
osalta alakeskukset. Tuotantotoiminnan
tonttien tarjontaa on Ruskossa, Tarasteella, Linnainmaalla ja Kolmenkulmassa.
Yritystonttitarjonnan ja maaomistajan
lupien käsittelyn osalta tavoitellaan asiakaspalvelun sujuvoittamista digitalisaation keinoin. Haettavissa olevat yritystontit
julkaistiin kaupungin nettisivuilla vuonna
2017 perustettua karttapalvelua www.
tampere.fi/yritystontit. Sähköisen allekirjoituksen mahdollisuudet sekä vaatimukset maanvuokrasopimuksiin on selvitetty,
minkä perusteella perusteelta maanvuokrasopimusten sähköisen allekirjoittamisen
mahdollistava järjestelmä on tilattavissa.
Hankkeen edistämistä jatketaan ja tavoitteen on, että maanvuokrasopimusten
sähköinen allekirjoitus käynnistetään nk.
perussopimusten osalta vuoden 2019 aikana. Yhtenä kehittämisen painopisteenä
on kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun
kautta.
Asuinalueiden
eriytymiskehityksen
ennaltaehkäisyn osalta on yhteistyössä
Tampereen kaupungin tiedolla johtamisyksikön kanssa mallinnettu mittaristoa,

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

jonka avulla asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaa voidaan alkaa toteuttaa.
Työn etenemisen ja onnistumisen kannalta
tärkeiden paikallisten ja valtakunnallisten
yhteistyöverkostojen luominen aloitettiin vuonna 2017. Työ jatkuu vuonna 2018.
Vuonna 2017 laadittiin myös esiselvitys ja
yhteistyöesitys pienten asuntojen segregaatiovaikutusten selvittämiseksi suurissa
kaupungeissa.
Sosiaalisen asumisen kehittämisen
osalta tehtiin tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja kaupunkikonserniin kuuluvien
vuokra-asuntoyhteisöjen sekä Y-säätiön
kanssa. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti,
jotta erityisessä asunnon tarpeessa oleville
sosiaalitoimen asiakkaille saataisiin osoitettua riittävästi asuntoja vuokra-asuntokannasta. Asumisneuvonta on muutama
vuosi sitten käynnistetty Tampereella, ja
toimintaa on seurattu, kehitetty ja sen saatavuutta on pyritty laajentamaan. Nuorten
asumiseen liittyen ohjelmoitiin oppilaitoksiin vietävää asumistaitojen opastamista.

Lisäksi nuorten asumisen toimijoiden verkosto aloitti toimintansa. Lapsiperheiden
sosiaalipalveluiden ja kaupunkikonserniin
kuuluvien vuokrayhteisöjen välisten yhteistyömuotojen kehittäminen aloitettiin.
Tamperelaisille ikäihmisille suunnattu asumisen opas julkaistiin ja lisäksi aloitettiin
ikäihmisten asumisen seminaarisarjan
poikkihallinnollinen suunnittelutyö.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kaksi kansallista pilottia toteutettiin Tampereelle. Ikäystävällinen Hervannan palvelualueen kehittämishanke ja
Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän arkkitehtikilpailu toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön, Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle asetettiin vuodelle 2017 kuusi sitovaa toiminnan
tavoitetta, joista neljä toteutui suunnitellusti ja kaksi jäi toteutumatta.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

28
30

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti.
570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt.
Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017
aikana.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.
Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset.
Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.
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Yritystonttitarjontaa lisättiin kysyntää
vastaavasti ja omakoti- ja pientalotontteja oli haettavissa vuoden aikana 146 kappaletta, mikä ylittää tavoitteeksi asetetun
130 tontin määrän. Tuottavuutta parannettiin digitalisoitumista ja toimintamallin
uudistusta hyödyntämällä. Kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka -palveluryhmä muun
muassa käynnisti lukiokoulutuksen kanssa lukiotilojen käyttöasteen tarkastelun.
Myös tilikauden tulokseen kohdistuva tavoite saavutettiin. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos oli 6,0 prosenttia vuosisuunnitelmaa parempi.
Tavoite 570 uuden kohtuuhintaisen
asunnon rakentamisen käynnistymisestä
jäi sen sijaan toteutumatta. Vuoden loppuun mennessä oli aloitettu 426 asunnon
rakentaminen. Myös työvoimakustannuksiin liittyvä tavoite jäi toteutumatta.
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Lautakunnan talous
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate toteutui 71,2 milj. eurona, joka on
2,4 milj. euroa muutettua talousarviota
parempi. Positiivista poikkeamaa selittää
pääosin toimintatuottojen toteutuminen
2,6 milj. euroa budjetoitua suurempana.
Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman
1,6 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten vuoksi, jotka toteutuivat 1,4 milj. euroa arvioitua suurempina.
Myyntitulot toteutuivat 0,5 milj. euroa,
vuokratuotot 0,2 milj. euroa ja muut toimintatuotot 0,2 milj. euroa suunniteltua
suurempina.
Toimintamenot ylittivät budjetoidun 0,2
milj. eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat
0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina.

Ylitys muodostuu osin palkkamenoista
ja osin eläkemenoperusteiset maksuista.
Asuntotoimen hissiavustuksia haettiin
arvioitua vähemmän, minkä vuoksi avustukset toteutuivat vajaa 0,4 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Materiaalien ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua
suurempina lähinnä Hiedanrannan rakennusmateriaalin ostojen ja Hiedanrannan
rakennuksiin kohdistuvien sähkön ostojen
vuoksi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2017 investoinnit muodostuivat maanhankinnasta, johtosiirroista ja pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Vuoden 2017
talousarviossa nettoinvestoinnit olivat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 8 milj. euroa

oli Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen
sitovia investointeja.
Investointien toteuma on yhteensä 12,7
milj. euroa. Maa-ja vesialueisiin aktivoituja
investointeja toteutui 7,0 milj. euroa, joka
koostui maanhankinnasta 4,3 milj. euroa
sekä maa-alueiden perusparannuksista,
pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja
johtosiirroista. Rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia investointeja toteutui
0,4 milj. euroa. Keskeneräisissä hankkeita
oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 2,5 milj.
euroa ja näihin sisältyi mm. Viiden tähden
keskustan hankkeita sekä Hiedanrannan
rakennusten muutostöitä.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Ero

1 101
18 805
18
41 497
16 617
78 038

41 276
16 380
75 486

521
1 555
18
221
237
2 552

-1 708

-1 580

-129

-388
-77
-3 602
-553
-107
-272
-113
-6 820
71 219
42
71 261
-266
1 800
72 795

-270
-82
-3 612
-374
-460
-227
-27
-6 631
68 855
15
68 870
-179
0
68 691

-118
4
10
-179
353
-45
-86
-189
2 364
27
2 391
-87
1 800
4 104

TP 2017
-10 173
2
-10 171
17 550

580
17 250

Muutettu
TA 2017
-16 500
0
-16 500
17 100

Alkuper.
TA 2017

Ero
6 327
2
6 329
450

-16 500
0
-16 500
17 100

KV:n
muutokset
0
0
0
0

Muut
muutokset
0
0
0
0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Hiedanranta, toimintakate
Asunto- ja kiinteistölautakunta muut,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Hiedanranta, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit
Asunto- ja kiinteistölautakunta muut,
nettoinvestoinnit
Yhteensä
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TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-787

-250

-537

-250

0

0

72 006

69 105

2 901

69 880

0

-775

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

-1 735
-2 878

-1 000
-7 000

-735
4 122

-1 000
-7 000

0
0

0
0

-5 558

-8 500

2 942

-8 500

0

0

-10 171

-16 500

6 329

-16 500

0

0
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Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä varmistaa osaltaan kaupungin
väestönkasvun, asuinrakentamisen ja elinkeinoelämän ja palveluiden sijoittumisen
edellytysten toteutumista.
Maapolitiikan avulla luodaan edellytykset palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän kaupunkiseudulle sijoittumiselle ja
kehittämiselle sekä rakentamiselle. Maapolitiikan osalta palveluryhmän vastuualueeseen kuuluvat maanhankinta ja -luovutus, maaomaisuuden edunvalvonta sekä
kehittäminen.
Asuntopolitiikan keinoin varmistetaan
kaupungin väestönkasvun edellyttämä
asuinrakentaminen,
asuntotuotannon
kilpailun syntyminen ja asumisen kohtuuhintaisuus. Tavoitteena on edistää
asumisvaihtoehtojen
monipuolisuutta,
sosiaalisen asuntotuotannon ja erityisryhmien asumisen kehittämistä sekä ehkäistä asuinalueiden negatiivista eriytymistä.
Tehtäviä hoidetaan yhteistyössä seutukunnan, kaupungin sekä omistaja-, rakennuttaja- ja rakentajatahojen kanssa. Asuntopolitiikan toteuttamisessa huomioidaan
valtakunnalliset ja kaupungin tavoitteet
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Edunvalvonnalla huolehditaan, että strategian
tavoitteet huomioidaan edellä mainittujen
tavoitteiden valmistelussa. Palveluryhmä
hoitaa asuntolainsäädännössä kaupungille
asetetut viranomaistehtävät.
Palveluryhmä hallinnoi ja kehittää pitkäjänteisesti tilaomaisuutta kaupungin
palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin,
huolehtii tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista sekä tarpeettoman
tilaomaisuuden realisoinnista tai purkamisesta sekä valmistelee uudisrakennus- ja
perusparannusinvestointeihin liittyvät investointisopimukset hyvinvointipalveluiden talonrakennushankkeiden hankesuunnitelman yhteydessä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Vuoden 2017 aikana valmistauduttiin hallinnoimaan ja kehittämään kaupungin tilaomaisuutta pitkäjänteisesti kaupungin

palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin,
huolehtimaan tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja sopimuksista. Kaupungin
tilaomaisuus siirtyi kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018. Samassa yhteydessä aiemmin kiinteistötoimessa ollut tilaomaisuus
liitettiin olemassa olevaan kiinteistötietojärjestelmään ja tiloja hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman tilaomaisuuden
realisointia jatkettiin vuoden 2017 aikana
yhteistyössä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen ja Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Kaupungin tilastrategian
valmistelu käynnistettiin vuonna 2017 ja
sen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.
Hankekehittämisen yhteistyösopimuksilla toteutetaan kaupungin tavoitetta
täydennysrakentamiselle, mm. Hervannan
Keinupuiston pysäköintialueen kehittäminen asumiselle ja Pohjois-Hervannassa
sijaitsevan Louhoskujan varressa olevan
liiketontin kehittäminen asumiselle. Toteutussopimus tehtiin Tesoman rautatiekorttelin toteuttamisesta. Maanhankintaa
tehtiin lähinnä kaupunkirakenteen sisällä
ja se liittyi pääosin valmistuneiden asemakaavojen mukaisten tonttien tontinmuodostukseen. Valmistelussa on maanhankintaa sekä asumiseen että yritystonteiksi.
Tontinluovutusta toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen ei tontteja haettu vuonna
2017 lainkaan, vaan pääsääntöisesti haku
kohdentui yhtiömuotoiseen rakentamiseen, joissa hakijoina olivat rakennuttajaja rakennusliikeorganisaatiot joko suoraan
tai perustamiensa yhtiöiden kautta. Omatoimiseen rakentamiseen kaupunki luovutti omakotitontteja. Taloustilanteesta
johtuen omakotitonttien hakijoiden määrä on laskenut aiemmista vuosista, myös
tonteista luopuminen on yleistynyt, vaikka
luovutettavissa olevat omakotitontit ovat
lisääntyneet. Haettavissa olevat yritystontit julkaistiin kaupungin nettisivuilla vuonna 2017 perustettua karttapalvelua www.
tampere.fi/yritystontit hyödyntäen. Orga-

nisaatioon perustettiin uusi yritystonteista
vastaavan tonttipäällikön toimi ja vakanssi
täytettiin vuoden 2017 aikana. Toimitilarakentamisen tonttitarjonnan kannalta keskeinen alue on keskusta ja kaupan osalta
alakeskukset. Tuotantotoiminnan tonttien
tarjontaa on Ruskossa, Tarasteella, Linnainmaalla ja Kolmenkulmassa.
Tontinluovutuskilpailu
järjestettiin
vuonna 2017 Hervannassa. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin Pyynikintorilla.
Pienten omakotitalojen esittelyalueen
rakentamista valmistellaan Vuorekseen.
Uusia toimintatapoja rakentamisen laadun varmistamiseksi ja monimuotoisen
asuntokannan syntymiseksi kokeillaan
yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Ranta-Tampellassa tonttien
ostajat velvoitetaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu. Vuoreksessa tonttihaun
yhteydessä tarkasteltiin viitesuunnitelmat.
Hyväksytyn asemakaavaohjelman pohjalta
käynnistettiin kaupungin tonttihakuohjelman valmistelu.
Kaupungin digi-ohjelman mukaisesti
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palvelukokonaisuuden osalta kehittämisen
painopisteenä on kaupungin tilojen ja
alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kokeilun määrittelytyötä toteutetaan yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa. Palvelukokonaisuus
osallistuu lisäksi maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin, jossa yhtenä
kokeiluna oli pilaantuneisiin maihin liittyvän tiedon kokoaminen paikkatietoon
perustuen. 2017 kiinteistötoimessa otettiin
käyttöön uusi metsätietojärjestelmä, jolla
hallinnoidaan kaupungin metsävaratietoja
ja suunnitellaan metsien hoito.
Vuonna 2017 valmisteltiin kaupungin
asunto- ja maapoliittiset linjaukset vuosille 2018-2021. Palveluryhmä laati tonttihakujen ohjelmoinnista ja asumisen
kehittämishankkeista luonnoksen asemakaavaohjelmaan perustuen. Palveluryhmä
teki edunvalvontaa mm. antamalla lausuntoja asumiseen liittyvään lainvalmisteluun
ja lakiesityksiin sekä osallistumalla sidosryhmäyhteistyöhön. Sosiaalisen asumisen
kehittämisen osalta palveluryhmä teki
tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja kau-
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punkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen sekä Y-säätiön kanssa.
Palveluryhmä vastasi asuntolainsäädännön edellyttämistä ARA-rahoituspuolloista
ja ARA:n rahoittamien ja kaupungin myöntämien energia-avustusten ja vanhusväestön korjausavustusten valvonnasta ja
maksatuksesta. Kunnan myöntämien korjausavustusten maksatustilaukset yksikkö teki ARA:n määrärahojen digitaalisen
verkkopalvelun
käsittelyjärjestelmällä.
Yksikkö vastasi kaupungin hissiavustusten
myöntämisestä ja maksatuksesta. Vuoden
2017 määrärahasta myönnettiin avustus
viidelle hissille.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate oli 71,2 milj.
euroa joka on 2,4 milj. euroa muutettua
talousarviota parempi. Toimintatuotot
toteutuivat 2,6 milj. euroa suunniteltua
suurempina. Lohkomismaksutuotoista ja
maankäyttösopimuskorvauksista
koostuvat maksutuotot ylittivät talousarvion
1,6 milj. eurolla. Maankäyttösopimuskorvaukset ylittivät arvioidun tason 1,4 milj.
eurolla johtuen mm. Kansi-hankkeeseen
liittyvästä maankäyttösopimukseen perustuvasta laskutuksesta VR-Yhtymältä, mitä
ei oltu huomioitu talousarviossa. Myyntitulot toteutuivat 0,5 milj. euroa talousarviota suurempana mm. Tarastenjärven kallion louhintatöistä myytävän kiviaineksen
ansiosta. Maa- ja vesialueiden vuokratuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Satunnaisiin eriin on kirjattu tontin XXVI-646-2, Muotialantie 36
vuokraoikeuden maanvuokrasopimuksen
vastaisesta luovutuksesta aiheutunut sopimussakko Tampereen Kotilinnasäätiölle
1,8 milj. euroa.
Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 0,2 milj. euroa talousarviota suurem-
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pina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät
suunnitellun tason 0,2 milj. eurolla lähinnä Hiedanrannan rakennusmateriaalin
ostojen ja Hiedanrannan rakennuksiin
kohdistuvien sähkön ostojen takia, joita
ei talousarviossa oltu riittävästi huomioitu. Muut toimintamenot ylittivät hieman
talousarvion ja koostuivat mm. kiinteistöveroista, luottotappioista ja erilaisista
vesilain edellyttämistä velvoitteista. Maapolitiikan koneiden ja laitteiden vuokrakulut ylittivät hieman suunnitellun tason.
Pääsääntöisesti nämä kohdistuivat Hiedanrannan kehitysohjelman hankkeisiin,
joita ei ole huomioitu riittävässä määrin
talousarviossa.
Henkilöstökulujen osalta palkkamenot
ylittivät budjetoidun 0,1 milj. eurolla ja
sivukuluihin sisältyvät eläkemenoperusteiset maksut toteutuivat 0,1 milj. euroa
suunniteltua suurempana. Toiminnan organisoinnista johtuen loppuvuodesta 2016
on perustettu joitakin uusia toimia, joista
kaikkien kustannukset eivät ole olleet tiedossa vielä vuoden 2017 laatimisvaiheessa.
Nämä on kuitenkin huomioitu vuoden 2018
talousarviossa. Esteettömän asumisen hissiavustuksia haettiin arvioitua vähemmän,
minkä vuoksi avustukset toteutuivat vajaa
0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuivat vuonna 2017 maanhankinnasta, johtosiirroista ja pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Lautakunnan
talousarviossa nettoinvestoinnit olivat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 8 milj. euroa
oli kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen
sitovia investointeja. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle kohdistui investointeja yhteensä 7 milj. euroa, joka muodostui Kannen ja Keskusareenan tontista
sekä Ranta-Tampellan pilaantuneen maan
puhdistuksista ja johtosiirroista. Hiedan-

rannan kehitysohjelmalle kohdistui 1 milj.
euroa, jolla toteutetaan pääasiassa alueen
johtosiirtoja.
Vuonna 2017 palveluryhmän investoinnit yhteensä olivat 12,7 milj. euroa. Maaja vesialueisiin aktivoituja investointeja
toteutettiin 7,0 milj. eurolla, joka koostui
maanhankinnasta 4,3 milj. euroa sekä perusparannuksista, pilaantuneiden maiden
puhdistuksista ja johtosiirroista, yhteensä 2,7 milj. euroa. Pilaantuneiden maiden
puhdistukset etenivät suunnitellusti ja niitä toteutettiin mm. Ranta-Tampellassa ja
Kekkosentien alueilla (muita Raitiotie, Pispalan Haulitorni, Viinikan alikulku, Vihioja, Santalahti, Lakalaiva, Lentävänniemen
0-kuitu) yhteensä 1,4 milj. eurolla. Ranta-Tampellan kustannusarvioon nähden
kohteen pilaantuneen maan vastaanoton
kustannukset saatiin laskemaan huomattavasti neuvottelemalla kaupungille uudet
kriteerit vastaanottohintoihin. Pakollisissa
varauksissa ollut Perkiönkadun pilaantuneiden maiden puhdistus oli kohteena
merkittävä ja saatiin päätökseen vuoden
2017 aikana.
Johtosiirrot, joita toteutettiin 0,5 milj.
eurolla, kohdistuivat Santalahteen, Kauppiin ja Eteläpuistoon.
Rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia investointeja toteutettiin 0,4 milj.
eurolla. Keskeneräisiin hankkeisiin kohdistui toteutetuista investoinneista 2,5 milj.
euroa, kohteina Keskusta-ohjelman Kansi,
Hiedanrannan rakennusten muutostyöt,
Kauppahallin kylmiöiden jäähdytyslaitteiston uusiminen sekä Santalahti. Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy 0,4 milj.
euroa Keskusta-ohjelman Kansi- ja Areena
-hankkeeseen ja ratamuutoksiin liittyviä
muita pitkävaikutteisia menoja.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Muutettu
TA 2017

TP 2017
78 038
-6 820
71 219

75 486
-6 631
68 855

Muutettu
TA 2017

TP 2017
-10 173
2
-10 171
17 550

TP 2017
36

-16 500
0
-16 500
17 100

Muutettu
TA 2017
37

Alkuper.
TA 2017

Ero
2 552
-189
2 364

75 486
-5 856
69 630

Alkuper.
TA 2017

Ero
6 327
2
6 329
450

-16 500
0
-16 500
17 100

KV:n
muutokset
0
0
0

KV:n
muutokset
0
0
0
0

Muut
muutokset
0
-775
-775

Muut
muutokset
0
0
0
0

Ero
-1
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Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla
1.1.2017. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astui voimaan kesäkuussa
2017. Palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja
rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen
joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen
jätehuoltolautakunta.
Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa
vastuualueelleen kuuluvista tehtävistä ja
palvelujen järjestämisestä ja omasta palvelutoiminnasta,
viranomaispalveluista
ja näihin liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Lisäksi palvelualue vastaa
vastuualueensa lautakuntien ja jaostojen
toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja asiakasohjauksen järjestämisestä.
Kaupunkiympäristön palvelualueella hoidetaan Tampereen kaupungin tekemien
yhteistoimintasopimusten
perusteella
myös joukkoliikenteen, jätehuollon ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueiden tehtäviä.
Kaupunkiseudun kasvu on viime vuosina keskittynyt entistä voimakkaammin
keskuskaupunki Tampereelle. Vuonna
2017 Tampereen väkiluku kasvoi poikkeuksellisen paljon, lähes 3 700 asukkaalla.
Aiempaa nopeampi kasvu on uuden kaupunkistrategian tavoitteena. Kasvun mahdollistaminen ja kestävä hallinta on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen
tehtävä.
Yleiset talousnäkymät paranivat vuoden 2017 aikana selvästi ja hyvä suhdanne heijastui rakentamiseen Tampereella.
Vuoden 2017 aikana valmistui yli 3 000
asuntoa. Asuntorakentamisen volyymi on
viimevuosiin verrattuna kasvanut selvästi.
Uusia rakennuslupia myönnettiin vuonna
2017 edelleen paljon, mikä ennakoi vilkasta asuntorakentamista myös vuonna 2018.
Kaupunginvaltuuston
marraskuussa
hyväksymässä strategiassa tavoitteena
on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
kasvun suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.
Kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksytty kantakaupungin yleiskaava konkre-
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tisoi strategian tavoitteita kaupunkisuunnittelun osalta. Tiivis yhdyskuntarakenne
edistää ilmastotavoitteiden toteutumista
ja mahdollistaa nykyistä kustannustehokkaamman yhdyskuntatekniikan, kaupunkiinfran ja palveluverkon. Vuoden 2017 aikana kaavoitettiin kantakaupungin tiiviin
rakentamisen alueen ohella Ojalaan, johon
rakentuu merkittävä pientaloalue.
Syksyllä 2017 valmistunut uusi kaupunkistrategia terävöittää palvelualueen
alaista toimintaa koskevia strategisia tavoitteita myös kestävän liikkumisen ja
ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Tavoitteena on kestävien liikkumismuotojen osuuden nostaminen 58
prosenttiin valtuustokauden loppuun
mennessä sekä hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.
Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vuoden 2017 aikana 8 prosenttia. Kestävän liikkumisen kannalta merkittävin
toimenpide on raitiotien rakentaminen.
Raitiotien osan 1 Hervanta-PyynikintoriTays rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2017 ja ensimmäinen rakentamisvuosi
eteni suunnitellusti. Raidetta valmistui
yhteensä kilometrin verran reitin varrelle.
Siltoja valmistui kahdeksan ja rakennustyöt käynnistyivät myös varikon tontilla
Hervannassa. Rakennustöiden ohella jatkettiin vaiheen 2 suunnittelua Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Raitiotieradasta,
pysäkeistä, vaunuista ja varikosta vastaava Tampereen Raitiotie Oy organisoitui ja
vaunut osalle 1 tilattiin. Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluva Raitiotie
-kehitysohjelma vastaa raitiotien koordinoinnista.
Hiilineutraaliuden osalta vuoden 2017
aikana valmisteltiin Kestävä Tampere -tiekarttaa, joka konkretisoi toimenpiteet ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.

Palvelualueen talous
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelu-

alueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron
lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistui
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan
ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa (13.11.2017 § 309) palvelualueen
toimintamenoihin 0,17 milj. euron lisäyksen, joka kohdistui Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
Toimintatuotot toteutuivat 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottojen ylityksestä 1,8 milj. euroa
johtui joukkoliikenteen tuottojen ylityksestä, josta 0,9 milj. euroa johtui ennakoitua selvästi suuremmasta matkustajamäärästä, 0,7 milj. euroa seutuliikenteen
kuntaosuuksien kasvusta ja 0,2 milj. euroa
käyttökorvausliikenteen suuremmasta toteutumasta sekä seutulipputuotteen käytöstä, joka näkyi myös vastaavan suuruisena kulujen kasvuna. Muilta osin tuottojen
ylitys johtui pääosin pysäköintimaksujen,
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Rakentamisen
vilkastuminen ja toisaalta lupamaksujen
korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa. Tuottojen ylityksestä
1,4 milj. euroa johtui Tampereen Raitiotie
Oy:lta laskutetuista vuosien 2015 ja 2016
raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista kaupunginhallituksen (20.11.2017
§ 651) päätöksen mukaisesti.
Toimintakulut ylittyvät 1,7 milj. eurolla
vuosisuunnitelman johtuen joukkoliikenteen kulujen ylityksestä, josta 1,5 milj.
euroa johtui liikennepalvelujen ostoista
matkustajamäärän kasvun sekä työmaiden
aiheuttaman liikenteen hidastumisen johdosta. Muu joukkoliikenteen ylitys johtui
ennakoitua suuremmasta käyttökorvausliikenteen toteumasta sekä seutulipputuotteen ennakoidusta käytöstä. Palvelualueen henkilöstökulut alittuivat 0,2 milj.
euroa. Kaupunkiympäristön suunnittelun
sekä Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmien henkilöstökulut ylittyivät,
mutta Kestävän kaupungin ja Raitiotie kehitysohjelman henkilöstökulut alittuivat.
Pääosin henkilöstökulujen alitukseen vaikutti rekrytointien viivästyminen ja palkat-
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tomat vapaat. Palveluostojen ylitys johtui
pääasiassa katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta,
jolloin myös valmistus omaan käyttöön
ylittyi vastaavasti eikä toimintakate heikentynyt. Luottotappiokulut ylittivät 0,2
milj. eurolla vuosisuunnitelman.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen
bruttoinvestoinnit olivat 66,5 milj. euroa,
mikä oli 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
vähemmän. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, josta 0,1 milj.
euroa johtui Rantatunnelihankkeen ja 0,2
milj. euroa johtui Vuoreksen asuinalueen
arvioitua suuremmista rahoitusosuuksista.
Nettoinvestoinnit olivat 65,9 milj. euroa,
mikä oli 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
vähemmän. Pysyvien vastaavien luovutustulot ylittyivät 9,1 milj. euroa, josta 8,8 milj.
euroa johtui palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen

omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen (20.11.2017 § 651) päätöksen
mukaisesti. Luovutustulojen muu ylitys
johtui Vuoreksen alueen valokaapeleiden
suojaputkien ja kaivojen myynnistä Vuores
Palvelu Oy:lle.
Valtuusto
hyväksyi
helmikuussa
(20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön palvelualueen 2,061 milj. euron investointien
uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj.
euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun
rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj.
euron investointien uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista.
Investointien alitus johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja
Rantatunneli -hankkeen alituksista. Viiden

tähden keskusta -hankkeen osalta muun
muassa Ranta-Tampellan rakentaminen
eteni suunnitellusti, mutta urakoiden
aloitukset hieman toivottua hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien
keskeneräisyyden takia. Kansi- ja Areena
-hankkeen käynnistymisen ajankohta ja
ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamispäätöksen tekemistä
tammikuussa 2018 minkä vuoksi kyseiset
investoinnit alittuivat. Tapahtuma-alueiden kehittämisen, Valoviikko-valaistuksen
ja eräiden muiden Keskustan kehittämisohjelman mukaisten töiden aikataulutusta
siirrettiin myöhemmäksi suunnittelu-, työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Rantatunnelin osalta viimeisen päällystekerroksen tekeminen siirrettiin vuodelle 2018.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017
69 305
-112 390
-43 084

TP 2017
-66 546
611
-65 935
9 088

TP 2017
300

Muutettu
TA 2017
65 097
-110 736
-45 639

Muutettu
TA 2017
-72 111
300
-71 811
0

Muutettu
TA 2017
308

Alkuper.
TA 2017

Ero
4 208
-1 654
2 554

64 674
-110 517
-45 843

Alkuper.
TA 2017

Ero
5 565
311
5 876
9 088

-66 950
300
-66 650
0

KV:n
muutokset
0
-470
-470

KV:n
muutokset
-5 161
0
-5 161
0

Muut
muutokset
423
251
674

Muut
muutokset
0
0
0
0

Ero
-8
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Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä
kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua,
rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut
sekä viranomaispalvelut. Lautakunta vastaa kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten
koordinaatiosta, toimeenpanosta, projektoinnista ja seurannasta. Lautakunnalle
kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä. Lisäksi
lautakunnalle kuuluu tulvariskien hallinta
sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen.
Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa
asioissa.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen
organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan
järjestämät palvelut jakautuvat kaupunkiympäristön suunnittelun, kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon
sekä kestävän kaupungin palveluryhmiin.
Lisäksi kaupunginhallituksen ohjauksessa
toteutettavan raitiotie-kehitysohjelman
toimintamenot sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueelle.
Yhdyskuntalautakunnan alaisten palvelujen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin,
kaupungin elinvoiman ja kaupunkiympäristön tilan sekä kestävän kehityksen
näkökulmasta on huomattava. Yhdyskuntapalveluilla mahdollistetaan kuntalaisten
asuminen, liikkuminen ja yritystoiminnan
sijoittuminen sekä edistetään arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, elinympäristön
viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kestävän kehityksen toteutumista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien rakentamisesta loppuvuodesta 2016. Raitiotiehankkeessa peruskaupungin toimintaa
koordinoivan Raitiotie -kehitysohjelman
toimintamenot sisältyvät yhdyskuntalautakunnan talousarvioon. Kehitysohjelmia
toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauk-
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sessa ja niiden käyttötalous ja investoinnit
ovat ohjelmittain sitovia.
Raitiotiellä on merkittävä vaikutus kaupungin maankäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun ja sillä on vaikutuksia lähes
kaikkeen yhdyskuntalautakunnan alaiseen
toimintaan. Rakentamisvaiheessa keskeistä on raitiotien yhteydessä toteutettavien
rinnakkaishankkeiden toteuttaminen ja
raitiotien rakentamisen sovittaminen muuhun rakentamiseen ja suunnitteluun. Myös
rakentamisen asumiselle, yritystoiminnalle ja liikenteelle aiheuttamien haittojen
minimoimiseksi on tehty toimenpiteitä
yhdessä sidosryhmien kanssa. Jatkossa
raitiotie kaupungin liikennejärjestelmän
perusratkaisuna vaikuttaa merkittävästi
maankäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun
koko seudulla. Kaupunkirakenteen kehittämisen tavoitteet määritellään kaupunginvaltuuston toukokuussa 2017 hyväksymässä kantakaupungin yleiskaavassa.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Yhdyskuntalautakunnalle asetettiin kymmenen tavoitetta, joista seitsemän toteutui suunnitelmien mukaisesti, yksi toteutui
osittain ja kaksi jäi toteutumatta.
Raitiotien rakentaminen käynnistyi
kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen
mukaisesti. Raitiotien osan 1 rakennustyöt
etenivät suunnitellusti ja osassa 2 kaupunginhallitus hyväksyi raitiotien linjauksen
joulukuussa 2017. Raitiotien ohella keskustan saavutettavuuden parantamiseksi
oli käynnissä useita suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten Hatanpään valtatien
joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelu,
keskustaan johtavien pyöräväylien kehittäminen sekä Näsinkallion ja Amuritunnelin suunnittelu.
Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tavoitteiden
mukaisesti. Myös tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella
digitalisoimista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä. Tähän tähtää muun
muassa maankäytön prosessien digitalisoimiseen käynnistetty MAD-projekti.

Tilikauden tulokselle ja työvoimakustannuksille asetetut tavoitteet saavutettiin.
Yhdyskuntalautakunnan tilikauden tulos
oli 7,5 prosenttia vuosisuunnitelmaa parempi. Myös työvoimakustannukset alittivat palvelualueella vuosisuunnitelman 0.2
milj. eurolla.
Maankäyttöprosesseihin kuluvan ajan
lyhentämiseen asetettu tavoite toteutui
osittain. Rakennusvalvonnan lupaprosessien nopeuttamiseksi käynnissä olevalla
lean-kehityshankkeella on onnistuttu saavuttamaan lyhyempiä aikoja, mutta kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on vielä
isoja vaihteluja kohteittain.
Pyöräilyyn liittyvä tavoite jäi toteutumatta. Koko vuoden pyöräilymäärät vähenivät 3.8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Merkittävimpinä syinä huonoon
kehitykseen olivat pyöräilyn pääyhteyksiin
vaikuttaneet katutyöt sekä säätila. Myös
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen pyrkivä tavoite jäi toteutumatta. Vuoden 2017
aikana valmistuneesta asuinkerrosalasta
sijoittui yleiskaavan 2040 mukaiselle täydennysrakentamisen alueelle 52 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta, kun
tavoite oli 75 prosenttia. Merkittävin eron
aiheuttanut tekijä oli Ojalan pientaloalueen ensimmäisen asemakaavan sijoittuminen vyöhykkeen ulkopuolelle.

Kaupunkiympäristön palvelualue

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Nro
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti.
Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.
Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla.
75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava
2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle.
Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet
huomioiden.
Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt.
Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.
Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulokset
ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.
Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.
Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

Vastuuhenkilö
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Lautakunnan talous
Yhdyskuntalautakunnan toimintakate toteutui 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
parempana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron
lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistui
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan
ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa (13.11.2017 § 309) palvelualueen
toimintamenoihin 0,17 milj. euron lisäyksen, joka kohdistui Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottojen ylitys johtui pääosin pysäköintimaksujen, rakennusvalvonnan ja
kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä.
Rakentamisen vilkastuminen ja toisaalta
lupamaksujen korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
Tuottojen ylityksestä 1,4 milj. euroa johtui
Tampereen Raitiotie Oy:lta laskutetuista
vuosien 2015 ja 2016 raitiotiehankkeen
kehitysvaiheen kustannuksista kaupunginhallituksen (20.11.2017 § 651) päätöksen
mukaisesti.
Toimintakulut (sisältäen valmistus
omaan käyttöön) toteutuivat vuosisuun-

nitelman mukaisesti. Henkilöstökulut alittuivat 0,2 milj. euroa. Kaupunkiympäristön
suunnittelun sekä Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmien henkilöstökulut
ylittyivät, mutta Kestävän kaupungin ja
Raitiotie kehitysohjelman alittuivat. Pääosin henkilöstökulujen alitukseen vaikutti
rekrytointien viivästyminen ja palkattomat
vapaat. Palveluostojen ylitys johtui pääasiassa katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta, jolloin
myös valmistus omaan käyttöön ylittyi
vastaavasti eikä toimintakate heikentynyt.
Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden
tähden keskusta -kehitysohjelman sitova
toimintakate oli 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hankkeet eivät edenneet aivan suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017
§ 37) talousarviomuutoksena toimintamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden
tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsinkallion eritasoliittymän suunnittelua
varten. Hiedanranta -kehitysohjelman
sitova toimintakate oli vajaa 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi suunnitteluhankkeiden ylityksestä johtuen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Hiedanranta -kehitysohjelman toimintamenoihin 0,1 milj. euron lisäyksen
ja lokakuussa (13.11.2017 § 309) 0,17 milj.

euron lisäyksen suunnittelun etenemisen
varmistamiseksi. Erityisesti Santalahden
ja Hiedanrannan raitiotien kaupunkirakenteellinen yhteenkytkentä osoittautui arvioitua hankalammaksi.
Yhdyskuntalautakunnan osalta bruttoinvestoinnit olivat 66,5 milj. euroa, mikä oli
5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, josta 0,1 milj. euroa
johtui Rantatunnelihankkeen ja 0,2 milj.
euroa johtui Vuoreksen asuinalueen arvioitua suuremmista rahoitusosuuksista.
Nettoinvestoinnit olivat 65,9 milj. euroa,
mikä oli 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
vähemmän. Pysyvien vastaavien luovutustulot ylittyivät 9,1 milj. euroa, josta 8,8 milj.
euroa johtui palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen
omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen (20.11.2017 § 651) päätöksen
mukaisesti. Luovutustulojen muu ylitys
johtui Vuoreksen alueen valokaapeleiden
suojaputkien ja kaivojen myynnistä Vuores
Palvelu Oy:lle.
Valtuusto
hyväksyi
helmikuussa
(20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön palvelualueen 2,061 milj. euron investointien
uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liit-
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tymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj.
euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun
rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj.
euron investointien uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista.
Investointien alitus johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja
Rantatunneli -hankkeen alituksista. Viiden
tähden keskusta -hankkeen osalta muun
muassa Ranta-Tampellan rakentaminen
eteni suunnitellusti, mutta urakoiden
aloitukset hieman toivottua hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien
keskeneräisyyden takia. Kansi- ja Areena
-hankkeen käynnistymisen ajankohta ja
ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamispäätöksen tekemistä
tammikuussa 2018 minkä vuoksi kyseiset
investoinnit alittuivat. Tapahtuma-alueiden kehittämisen, Valoviikko-valaistuksen
ja eräiden muiden Keskustan kehittämisohjelman mukaisten töiden aikataulutusta
siirrettiin myöhemmäksi suunnittelu-, työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Rantatunnelin osalta viimeisen päällystekerroksen tekeminen siirrettiin vuodelle 2018.

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

TP 2017

Ero

9 420
7 509
121
467
3 126
20 644
23 480

8 028
6 150
64
648
3 418
18 308
13 680

1 392
1 359
57
-181
-292
2 336
9 800

-15 485
-12 058
-3 427
-2 862
-565
-54 126
-1 962
-482
-1 624
-339
-74 017
-29 894
1
-29 892
-39 159
-69 052

-15 647
-12 103
-3 544
-2 867
-677
-44 319
-1 994
-342
-1 639
-218
-64 159
-32 171
0
-32 171
-42 484
-74 655

163
45
117
5
113
-9 807
32
-140
15
-121
-9 858
2 277
1
2 278
3 325
5 603

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-66 546
611
-65 935

-72 111
300
-71 811

5 565
311
5 876

-66 950
300
-66 650

-5 161
0
-5 161

0
0
0

9 088

0

9 088

0

0

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Keskusta-hanke, toimintakate
Hiedanranta-hanke, toimintakate
Raitiotie, toimintakate
Yhdyskuntalautakunta muut,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit
Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit
Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit
Yhteensä
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Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-195
-531
-1 266

-500
-470
-1 500

305
-61
234

-970
-400
-1 500

-200
-270
0

670
200
0

-27 902

-29 701

1 799

-29 647

0

-54

TP 2017
-46 269
-8 286
-11 330
-49
-65 935

Muutettu
TA 2017
-46 611
-9 600
-15 450
-150
-71 811

Ero
342
1 314
4 120
101
5 876

Alkuper.
TA 2017
-44 550
-9 600
-12 350
-150
-66 650

KV:n
muutokset
-2 061
0
-3 100
0
-5 161

Muut
muutokset
0
0
0
0
0
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Kaupunkiympäristön suunnittelu
Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, liikennejärjestelmän suunnittelu, viheralueiden ja hulevesien suunnittelu,
rakennusvalvonta sekä kaupunkimittaus.
Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän tehtävänä on vastata kaupungin fyysisen ympäristön suunnittelusta ja
luoda toiminnallaan edellytykset Tampereen kestävälle kasvulle sekä toimivan ja
laadukkaan kaupunkiympäristön rakentamiselle. Kaupunkisuunnittelussa luodaan
fyysisen ympäristön osalta edellytykset
niin palveluiden, asumisen kuin elinkeinoelämänkin rakentamiselle sekä näitä palvelevan yhdyskuntatekniikan, liikennejärjestelmän ja viheralueiden toteuttamiselle
tasapainoisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössä
painopiste on ollut MAL-sopimuksen sitoumusten ja tavoitteiden toteuttamisessa. Maakuntauudistuksen valmisteluun
liittyvään työskentelyyn osallistuttiin valmisteluryhmissä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön suunnittelua keskeisesti ohjaavan
kantakaupungin yleiskaavan 2040 toukokuussa 2017. Yleiskaavoituksessa määriteltiin kaupunkirakenteen kehittämisen
tavoitteet. Kantakaupungin yleiskaavassa
on osoitettu kasvun suunnat ja periaatteet
nykyisten asukkaiden elinympäristön laatua kehittäen. Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden ehdotusten pohjalta
on jatkettu Hiedanrannan alueen kokonaisuuden suunnittelua yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa. Vuoden
2017 aikana on laadittu koko alueen yleissuunnitelmaa, jonka ensimmäisenä vaiheena valmistunut rakennesuunnitelma
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.
Asemakaavoitusohjelmaan
priorisoitiin hankekokonaisuus, joka vastaa kaupunkistrategiassa ja kaupunkirakenne- ja
ympäristösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Kaupunkistrategian linjausten
mukaisesti kaupunkisuunnittelussa on
korostettu täydennysrakentamista yhdys-

kuntarakenteen sisällä. Kaavavarannon
kasvun varmistamiseksi painopiste työkannassa on asetettu rakentamismahdollisuuksia tuottaviin kaavahankkeisiin.
Asemakaavoituksen painopisteitä olivat
erityisesti raitiotien ensimmäisen toteutusvaiheen lähialueet sekä keskustan kohteet. Raitiotien reitin varrelle sijoittuvia
kohteita on ohjelmoitu tulevien vuosien
kaavoitusohjelmiin useita, vuonna 2017
ohjelman kohteita sijoittui muun muassa
Kalevaan ja Hervantaan. Keskustassa käynnissä olevia laajoja suunnittelukokonaisuuksia ovat muun muassa asemakeskus,
Särkänniemen ja Tullin alueet. Keskustan
täydennysrakentamisen suunnittelua on
jatkettu korttelisuunnitelmilla ja niiden
pohjalta käynnistyneillä asemakaavamuutoksilla. Monipuoliselle asuinrakentamiselle on luotu edellytyksiä muun muassa
Ojalan alueelle, Pappilaan sekä Hatanpään
sairaalan läheisyyteen.
Liikennejärjestelmän
suunnittelussa
painopisteenä oli raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden ja Hämeenkadun suunnitelmien toteuttaminen.
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP) laatiminen käynnistyi osana
jatkuvaa yleiskaavatyötä. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua tehtiin etenkin koulumatkojen
ja asuinalueiden turvallisuuden parantamiseksi. Asuinalueiden 30 km/h aluenopeusrajoitusten suunnittelu käynnistettiin
osana koulumatkojen ja asuinalueiden
turvallisuuden parantamiskokonaisuutta.
Pyöräilyn tavoiterunkoverkko määriteltiin
yleiskaavan yhteydessä. Pyöräilyn pääreittien laatutason parantamisen suunnittelu
kohdistui erityisesti raitiotiekäytävään
ja keskustaan. Keskustan katujen suunnittelua jatkettiin keskustan strategisen
osayleiskaavan liikenneverkkoratkaisun ja
Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman
pohjalta. Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän suunnittelua jatkettiin huomioiden Kunkun parkin toteuttamiseen
liittyvät tarpeet. Älyliikenteen kehittämistä tehtiin laaditun Tampereen ITS -strategian mukaisesti.
Uusia vihersuunnitelmia on laadittu
asuinalueiden rakentumisen mukaan.
Leikkipaikkojen peruskorjaussuunnitte-

lua on toteutettu viherpalveluohjelman
mukaisesti. Hulevesien hallintaa koskevat vastuut valmisteltiin vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. Valtuusto päätti 13.11.2017 uudesta
organisointimallista ja hulevesimaksun
käyttöönottamisesta. Hulevesien hallintajärjestelmiä suunniteltiin ja rakennettiin
tulvaherkille tai vedenlaadun kannalta
keskeisille kohteille.
2017 käynnistettiin laaja MAD-projekti
maankäytön kokonaisprosessin kehittämiseksi digitalisaation mahdollisuuksia
hyödyntämällä. Useiden eri yksiköihin
sijoittuvien pilottihankkeiden avulla on
tutkittu tiedonhallinnan kehittämistä ja
suunnitteluprosessien
sujuvoittamista.
Kaupunkimittauksessa prosessia on kehitetty sujuvoittamalla suunnittelun lähtötietojen keräämisprosesseja, kiinteistönmuodostusprosesseja ja rakentamiseen
kytkeytyviä prosesseja. Asiakaspalvelun
kehittämiseen keskeisesti liittyvää digitalisaatiota on edistetty. Rakentamisen
volyymin kasvu Tampereella vuonna 2017
kasvatti voimakkaasti haettujen rakennuslupien määrää. Rakennusvalvonnan lupien
läpimenoaikoja pyrittiin nopeuttamaan
käynnistämällä
Lean-kehittämishanke,
jossa painopisteeksi nähtiin lupaprosessin
alkuvaiheen selkiyttäminen. Lupapiste.fi
-palvelu on otettu käyttöön rakennus- ja
toimenpidelupien käsittelyssä vuoden
2016 alussa. Vuoden 2017 alussa myös rakennustarkastuksen prosesseihin liitettiin
Lupapiste.fi -palvelu.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui 2,7
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuun kokouksessaan (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3
milj. euron lisäykset, josta 0,2 milj. euroa
kohdistui Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta
-kehitysohjelmaan. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi marraskuun kokouksessaan (KV
13.11.2017 § 309) talousarviomuutoksena
0,17 milj. euron lisäyksen toimintamenoihin Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
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Palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ylittivät 0,8 milj. eurolla vuosisuunnitelmassa ennakoidun tuoton.
Rakentamisen vilkastuminen ja toisaalta
lupamaksujen korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
Myös asemakaavoituksen tuotot ylittivät
vuosisuunnitelmassa ennakoidun tason.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut alittivat 1,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Pääosa alituksesta syntyi
liikennejärjestelmän sekä viheralueiden
suunnittelussa, joiden toimintakulut alittuivat merkittävästi. Liikennejärjestelmän
suunnittelun osalta osa ennakoiduista
suunnittelutoimeksiannoista siirtyi tule-

ville vuosille. Viheralueitten suunnittelun
osalta henkilökunnan vajaus osalla vuotta
vähensi mahdollisuuksia ulkoisten tilausten tekemiseen ja ohjaukseen. Alituksen
suuruutta arvioitaessa on huomioitava, että Tampereen Infra -liikelaitoksen suunnittelupalvelujen siirron Kaupunkiympäristön
palvelualueelle seurauksena, Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluostot Tampereen Infra -liikelaitokselta vähenivät 1,8
milj. euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vähennyksestä 0,03 milj. euroa
kohdistettiin vuosisuunnitelmassa Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän palveluostojen vähennykseksi ja loppuosa yli 1,7 milj. euroa Rakennuttamisen
ja ylläpidon palveluryhmän palveluostojen

vähennykseksi mikä pienensi kyseisen palveluryhmän vuosisuunnitelmassa käyttötalouden toimintamenoja liikaa suhteessa
käyttötalouden palvelutilauksen realistiseen tasoon. Tehty suunnittelupalvelujen
siirrosta aiheutunut palveluostojen vähennys osoittautui liian epätarkaksi ja se tullaan kohdistamaan uudelleen ja tarkemmin Kaupunkiympäristön palvelualueen
vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan.
Kaupunkiympäristön suunnittelun investointimenot toteutuvat 0,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa alhaisempina.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

4 943

4 117

827

3 907

0

210

-15 477
-10 534

-17 317
-13 200

1 840
2 667

-16 538
-12 631

-470
-470

-309
-99

Muutettu
TA 2017

TP 2017
-698

Alkuper.
TA 2017

Ero

-1 080

382

-3 850

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
2 770

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Keskusta-hanke, toimintakate

-195

-500

305

-970

-200

670

Hiedanranta-hanke, toimintakate

-531

-470

-61

-400

-270

200

-9 808

-12 230

2 423

-11 261

0

-969

Muu kaupunkiympäristön suunnittelu,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit
Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit

0
0

0
0

0
0

-1 600
-50

0
0

1 600
50

Muu kaupunkiympäristön suunnittelu,
nettoinvestoinnit

-698

-1 080

382

-2 200

0

1 120

Yhteensä

-698

-1 080

382

-3 850

0

2 770

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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Muutettu
TA 2017

TP 2017



TP 2017
133

Muutettu
TA 2017
139

Ero
-6
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Kaupunkiympäristön rakennuttaminen
Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja
ylläpidon palveluryhmään kuuluvat kuntatekniikan suunnittelu, rakennuttaminen
sekä yleisten alueiden ylläpito ja valvonta.
Palveluryhmän tehtävä on toteuttaa liikenneverkkojen ja yleisten alueiden investoinnit tavoitteiden mukaisesti, hallitusti ja
taloudellisesti sekä huolehtia tehokkaasti
niiden kunnossapidosta, rakentamisen
ohjauksesta ja valvoa niillä tapahtuvaa
toimintaa. Palveluryhmä vastaa myös satamamatoiminnasta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Palveluryhmän toiminnan kannalta merkittävää oli raitiotien rakentamisen käynnistyminen. Merkittävä osa palveluryhmän
hankkeiden suunnittelusta ja ohjauksesta
kohdistui raitiotien rakentamisen ja samassa yhteydessä rakennettavien kaupungin hankkeiden suunnitteluun ja yhteensovittamiseen.
Toiminnassa painopisteenä on ollut lukuisten kaupungin ja muiden toimijoiden
rakennushankkeiden ohjaus ja hallinta.
Rakennushankkeiden ilmoittamiseen on
luotu paikkatietoon perustuva malli koekäyttöön. Tietokantaan perustuvaa mallia
sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden
2018 investointisuunnitelman esittämisessä. Kaupungin yleisillä alueilla toimivien
kaupunkikonserniin kuuluvien rakennuttajien kesken käynnistettiin ”yhteinen työmaa” - sopimusmallin luominen parantamaan hankkeiden ohjausta. Omaisuuden
hallintaa parannettiin luomalla kunnossapitotoimen ohjelmointiin paikkatietoon
perustuvia digitaalisia työkaluja.
Yleisten alueiden kunnossapito toteutui
lähes tavoitteiden mukaisesti. Rakentamishankkeiden suuri määrä näkyi katulupien määrän kasvuna. Lukuisat rakennushankkeet aiheuttivat häiriöitä liikenteelle
varsinkin keskusta-alueella. Tämä ei kuitenkaan näkynyt esimerkiksi kadunvarsipysäköinnin tulojen pienentymisenä vaan
pysäköintitulot ovat hieman jopa kasvaneet. Pysäköintivirhemaksujen määrä on
vähentynyt.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui 0,6
milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.
Palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ylittivät vuosisuunnitelman 1,6
miljoonaa euroa. Tuottojen ylityksestä
1,4 milj. euroa johtui Tampereen Raitiotie
Oy:lta laskutetuista vuosien 2015 ja 2016
raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista kaupunginhallituksen (20.11.2017
§ 651) päätöksen mukaisesti. Muutoin toimintatulot ylittivät vuosisuunnitelman 0,3
miljoonaa euroa.
Katutilavalvonnan
ja
pysäköinnin
valvonnan
toimintatulot
toteutuivat
vuosisuunnitelman mukaisesti. Vilkas
rakentaminen lisäsi lupamaksutuloja vuosisuunnitelmaan verrattuna. Pysäköintivirhemaksujen toteuma vastaavasti jäi budjetoidusta. Varsinaista yhtä selvää syytä
alitukseen ei ole. Voidaan jossain määrin
arvioida, että aikaisemmin maksuttomien
ja erittäin suosittujen kadunvarsipaikkojen
muuttuminen maksullisiksi on vähentänyt
selvästi alueen pysäköinnin kokonaismäärää, sitä kautta myös virheellisten pysäköintien määrään.
Liikenneväylien rakentamisen ja kunnossapidon sekä liikenteen hallinnan toimintatulot ylittyivät vuosisuunnitelman
0,4 milj. euroa pysäköintimaksutulojen
kertymän ja vilkkaan maarakentamisen
seurauksena syntyvien maanvastaanottopaikkojen maksutulojen ylittymisen takia.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön)
ylittivät vuosisuunnitelman 2,2 milj. euroa
johtuen pääasiassa katu- ja viherrakentamisen käyttötaloushankkeiden tilauksen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa
suurempana. Vuoden 2017 vuosisuunnitelmassa palveluryhmän toimintamenot
sisältävät Tampereen Infra -liikelaitoksen
suunnittelupalvelujen siirron Kaupunkiympäristön palvelualueelle, jonka seurauksena Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluostot Tampereen Infra
-liikelaitokselta vähenivät 1,8 milj. euroa
vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vä-

hennyksestä 1,7 milj. euron kohdistettiin
vuosisuunnitelmassa ainoastaan Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän
käyttötaloushankkeiden
vähennykseksi
mikä pienensi palveluryhmän vuosisuunnitelmassa käyttötalouden toimintamenoja liikaa suhteessa käyttötalouden palvelutilauksen realistiseen tasoon. Tehty
palveluostojen vähennys osoittautui liian
epätarkaksi ja se tullaan kohdistamaan uudelleen ja tarkemmin palvelualueen vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan. Jos koko 1,7
milj. euron vähennys oltaisiin kohdistettu
investointihankkeille, niin palveluryhmän
toimintakate olisi ollut 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Ilman Tampereen Raitiotie Oy:lta saatua 1,4 milj. euron
myyntituloa olisi palveluryhmän toimintakate ollut -0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi mihin vaikuttaa sekä tuottojen alitukset (pysäköintivirhemaksut) ja
kulujen ylitykset (henkilöstökulut). Varsinaisen käyttötalouden palvelutilausten
osalta toimintakate on vuosisuunnitelman
mukaista.

Investoinnit
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuun
kokouksessaan (20.2.2017 § 37) 2,061 milj.
euron uudelleen budjetoinnit vuodelta
2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien
1,061 milj. euroa ja Tuomiokirkonkadun
kävelykadun rakentaminen 1,0 milj. euroa)
sekä 3,1 milj. euron uudelleen budjetoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle
sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista.
Kaupunkiympäristön rakennuttamisen
bruttoinvestoinnit alittivat vuosisuunnitelman 5,2 milj. eurolla. Investointien alitus
johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Rantatunneli -hankkeen
alituksista. Investointien rahoitusosuudet
ylittyivät 0,3 milj. euroa johtuen arvioitua
suuremmista saaduista rahoitusosuuksista
Rantatunneli -hankkeen sekä Vuoreksen
Isokuusen ja Havulaakson kunnallistekniikan rakentamisen osalta. Nettoinvestoinnit alittivat vuosisuunnitelman 5,5 milj.
eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot
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ylittyivät 9,1 milj. euroa, josta 8,8 milj. euroa johtuu palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen
omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen (20.11.2017 § 651) päätöksen
mukaisesti. Luovutustulojen muu ylitys
johtuu Vuoreksen alueen valokaapeleiden
suojaputkien ja kaivojen myynnistä Vuores
Palvelu Oy:lle.
Raitiotien rinnakkaishankkeet ylittyivät
1,5 milj. eurolla. Suurimpana muutoksena
oli Sammonkadulla missä raitiotie ja kadun eteläpuoli toteutettiin koko leveydeltä
katusuunnitelmien mukaan. Siikin alikulkukäytävää rakentaminen käynnistyi vasta loppuvuodesta, koska Hallilan alueen
kaavasta valitettiin. Myllypuron kadulla
rakennetiin 0,8 milj. euron lisätyönä Haasian alikulkukäytävä Maamiehentien kohdalle, mikä oli suunniteltu toteutettavaksi
vuonna 2018. Yhtä aikaa Ikurintien alikulkukäytävän kanssa toteutettuna suurimmat työnaikaiset liikennehaitat rajautuivat

yhteen vuoteen. Viinikan liikenneympyrän
uudistamiseen liittyvää Lempääläntien
länsipuolen lisäkaistaa päästiin rakentamaan suunnitelmien keskeneräisyyden
vuoksi täysimääräisesti loppuvuodesta.
Tältä kohteelta säästyi 1,5 milj. euroa vuonna 2017.
Kaupunkiympäristön palvelualueen investointimäärärahoihin sisältyy myös osa
Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investointimäärärahoista,
jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden
ohjelmittain sitovia. Viiden tähden keskusta -ohjelmaan kuuluva Ranta-Tampellan
rakentaminen etenee suunnitellusti, mutta urakoiden aloitukset hieman toivottua
hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien keskeneräisyyden takia. Hidastuminen muun muassa Ranta-Tampellassa
aiheutti noin 1,2 milj. euron alituksen.
Tullin kaava-alueen sekä Santalahden tapahtumapuiston rakennushankkeet eivät
käynnistyneet vuonna 2017, mistä kertyi
1,8 milj. euron säästö. Kansi- ja Areena

-hankkeen käynnistymisen ajankohta ja
ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamispäätöksen tekemistä
tammikuussa 2018 minkä vuoksi kyseiset
investoinnit alittuivat. Myös eräiden muiden Keskustan kehittämisohjelman mukaisten töiden aikataulutusta siirrettiin
myöhemmäksi suunnittelu-ja työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Hiedanranta
-kehitysohjelman nettoinvestoinnit alittuivat 0,1 milj. euroa muun muassa Möljän
laiturin ja hiilidioksidiputkilinjan investoinnin alituksen vuoksi.
Rantaväylän tunnelin rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2017. Tunnelihankkeen
valtatien 12 viimeisen päällystekerroksen
toteutus siirrettiin vuodelle 2018, jolloin
tunnelihankkeelta säästyi 1,3 milj. euroa
vuosisuunnitelmaan verrattuna. Rantaväylän kokonaiskustannuksen ennustetaan toteutuvan noin 198 milj. euron suuruisena.

KAUPUNKIYMPÄISTÖN RAKENNUTTAMINEN
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

13 175

11 574

1 601

11 361

0

213

Toimintakulut
Toimintakate

-27 562
-14 387

-25 364
-13 790

-2 198
-597

-26 223
-14 862

0
0

858
1 071

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2017
-65 848
611
-65 237
9 088

Muutettu
TA 2017
-71 031
300
-70 731
0

Alkuper.
TA 2017

Ero
5 183
311
5 494
9 088

-63 100
300
-62 800
0

KV:n
muutokset
-5 161
0
-5 161
0

Muut
muutokset
-2 770
0
-2 770
0

SITOVAT ERÄT
Investoinnit (1 000 euroa)
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit
Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit
Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen,
nettoinvestoinnit
Yhteensä

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-8 286
-11 330
-49

-9 600
-15 450
-150

1 314
4 120
101

-9 600
-10 750
-100

0
-3 100
0

0
-1 600
-50

-45 571

-45 531

-40

-42 350

-2 061

-1 120

-65 237

-70 731

5 494

-62 800

-5 161

-2 770

TP 2017
53

Muutettu
TA 2017
59

Ero
-6
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Kestävä kaupunki
Kestävä kaupunki -palveluryhmään kuuluvat kestävä yhdyskunta, ympäristönsuojelu, ja ympäristöterveydenhuolto sekä
jätehuoltoviranomainen. Kestävä yhdyskuntayksikkö vastaa ympäristöpolitiikan
ja kestävän kaupunkikehityksen valmistelusta, edistämisestä ja seurannasta läpi
kaupunkiorganisaation. Kestävä kaupunki
palveluryhmä vastaa seudullisesti ympäristöterveyden viranomaistehtävistä eli
elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun
ja eläinlääkinnän palveluista ympäristöterveyden jaoston alaisuudessa sekä myös
jätehuollon viranomaistehtävistä jätehuoltolautakunnan alaisuudessa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä vastaa
ympäristönsuojeluyksikkö ympäristö- ja
rakennusjaoston alaisuudessa. Vuosi 2017
oli uuden palveluryhmän ensimmäinen
toimintavuosi nykyisessä kokoonpanossaan.

Ilmasto- ja energia- sekä resurssiviisauden tavoitteita on avattu Kestävä Tampere
2030 -kohti hiilineutraalia kaupunkia - tiekartan toimenpiteiden ja laskelmien avulla
muun muassa kaupunkistrategian laadinnan tueksi.
Kestävä kaupunki - palveluryhmän
yhteistyö kaupunkiympäristön muiden
palveluryhmien ja kaupungin kehittämishankkeiden kanssa on tiivistynyt ja kehittynyt. Kaupunkiympäristön palvelualueen
palveluryhmien kesken on käynnistetty kehittämisprosessi ympäristöasioiden linjaamiseksi ja yhteisiksi toimintatavoiksi. Ympäristö- ja ilmastopolitiikan vaikuttavuutta
on lisätty käynnistämällä kansainvälisiä
yhteistyöprojekteja kuten Area 21 (Osallistava energiasuunnittelu ja älykkäiden
ja osallistavien alustojen kehittäminen) ja
rahoitushakuprosesseja kuten LivEn, joka
on jatkoa Tarmo+ -projektille (Vähähiilisyyden edistäminen korjaus- ja täydentämisrakentamisen avulla).
Tampereen meluselvitys valmistui ja
kattava reaaliaikainen ilmanlaadun seuranta on edelleen käynnissä. Luonnonsuojeluohjelman toteuttamiseksi valmistuivat
muun muassa esitykset Kintulammin ja
Makkarajärven luonnonsuojelualueista.
Järvien ja ojien vedenlaadun seurantaa
jatkettiin, havaintopaikkoja on yhteensä
27, joita seurataan kaksi kertaa vuodessa
näytteitä analysoimalla.
Ympäristönsuojeluviranomaisen ja ympäristöterveyden viranomaisvalvontaa on
tehty valvontasuunnitelmien mukaisesti. Ympäristöterveyden jaosto aloitti yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa. Uusi

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Kaupungin kestävän kehityksen työskentelyä ja seurantaa on tehostettu perustamalla kestävän kehityksen poikkihallinnollinen työryhmä ja jakamalla tietoa
kaupungin kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta.
Ympäristöasioita käsiteltiin asukasillassa ja asukkaille tehtiin nettikysely ympäristöasioiden painopisteistä. Ympäristöpolitiikan kokonaisarviointia ja linjausten
päivitystä on valmisteltu ja linjaukset tulevat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2018, tavoitteena on Kestävä Tampere 2030.

alueellinen jätehuoltolautakunta aloitti
toimintansa. Seudullisen jätepolitiikan ja
palvelutason määrittelyyn on panostettu
Pirkanmaan jätehuolto Oy:n ja yhteistyökuntien kanssa. Jätehuoltoviranomaisen
uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa on
viety eteenpäin.
Kaupungin tiedolla johtamisen prosessin kehittämiseen on osallistuttu ympäristötiedon hallinnan, saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.
Kaupunkiorganisaation jätehuoltokäytäntöjä ja ratkaisumalleja on selvitetty
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen ja
Tampereen Voimia Liikelaitoksen kanssa.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti
hieman vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toteutuneet toimintatuotot alittivat 0,1
milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen
ympäristöterveydenhuollon myyntituottojen alituksesta ja toisaalta ympäristöterveysvalvonnan maksutuottojen ylityksestä.
Toteutuneet toimintakulut toteutuivat
olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti hieman vuosisuunnitelmaa alempina.
Henkilöstökulut alittuivat johtuen pääosin
ympäristöterveydenhuollon
alituksista,
sillä yksikössä on ollut avoimia vakansseja
sekä lyhennettyä työpäivää tekeviä henkilöitä. Palveluiden ostot ylittyivät johtuen
pääosin ympäristöpolitiikan ja ympäristösuojelun sekä osittain ympäristöterveydenhuollon ylityksistä.

KESTÄVÄ KAUPUNKI
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017
2 512
-6 126
-3 614

TP 2017
75

Muutettu
TA 2017
2 617
-6 199
-3 582
Muutettu
TA 2017
72

Alkuper.
TA 2017

Ero
-105
74
-32

2 617
-6 140
-3 523

KV:n
muutokset
0
0
0

Muut
muutokset
0
-59
-59

Ero
3
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Raitiotie-kehitysohjelma
Kehitysohjelmat -palveluryhmään sisältyy
Raitiotien kehitysohjelma, joka on valtuustoon nähden sitova. Kehitysohjelmat perustuvat kaupunkistrategiaan ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.
Kehitysohjelmista on esitetty tarkemmat
ohjelmakohtaiset kuvaukset kirjan alkuosassa, Tampereen kaupungin kehitysohjelmat -kappaleessa.
Raitiotien kehitysohjelma toimii kaupunkiympäristön palvelualueella ja se

koordinoi peruskaupungin toimintaa raitiotiehankkeessa. Peruskaupungin, kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulla on raitiotiehankkeessa maankäytön
suunnittelu, liikennesuunnittelu, katujen
ja yleisten alueiden rakennussuunnittelu,
rakennuttaminen ja ylläpito sekä joukkoliikenteen suunnittelu, tilaaminen, maksuliikenne, tiedotus ja matkustajainformaatio.
Kehitysohjelma tukee osaltaan Tampereen
Raitiotie Oy:tä ja Raitiotieallianssia raitio-

tiejärjestelmän toteuttamishankkeessa.
Raitiotien toteuttaminen liittyy kiinteästi
kaupunkiympäristön palvelualueen perustoimintaan sekä kaupungin muiden
palvelualueiden ja kaupunginhallitukselle
raportoivien muiden kehitysohjelmien toimintaan.

kennustyöt käynnistyivät laajasti kevään
2017 aikana ja raitiotieallianssin työt ovat
edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tampereen Raitiotie Oy:n toiminta
käynnistyi vuoden aikana ja toimitusjohtaja aloitti 1.10.2017. Raitiotievaunujen

hankintasopimus solmittiin vuoden lopulla
ja raitiotiejärjestelmän operaattorin hankinnasta järjestettiin halukkaille tarjoajille
markkinainfotilaisuus 5.- 6.10.2017. Operaattorin hankinnan aikataulu ja eteneminen päätetään alkuvuonna 2018.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle asetettiin yksi
sitova toiminnan tavoite ja neljä sitovaa
toimenpidettä. Nämä kaikki toteutuivat
suunnitelmien mukaisesti. Raitiotien rakentaminen käynnistyi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. RaNro
36
36,1
36,2
36,3
36,4

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

Toteuma

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen
mukaisesti.
Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan valtatien
varrella, Kalevassa ja keskustassa.
Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu
etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin ratainfran ja varikon suunnitteluun.
Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja organisaatio,
joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset.
Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien 2017-2018 aikana.

Vastuuhenkilö

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

Palvelukokonaisuuden talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate
toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittivat

0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin henkilöstökulujen alituksesta,
sillä kuluneen vuoden toiminnan laajuutta

oli vielä budjetointivaiheessa hankalaa arvioida.

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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Muutettu
TA 2017

TP 2017
9
-1 309
-1 300

0
-1 534
-1 534

Muutettu
TA 2017

TP 2017
4

Alkuper.
TA 2017

Ero
9
225
234

Ero
5

-0

0
-1 500
-1 500

KV:n
muutokset
0
0
0

Muut
muutokset
0
-34
-34

Kaupunkiympäristön palvelualue

Joukkoliikennelautakunta
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Nokia,
Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä
Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Ve-

silahden kuntien yhteisenä seudullisena
joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen
alaisuudessa. Joukkoliikenteen palvelut

järjestää Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueeseen sijoittuva
joukkoliikenteen palveluryhmä.

tämällä käynnistämällä joukkoliikenteen
tunnistepohjaisen maksujärjestelmän sekä
reaaliaikaisen infojärjestelmän hankinnat.
Uudistumisen myötä tuottavuus paranee
joukkoliikenteen suunnittelun tehostamisen ja digitaalisen asioinnin lisääntymisen
myötä.

Joukkoliikennelautakunnan tilikauden
tulos oli 2,1 prosenttia vuosisuunnitelmaa
parempi ja toteutuneet työvoimakustannukset alittivat koko kaupunkiympäristön
palvelualueella vuosisuunnitelman 0,2
milj. eurolla.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Joukkoliikennelautakunnalle asetettiin neljä toiminnan tavoitetta ja kaikki toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Tampereen
seudun joukkoliikenteessä tehtiin vuonna
2017 noin 39,8 miljoonaa nousua, mikä on
8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.
Tuottavuutta parannettiin digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödynNro

Toiminnan tavoite 2017

35

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta 2016.
Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulokset
ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.
Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.
Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

43
44
45

Toteuma

Vastuuhenkilö

+

Aleksi Jäntti, Mikko Nurminen

+

Aleksi Jäntti, Mikko Nurminen

+

Aleksi Jäntti, Mikko Nurminen

+

Aleksi Jäntti, Mikko Nurminen

Lautakunnan talous
Toimintatuotot ylittivät noin 1,9 milj. eurolla muutetun talousarvion. Tuottojen
ylityksestä 0,9 milj. euroa johtui ennakoitua selvästi suuremmasta matkustajamäärästä, 0,7 milj. euroa seutuliikenteen
kuntaosuuksien kasvusta ja 0,2 milj. euroa
käyttökorvausliikenteen suuremmasta toteutumasta sekä seutulipputuotteen käytöstä, joka näkyi myös vastaavan suuruisena kulujen kasvuna.
Toimintakulut ylittivät 1,6 milj. eurolla
muutetun talousarvion. Kulujen ylityksestä 1,5 milj. euroa johtui liikennepalvelujen

ostoista, joita tehtiin suuren matkustajamäärän kasvun sekä työmaiden aiheuttaman liikenteen hidastumisen johdosta.
Ennakoitua suurempi käyttökorvausliikenteen toteuma ja seutulipputuotteen ennakoitu käytöstä aiheutui yhteensä noin 0,2
milj. euron ylitys.
Toimintakate oli 13,3 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että tilaajan toiminnan kustannukset sekä palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet.
Toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa
muutettua talousarviota parempana. Toi-

mintakate kertoo Tampereen kaupungin
osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista. Muiden kuntien
maksuosuudet olivat yhteensä 3,9 milj.
euroa. Valtiontukea toteutui noin 2,1 milj.
euroa ja Kelan koulumatkatukea noin 1,6
milj. euroa.
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

44 251
3 809
0
0
602
48 662
0

42 301
3 968
0
0
520
46 789
0

1 950
-159
0
0
82
1 873
0

-906
-742
-164
-130
-34
-60 626
-23
0
-203
-94
-61 853
-13 191
2
-13 189
0
-13 189

-901
-737
-164
-126
-38
-59 051
-8
0
-178
-119
-60 257
-13 468
0
-13 468
0
-13 468

-5
-5
-0
-3
3
-1 575
-15
0
-25
25
-1 596
277
2
279
0
279

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Joukkoliikennelautakunta,
toimintakate
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TP 2017
-13 251

Muutettu
TA 2017
-13 529

Alkuper.
TA 2017

Ero
279

-13 326

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
-203

Kaupunkiympäristön palvelualue

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen palveluryhmän tehtävänä on järjestää joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudulla yhteistoimintana
kaupunkiseudun kuntien kanssa sekä toimia EU:n palvelusopimusasetuksen sekä
kansallisen joukkoliikennelain mukaisena
paikallisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja
Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella.
Joukkoliikenteen palvelutilausta suunniteltaessa arvioidaan joukkoliikenteen
tarve ja sen kehittyminen, suunnitellaan
joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti
sisältäen reitit, aikataulut ja käytettävät
pysäkit. Joukkoliikenne suunnittelee liikenteen autokierrot ja hankkii ne operaattoreilta. Palveluryhmä vastaa joukkoliikenteen asiakashinnoittelusta sekä sen
noudattamisen edellyttämän maksu- ja
lippujärjestelmän teknisestä ylläpidosta
ja kehittämisestä. Palveluryhmä vastaa
joukkoliikenteen informaatiopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä ja on mukana
koordinoimassa muita henkilöliikennepalveluja.

nat laskivat kehyskunnissa merkittävästi
kaikissa matka- ja asiakasryhmissä ja koko
seudulla nostettiin lisäksi lasten ikäryhmä
16-vuotiaisiin. Ylöjärven linjasto uudistettiin muutoksen yhteydessä.
Joukkoliikenteen
matkustajamäärät
kasvoivat vuonna 2017 noin 8 prosenttia.
Kasvusta 1 prosenttiyksikkö johtui järjestämisalueen laajenemisesta Ylöjärvellä. Kasvua oli sekä Tampereen kantakaupungissa
että erityisesti edullisemman hinnoittelun
johdosta kehyskunnissa. Vyöhykejärjestelmän myötä toteutuneet hinnanalennukset, taloussuhdanteen parantuminen
ja kaupunkiseudun luontainen kasvu lisäsivät joukkoliikenteen käyttäjämääriä.
Todennäköisesti myös raitiotien rakentamistöiden aiheuttamat liikennejärjestelyt
lisäsivät joukkoliikenteen kulkumuotoosuutta ja siten kasvattivat matkustajamääriä.
Vuoden 2017 aikana ei toteutettu viime
vuosien kaltaisia suuria linjastomuutoksia.
Raitiotien rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2017 alusta. Raitiotien ja muiden kohteiden työmaat hidastavat ydinkeskustan
alueella joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6
minuuttia suuntaansa. Kesän 2017 ja talviliikennekauden 2017-2018 suunnittelussa
otettiin liikenteen hidastuminen huomioon lisäämällä erityisesti runkolinjoille autoja. Osittain näillä lisäyksillä kyettiin parantamaan myös palveluja, mutta suurelta
osin niillä parannettiin liikenteen täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Muilla linjoilla
hidastumisen vaikutuksia kompensoitiin
aikataulumuutoksilla, mikä merkitsi vakiominuuttiaikatauluista luopumista.
Joukkoliikenteen hoidon kustannustaso
nousi maltillisesti 0,7 prosenttia vuonna
2017. Joukkoliikenteen hintoja korotettiin
1.1.2017 alkaen noin 2 prosenttia.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Tampereen kaupunkiseudulla Pirkkalassa,
Lempäälässä, Vesilahdella, Kangasalla ja
Nokialla 30.6.2014 toteutettu joukkoliikenteen järjestämistavan muutos toteutui Ylöjärven joukkoliikennepalveluiden
osalta vastaavasti 6.6.2016 alkaen. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön koko
kaupunkiseudun kattava uusi yhtenäinen,
vyöhykkeisiin perustuva lippu- ja tariffijärjestelmä. Tariffijärjestelmä otettiin käyttöön myös Orivedellä, vaikka siellä joukkoliikenteen muutoksen siirtymäaika jatkui
vielä 2017 loppuun asti. Vyöhykejärjestelmän myötä joukkoliikenteen asiakashin-

Päättyneen valtuustokauden tavoitteena oli kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nykyisestä 19 prosentista 22
prosenttiin. Sitovaksi tavoitteeksi vuodelle
2017 oli asetettu 2 prosentin kasvu matkustajamäärissä koko kaupunkiseudulla.
Sitova tavoite täyttyi nelinkertaisesti.

Palveluryhmän talous
Toimintatuotot ylittivät noin 1,9 milj. eurolla muutetun talousarvion. Tuottojen
ylityksestä 0,9 milj. euroa johtui ennakoitua selvästi suuremmasta matkustajamäärästä, 0,7 milj. euroa seutuliikenteen
kuntaosuuksien kasvusta ja 0,2 milj. euroa
käyttökorvausliikenteen suuremmasta toteutumasta sekä seutulipputuotteen käytöstä, joka näkyi myös vastaavan suuruisena kulujen kasvuna.
Toimintakulut ylittivät 1,6 milj. eurolla
muutetun talousarvion. Kulujen ylityksestä 1,5 milj. euroa johtui liikennepalvelujen
ostoista, joita tehtiin suuren matkustajamäärän kasvun sekä työmaiden aiheuttaman liikenteen hidastumisen johdosta.
Ennakoitua suurempi käyttökorvausliikenteen toteuma ja seutulipputuotteen ennakoitu käytöstä aiheutui yhteensä noin 0,2
milj. euron ylitys.
Toimintakate oli 13,3 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että tilaajan toiminnan kustannukset sekä palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet.
Toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa
muutettua talousarviota parempana. Toimintakate kertoo Tampereen kaupungin
osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista. Muiden kuntien
maksuosuudet olivat yhteensä 3,9 milj.
euroa. Valtiontukea toteutui noin 2,1 milj.
euroa ja Kelan koulumatkatukea noin 1,6
milj. euroa.

JOUKKOLIIKENNE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017
48 662
-61 913
-13 251
TP 2017
21

Muutettu
TA 2017
46 789
-60 318
-13 529
Muutettu
TA 2017
21

Alkuper.
TA 2017

Ero
1 873
-1 594
279

46 789
-60 115
-13 326

KV:n
muutokset
0
0
0

Muut
muutokset
0
-203
-203

Ero
0
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Kehitysohjelmat
Hiedanranta
Tampereen
kaupunginhallitus
päätti
22.6.2015 perustaa Hiedanrannan kehitysohjelman. Hiedanranta on merkittävä
kaupunkistrategiaa toteuttava kehitysohjelma.
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus ja
lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärä
huomattavasti sekä muodostaa alakeskuksesta sekä toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoinen. Alueesta tehdään tulevaisuuden kestävä ja älykäs kaupunginosa,
joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja
parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja
toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Hiedanrannan toiminnan painopiste vuonna 2017 jatkui selvityksissä, tutkimuksissa,
maankäytön suunnittelussa ja esirakentamisessa. Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on
käynnistetty yleissuunnitelman laatiminen
joka valmistuu syksyllä 2018. Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe eli alueen
rakennesuunnitelma valmistui joulukuussa 2017.
0-kuidun käsittelyvaihtoehtojen tutkimista on jatkettu, mutta varsinaista vesialueen kunnostamista ei ole aloitettu. Sellupuiston kohdalle toteutettavan 0-kuidun

Hiedanrannan kehitysohjelmalle asetettiin
yksi sitova toiminnan tavoite yleissuunnitelman laatimiseksi suunnittelukilpailun
pohjalta. Tavoite toteutui osittain. Kansainvälisen suunnittelukilpailun voitta-

Nro

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017
Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma.

29,3



neiden työryhmien kanssa käynnistettiin
yleissuunnitelman laadinta, mutta se valmistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti
vasta keväällä 2018.
Hiedanrannan kehitysohjelmalle asetettiin tavoitteen lisäksi kaksi sitovaa toimenpidettä. Molemmat toteutuivat suunnitellusti. Alueen vesistötäytön ja 0-kuidun
stabiloinnin suunnitelmat ja valmistelut
ovat edenneet siten, että työt pääsevät
käynnistymään molemmissa kohteissa
vuoden 2018 lopussa tai keväällä 2019
suunnitelmien mukaisesti. Myös toimijoiden määrä on kasvanut Hiedanrannassa
ja alueen kansallinen tunnettuus on kasvanut. Alueen tiloissa toimii 38 toimijaa ja
alueella on noin 50 työpaikkaa. Hiedanrannan medianäkyvyys on kasvanut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja sosiaalisessa mediassa mainintoja on kertynyt
noin 3 200. Hiedanrannan tapahtumiin on
osallistunut vuoden aikana noin 36 000
kävijää, mikä on lähes kolminkertainen
määrä vuoteen 2016 verrattuna.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

29 ja
29,1
29,2
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stabilointipilotin suunnitelma on laadittu
ja lupahakemus on jätetty. Tutkimuksia
0-kuidun jalostamiseksi raaka-aineeksi on
jatkettu. Paasikiventien varren ensimmäiseen vaiheen vesistötäytön suunnitelma
on laadittu ja lupahakemus jätetty aluehallintovirastoon.
Väliaikainen Hiedanranta on tunnistettu
paikaksi, jossa kaupunkilaiset voivat itse
tuottaa sisältöjä ja luoda uudenlaista, monipuolista ja omaehtoista kaupunkikulttuuria. Hiedanrannan alueen tiloissa toimii
28 toimijaa ja alueella on noin 50 työpaikkaa. Yhteistyö ammatillisen opetuksen,
työllisyyspalvelujen ja kehitysohjelman
kesken tehdään uudenlaisen oppimisympäristön merkeissä. T3-hanke on tiiviisti
Hiedanrannan kehittämisessä mukana
virtuaalikampuksellaan.
Hiedanrannan
medianäkyvyys on kasvanut merkittävästi
edelliseen vuoteen verrattuna. Alueella on
vieraillut useita kymmeniä vierailuryhmiä
eri kunnista, yrityksistä, yhdistyksistä ja
tutkimuslaitoksista. Hiedanrannan tapahtumiin on vuonna 2017 osallistunut noin
36 000 kävijää.

Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahakemukset
on tehty.
Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu.

Toteuma

Vastuuhenkilö

+/-

Teppo Rantanen

+

Teppo Rantanen

+

Teppo Rantanen

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelman talous
Hiedanrannan käyttötalous jakautui elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja
kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Hiedanranta -kehitysohjelman
yhdyskuntalautakuntaan kohdistuviin toimintamenoihin 0,1 milj. euron lisäyksen ja
lokakuussa (13.11.17 § 309) 0,17 milj. euron
lisäyksen suunnittelun etenemisen varmistamiseksi.
Hiedanrannan käyttötalous toteutui kokonaisuutena 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ylitys johtui pääosin
Hiedanrannan kiinteistöjen kunnossapidon kustannuksista, joita ei oltu huomi-

oitu vuoden 2017 talousarviossa. Lisäksi
suunnittelukustannukset ylittyivät vajaa
0,1 milj. euroa. Erityisesti Santalahden ja
Hiedanrannan raitiotien kaupunkirakenteellinen yhteenkytkentä osoittautui arvioitua hankalammaksi.
Hiedanrannan investoinnit jakautuivat
asunto- ja kiinteistölautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
Hiedanrannan investoinnit 1,0 milj. euroa
muodostuivat pääasiassa alueen johtosiirroista.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
kehitysohjelman investoinnit toteutuivat
0,7 milj. euroa suunniteltua suurempina,
koska Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän etupihahankkeen työmaalta
Hiedanrannan rakennusmateriaaliksi kuljetetun kallioaineksen laskutus siirtyi vuodelta 2016 vuodelle 2017. Investointihankkeet etenivät muilta osin suunnitellusti.
Yhdyskuntalautakunnan osalta kehitysohjelman nettoinvestoinnit alittuivat
0,1 milj. euroa Kartanopuiston kohteessa
muun muassa Möljän laiturin ja putkilinjan investoinnin alituksen vuoksi.

HIEDANRANTA

Käyttötalous (1 000 euroa)
Hiedanranta
Elinvoima ja osaamislautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Yhdyskuntalautakunta

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Yhdyskuntalautakunta
Investointimenot

TP 2017

-498
-787
-531

TP 2017

Muutettu
TA 2017
-546
-250
-470

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

48
-537
-61

-266
-250
-400

Alkuper.
TA 2017

Ero

KV:n
muutokset
0
0
-270

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
-280
0
200

Muut
muutokset

-1 786
2

-1 150
0

-636
2

-1 150
0

0
0

0
0

-1 737
2

-1 000
0

-737
2

-1 000
0

0
0

0
0

-49

-150

101

-150

0

0
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Viiden tähden keskusta
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous
hyväksyi 18.4.2017 uusimman Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman 2017
- 2030 päivityksen. Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelma on kaupungin
strategisen johtamisjärjestelmän työkalu
kaupunkistrategian keskustaa koskevien
tavoitteiden toteuttamiseksi. Keskustan
strategisen osayleiskaava hyväksyttiin
18.1.2016 kaupunginvaltuustossa.
Tampereen keskusta on koko kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärki. Sen
vetovoimalla on laajempaa aluepoliittista
merkitystä Tampereen kaupunkiseudulle,
Pirkanmaan maakunnalle, Suomen kasvukäytävälle - kansallista ja kansainvälistä
ulottuvuutta unohtamatta. Keskustahanke ohjelmoi ja koordinoi kaupungin omia
hankkeita sekä rakentaa kumppanuuksia
myös yksityisten toimijoiden suuntaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Keskustan elinvoimaa vahvistettiin keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä.
Merkittävimpänä toiminnan painopisteenä vuonna 2017 oli Kansi ja Areena -hankNro

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

25

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä.
Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien
asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion
kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen alkaa.
Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat
keskeiset hankkeet ovat edenneet.

25,1
25,2
25,3
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keen hankekehitys tavoitteena hankkeen
käynnistyminen. Tavoite saavutettiin ja
hanke käynnistyi vuodenvaihteessa 2018.
Asemakeskushankkeessa tarkasteltiin erilaisia suunnitteluratkaisuja yleissuunnittelun pohjaksi, jonka jälkeen ryhdyttiin
valmistelemaan yleissuunnittelun käynnistämistä. Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisen vaiheen
”Kunkun parkin” toteutuksesta ja operoinnista käynnistettiin käyttöoikeusurakan
hankintamenettely maaliskuussa 2017.
Rakentamisen painopiste oli RantaTampellan kunnallistekniikan ja yleisten
alueiden rakentamisessa sekä Ratinan
kauppakeskuksen
toteutussopimuksen
mukaisissa kaduissa ja kulkuyhteyksissä.
Vuolteentori valmistui kesällä 2017.
Vuoden 2017 muita suunnittelukohteita
olivat muun muassa Särkänniemi lähialueineen, Amuri ja Pyynikintori, Keskustori,
Tammelan täydennysrakentaminen ja EUGUGLE -projekti sekä tapahtuma-alueet.
Kehitysohjelma osallistui strategisesti
merkittäviin liikenteen ja yleisten alueiden
hankkeisiin sekä teki kolmikantayhteistyötä Tampere Tunnetuksi ry:n kanssa. Suun-



nittelu- ja rakentamishankkeiden yhteydessä kehitetään Smart City -periaatteiden
mukaisia työtapoja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalle asetettiin yksi sitova toiminnan tavoite
ja kolme sitovaa toimenpidettä. Keskustan
elinvoimaa vahvistettiin keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä. Tavoitteen
mittariksi määritetty keskustan elinvoimaindeksi oli vuonna 2017 keväällä toteutetussa laskennassa 3,84, mikä on suurten
kaupunkien korkein.
Keskustan kehitysohjelman toimenpiteet edistyivät osittain. Isoista kohteista
Ratinan kaupallisen keskittymän ja Ranta-Tampellan alueen toteutus edistyivät
suunnitelmien mukaisesti ja Kansi ja Areena -hankkeen toteutus käynnistyi lokakuussa 2017. Myös Kunkun parkin kilpailutus ja Särkänniemen alueen kehittäminen
etenivät. Asemakeskuksen, Eteläpuiston ja
Keskustorin kehittämisen aikataulut ovat
sen sijaan viivästyneet.

Toteuma

Vastuuhenkilö

+

Teppo Rantanen

+/-

Teppo Rantanen

+/-

Teppo Rantanen

+/-

Teppo Rantanen

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelman talous
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
käyttötalous jakautui vuonna 2017 elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.
Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous
toteutui kokonaisuutena 0,2 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä, koska
osa projektien toteutuksesta siirtyi seuraaville vuosille. Suurin yksittäinen tekijä oli
Asemakeskuksen yleissuunnittelun käynnistymisen siirtyminen vuodelle 2018.
Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2017 asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan
vuosisuunnitelmiin. Investoinnit toteutuivat kokonaisuutena 8,2 milj. euroa suunni-

teltua pienempinä johtuen pääosin töiden
siirtymisestä myöhempään ajankohtaan.
Ranta-Tampellan rakentaminen on
edennyt muutoin suunnitellusti, mutta
urakoiden aloitukset ovat tapahtuneet hieman toivottua hitaammassa aikataulussa,
rakennussuunnittelun viivästymisen takia.
Pilaantuneen maaperän vaihdon kustannuksissa on saatu säästöjä käyttämällä
taloudellisia työtapoja sekä maanvaihtoja
ehdittiin tekemään jo aiempina vuosina.
Kansi- ja Areena -hankkeen käynnistymisen ajankohta ja ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei
ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamis-

päätöksen tekemistä tammikuussa 2018,
minkä vuoksi vuodelle 2017 suunniteltua
määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä 4,0
milj. euroa. Ratinan kauppakeskukseen
liittyvän toteuttamissopimuksen ja Tampereen stadionin raja-alueen töitä siirtyi
eteenpäin työmaajärjestelysyistä. Tapahtuma-alueiden kehittämisen, Valoviikkovalaistuksen ja eräiden muiden Keskustan
kehittämisohjelman mukaisten töiden
aikataulutusta siirrettiin myöhemmäksi
suunnittelu-, työmaajärjestelyistä johtuvista syistä.

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Käyttötalous (1 000 euroa)
Viiden tähden keskusta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Yhdyskuntalautakunta

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Investointimenot
Yhdyskuntalautakunta
Investointimenot

TP 2017

-2 440
-195

TP 2017

Muutettu
TA 2017
-2 361
-500

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

-79
305

Ero

-1 131
-970

Alkuper.
TA 2017

KV:n
muutokset
-560
-200

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
-670
670

Muut
muutokset

-14 208

-22 450

8 242

-19 350

-3 100

0

-2 878

-7 000

4 122

-7 000

0

0

-11 330

-15 450

4 120
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Smart tampere
Smart Tampere on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi
kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen
ympäristöksi, joka houkuttelee niin yrityksiä kuin osaajia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tavoitteena on helpottaa ihmisten arkea, lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta
sekä edistää sujuvaa liikkumista kaupungissa hyödyntämällä digitalisaatiota ja
innovatiivisia toimintatapoja. Tavoitteena
on myös kehittää kustannustehokkaita ja
ympäristöä säästäviä ratkaisuja kaupungin
palveluihin. Ohjelma edistää kaupungin
toimintojen digitalisaatiota ja kestäviä
ratkaisuja muun muassa palveluissa, energian ja rakennusten käytössä, liikenteessä
sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittymisessä.
Smart Tampere -ohjelma perustuu Tampereen seudun vahvaan digitalisaation
sekä teollisuuden ja asioiden internetin
osaamiskeskittymään. Ohjelma toteuttaa
tavoitettaan yhdessä täällä olevan osaamisekosysteemin kanssa siten, että tekemisestä syntyy lisäarvoa eri osapuolille:
kuntalaisille, yrityksille, start-upeille ja tutkimus- ja koulutuslaitoksille.

Smart Tampere jakaantuu kahteen osaohjelmaan; ekosysteemikehitystä edistävään osuuteen (ekosysteemiohjelma)
sekä kaupungin palveluiden digitalisaatiota edistävään osuuteen (digi-ohjelma).
Ekosysteemiohjelma kuuluu Yritys- ja
yhteiskuntasuhteiden
palveluryhmään.
Ekosysteemiohjelman teemoja ovat mm.
älykäs teollisuus, älykäs hallinto ja osallistaminen, älykkäät rakennukset ja infrastruktuuri, älykäs hyvinvointi, älykäs liikkuminen sekä älykäs tutkimus ja koulutus.
Teemoja leikkaavat horisontaaliset toiminnot kuten kaupunkitason yhteydet sekä
analytiikka ja tekoäly.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Smart Tampere Ekosysteemiohjelmassa
on käynnistetty sovitut hankkeet (6Aika:
Opastamisen Ekosysteemi, 6Aika: City IoT
sekä EU Horizon 2020 Stardust Lighthouse) sekä jatkettu meneillään olevia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Yhdessä
ekosysteemin toimijoiden kanssa on pyritty rakentamaan vaikuttavuudeltaan suuria
läpileikkaavia hankkeita, missä kaupunki
voi toimia yhteistyökumppanina, mahdollistajana tai testialustana. Kaupunkilaiset
osallistuvat hankkeissa tehtävään kehittä-

miseen asiakaslähtöisen palvelumuotoilun
periaatteita noudattaen. Kaupunkiseudun
muiden kuntien kanssa on jatkettu yhteistyötä tavoitteena löytää yhteisiä hankkeita
heidän kanssaan.

Kehitysohjelman talous
Smart Tampereen ekosysteemiohjelman
budjetti vuodelle 2017 oli 1,5 milj. euroa,
josta 0,5 milj. euroa katettiin Avoin Tampere -ohjelman rahoituksesta sen jatkumona. Tilinpäätös toteutui vuosisuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kustannukset
olivat teemojen toimintakustannukset 0,5
milj. euroa, hankkeiden toiminnasta aiheutuneet menot 0,27 milj. euroa sekä Finnmedi Oy:lle maksettu Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusosuus 0,25
milj. euroa. Toimintavuoden tuloina oli EUtuki STARDUST-hankkeelle 21 000 euroa
sekä 6Aika-hankkeiden rahoitusosuudet,
yhteensä 69 000 euroa.

SMART TAMPERE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Elinvoima- ja osaamislautakunta
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Raitiotie
Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelma koordinoi peruskaupungin
toimintaa raitiotiehankkeessa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi
vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Rakennustyöt ovat vuonna 2017 edenneet useilla
kaduilla ydinkeskustassa, Hervannan valtaväylän varrella ja Hervannassa. Joulukuussa 2017 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 22
prosenttia, ratainfran tekninen valmiusaste oli 16 prosenttia ja toteutunut laskutus
18 prosenttia.
Raitiotien rakennustyöt laajentuivat
syksyn 2017 aikana asemakaavojen vahvistuttua myös Hervannan varikon tontille ja
Hallilan asemakaava-alueelle. Raitiotien
rakentaminen erityisesti ydinkeskustan
keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja eri kulkumuodoille matka-aikojen pidentymistä.
Erityisesti Hämeenkadun järjestelyillä on
merkittävä vaikutus koko kaupunkiseudun
bussiliikenteen kulkuun. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden edetessä.
Muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan eri kanavissa. Raitiotieallianssilla
on kaksi täysipäiväistä tiedottajaa ja tiedottajaharjoittelija sekä kiinteistöyhdys-

henkilö. Raitiotien kehitysohjelmalla on
yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan,
vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen
liittyvien palautteiden käsittelyssä sekä
useampi kaupungin asiantuntija eri yksiköistä osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön.
Asukkaille järjestettiin yleisötilaisuuksia
osan 1 rakennustöiden vaikutuksista. Raitiotien kehitysohjelma vuokraa Tampereen
aikuiskoulutuskeskukselta RatikkaNysseä
vuorovaikutustilaisuuksiin. Raitiotien rakentamisen palautteiden vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yhteistyössä
Frenckellin asiakaspalvelupisteen kanssa.
Raitiotieallianssin yhteistoimintaa mitataan erillisellä sidosryhmille suunnatulla
kyselyllä sekä hankkeen julkisuuskuvaa
mitataan analysoimalla toimituksellista
mediaa systemaattisesti puolueettoman
tahon toimesta. Yhteistoiminnan sujuminen ja julkisuuskuva ovat osa Raitiotieallianssin palveluntuottajia motivoivan
kannustinjärjestelmän mittaristoa. Raitiotien rakentamisen vaikutuksia elinkeinoelämään lievennetään yhteistoiminnalla ja
vaikutuksia arvioidaan muun muassa Tampereen yliopistolta tilatun selvityshankkeen puitteissa.
Raitiotiekaupunkien ja -hankkeiden välistä yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa tehdään erityisesti Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Turun sekä muiden Pohjoismaiden raitiotiekaupunkien kanssa. Raitiotien
kehitysohjelma järjesti 6.6.2017 Keskustorilla ratikkapäivän, missä oli muun muassa

kuntalaisilla mahdollisuus tutustua uuteen
Helsingin raitiovaunuun. Kehitysohjelma
järjesti Tampereella 28.11.2017 Suomen
raitiotiekaupunkien verkoston 1. seminaarin. Vuoden 2018 seminaari järjestetään
Espoossa.
Raitiotien rakentamisen lähtökohtana
on, että kaikille tonteille säilyy pääsy, pelastus- ja huoltoliikenne turvataan kaikissa
tilanteissa ja joukkoliikenne pyritään pitämään nykyisillä reiteillä. Keskeistä on, että
asianosaiset saavat tiedon liikennejärjestelyjen muutoksista ennakkoon ja riittävän
ajoissa.
Raitiotien kehitysohjelman hankki palveluina vuoden 2017 aikana muun muassa taiteen yleissuunnitelman, oppilasyhteistyötä muun muassa diplomityön
teettämisen muodossa, ympäristöselvityksiä, visualisointi- ja dokumentointipalveluja, riskienhallinnan suunnittelua, selvityksen keskustan vetovoimaisuuden
turvaamiseksi, markkinointi- ja pysäköintikampanjoita, vaikutusten arvioinnin selvityksiä sekä suunnittelutyötä asematunnelin ja Turtolan pysäkeistä, Elämänaukion
erikoiskatoksesta, toteutusosan 2 raitiotiereittien vertailusta ja Hatanpään valtatien
vaihderisteyksestä.
Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että
raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja tilataan
Raitiotieallianssilta. Lisäksi päätettiin, että
osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielahden pistoraide.
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
kennustyöt käynnistyivät laajasti kevään
2017 aikana ja raitiotieallianssin työt ovat
edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tampereen Raitiotie Oy:n toiminta
käynnistyi vuoden aikana ja toimitusjohtaja aloitti 1.10.2017. Raitiotievaunujen

Raitiotien kehitysohjelmalle asetettiin yksi
sitova toiminnan tavoite ja neljä sitovaa
toimenpidettä. Nämä kaikki toteutuivat
suunnitelmien mukaisesti. Raitiotien rakentaminen käynnistyi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. RaNro
36
36,1
36,2
36,3
36,4

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

hankintasopimus solmittiin vuoden lopulla
ja raitiotiejärjestelmän operaattorin hankinnasta järjestettiin halukkaille tarjoajille
markkinainfotilaisuus 5.- 6.10.2017. Operaattorin hankinnan aikataulu ja eteneminen päätetään alkuvuonna 2018.
Toteuma

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen
mukaisesti.
Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan valtatien
varrella, Kalevassa ja keskustassa.
Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu
etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin ratainfran ja varikon suunnitteluun.
Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja organisaatio,
joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset.
Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien 2017-2018 aikana.

Vastuuhenkilö

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

+

Mikko Nurminen

Kehitysohjelman talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate
toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittivat
0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin henkilöstökulujen alituksesta,
sillä kuluneen vuoden toiminnan laajuutta
oli vielä budjetointivaiheessa hankalaa arvioida.

Kaupungin yhteisten erien talousarvio
sisälsi lisäksi arvion valtion rahoitusosuudesta raitiotien vuoden 2017 kustannuksiin 13,5 milj. euroa ja vastaavan summan
sijoittamisesta perustettavaan yhtiöön.
Tammikuussa 2018 päädyttiin yhteistyössä
tilintarkastajien kanssa muuttamaan suunniteltua kirjaustapaa siten, että rahoitus-

osuudet ja niiden siirto Tampereen Raitiotie Oy:lle eivät näy kaupungin talousarvion
investointiosassa.

RAITIOTIE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta
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Konsernihallinto

Konsernihallinto
Konsernihallintoon kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot
sekä lautakunnat jaostoineen. Konsernihallinnossa toimivat pormestarin suorassa
alaisuudessa konsernijohtaja, apulaispormestarit, sisäinen tarkastus ja pormestarin
esikunta.
Konsernijohtajan alaisuudessa toimivat
hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn
sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden
johtajat ja heidän esikuntansa sekä kuusi
konserniohjausyksikköä: hallinto, henkilöstö, omistajaohjaus, strategia ja kehittäminen, talous ja viestintä. Hallintoyksikköön sisältyy myös konsernipalveluyksikkö
Koppari, joka talousarviossa ja tilinpäätöksessä käsitellään erillään Konsernihallinnosta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Kaupungin uuden toimintamallin vakiinnuttaminen oli konsernihallinnon toiminnan keskeinen tavoite vuonna 2017. Uuden
toimintamallin mukainen organisaatio
aloitti toimintansa vuoden alussa pois lukien poliittiset toimielimet, jotka aloittivat
toimintansa 1.6.2017. Uudessa toimintamallissa on keskeistä toimintatapojen ja
-kulttuurin uudistaminen. Vuonna 2017 vietiin käytäntöön uusia johtamisperiaatteita
ja henkilöstö kehittäjänä -periaatteita sekä
vahvistettiin esimies- ja johtamisosaamista. Yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta edistettiin uuden toimintamallin mukaisesti
muun muassa käynnistämällä asukkaiden,
yritysten, henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta sekä lisäämällä
yhteiskehittämistä.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Tampereen kaupungin osalta organisoitui sisäiseksi projektiksi vuoden 2017
alussa. Konsernihallinnon toimijat olivat
aktiivisesti mukana uudistuksen valmistelussa sekä valmistelemalla muutoksen
toteuttamista kaupunkiorganisaation sisällä että osallistumalla maakunnan esivalmisteluun ja toteuttamalla edunvalvontaa
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.
Toiminnan tuottavuuden paraneminen
oli koko kaupunkia koskeva tavoite vuonna

2017. Konsernihallinnossa tavoitetta edistettiin muun muassa luomalla hankintatoimen tuloksellisuutta mittaava hankintojen
tehokkuusindeksi. Palvelumallia toteutettiin alueellisten kehittämissuunnitelmien
mukaisesti tiivistämällä palveluverkkoa ja
lisäämällä digitaalisia palveluja.
Konserniohjausyksiköt ovat kehittäneet
omia ja yhteisiä prosessejaan uuden toimintamallin mukaisiksi. Tavoitteena on
ollut myös hallinnollisen työn keventäminen. Ohjausprosessien osalta on tunnistettu tarve ja käynnistetty työ asiakkuudenhallinnan kehittämiseksi yhteistyössä
palvelualueiden kanssa.
Marraskuussa 2017 hyväksyttiin Tampereen strategia 2030, joka antaa suuntaviivat kaupungin kehittämiselle tulevaisuudessa.
Uudessa
strategiassa
konsernihallintoon kohdistuu tavoitteita
koskien muun muassa asiakaslähtöisyyden kehittymistä, henkilöstön osaamista
ja hyvinvointia sekä tasapainoista taloutta
ja aktiivista omistamista.
Uuden toimintamallin mukaisella konsernihallinnon uudistamisella ja palvelualueiden organisoinnilla oli myös
konsernihallintoon kohdistuvia henkilöstövaikutuksia. Konsernihallinnon toteutunut henkilötyövuosien määrä vuonna 2017
oli 198,3. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa
suunniteltu henkilötyövuosien määrä oli
209 ja alkuperäisessä talousarviossa 283
henkilötyövuotta. Palvelualueille siirtyi
toimintamallin uudistuksen myötä 163
henkilötyövuotta. Lisäksi hyvinvoinnin
palvelualueelle siirrettiin 77 henkilötyövuotta, jotka sisältyivät vielä alkuperäisen
talousarvion lukuihin. Muita merkittävimpiä muutoksia alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 14 henkilötyövuoden siirtyminen konsernihallinnon tukipalveluista
palvelualueille sekä 18 henkilötyövuoden
lisäys strategia- ja kehittämisyksikköön
digiohjelmassa toteutettavien projektien
määräaikaisiin resursointitarpeisiin.
Henkilötyövuosien määrän toteutumiseen suunniteltua pienempänä vaikuttivat tehtävien täyttämättä jättämiset ja
Digiohjelman käytännön toteutuksen alkaminen tavoiteaikataulua huomattavasti

myöhemmin. Tulevaa maakuntaorganisaatiota siirtyi valmistelemaan määräaikaisesti yhteensä seitsemän henkilöä, joiden tehtävät pyrittiin hoitamaan sisäisin
järjestelyin. Lisäksi konsernihallinnosta
siirtyi vuonna 2017 muutamia yksittäisiä
henkilöitä palvelualueille, kun toiminnan
organisointia ja henkilöstöresurssien kohdentamista jatkettiin.
Tieto- ja viestintätekniikkaa sovelluksineen kehitettiin noin 6,7 milj. eurolla.
Pienimuotoisia muutos- ja parannustöitä
tehtiin kahdellekymmenelle ICT-palvelulle
2,6 milj. eurolla. Digiohjelman kehittämisprojekteja oli vuoden aikana käynnissä 23,
ja ohjelmaa toteutettiin noin miljoonalla
eurolla.
Konsernisalkkujen ohjaamia projekteja
uusien sovellusten kehittämiseksi tai entisten uudistamiseksi oli käynnissä lähes
60. Näistä merkittäviä projekteja olivat
muun muassa Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA), Intrauudistus (Tasku),
Tulostamisen laitteet ja palvelut, Pirta II:n
kommunikaatiopalvelut ja Hatanpään sairaalan ja TAYS:n yhdistyminen.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Konsernihallinnolla valtuustoon nähden
sitovaa on toimintakate (pl. ICT-kehittäminen) ja ICT-kehittämisen toimintakate ja
nettoinvestoinnit yhteensä.

Konsernihallinto
Konsernihallinnon toimintakate (ilman
ICT-kehittämistä) toteutui 1,5 milj. euroa
suunniteltua parempana. Toimintatuotot
toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua
suurempina ja toimintamenot 1,4 milj.
euroa suunniteltua pienempinä. Henkilöstömenot toteutuivat 0,4 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot
toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua alhaisempina, koska uusien luottamushenkilöiden koulutukseen varatusta määrärahasta säästyi 0,2 milj. euroa ja erinäisten
projektien ostot toteutuivat suunniteltua
pienempinä.



141

Konsernihallinto

ICT-kehittäminen
milj. eurolla, mikä oli 1,3 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Tähän vaikutti pääosin Digiohjelman käytännön toteutuksen
alkaminen tavoiteaikataulua huomattavasti myöhemmin. Ohjelmapäällikkö aloitti maaliskuussa ja 17 projektipäällikköä
aloittivat porrastetusti maalis-lokakuun

Konsernihallinnon kehittämisyksikköön
kuuluvan tietohallinnon sitova talouden
seurantataso on ICT-kehittämisen toimintakatteen ja investointien yhteissumma.
Toimintakate ja bruttoinvestoinnit yhteensä toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua
pienempänä. ICT-investointeja tehtiin 0,4

välisenä aikana. ICT-kehittämisen investoinneista siirrettiin 0,8 milj. euroa käyttötalouteen. Vuoden 2018 talousarvioon
esitettiin yhteensä 1,5 milj. euron uudelleenbudjetointeja ja ne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.2.2018.

KONSERNIHALLINTO
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

TP 2017

Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

Sitovat erät (1 000 euroa)
ICT-kehittäminen, toimintakate
+ nettoinvestoinnit
Konsernihallinto, toimintakate

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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TP 2017
199
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TA 2017
209

Ero
-10

Konsernihallinto

Yhteiset erät
Vuoden 2017 talousarviossa erotettiin
Konsernihallinnosta omaksi kokonaisuudeksi Yhteiset erät. Yhteisiin eriin koottiin
kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia,
kuten Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton ja
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuudet. Yhteisissä erissä oli
varaukset verotuskustannuksiin, erinäisiin avustuksiin ja jäsenmaksuihin sekä
esimerkiksi kaupungin työntekijöiden
kulttuuri- ja liikuntaseteliin ja työmatkaliikenteen tukeen. Myös pelastustoimen
maksuosuus ja vanhat eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä poikkeusolojen
johtotilojen kustannukset maksettiin yhteisistä eristä.
Kaupungin yhteisistä eristä maksettiin
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle (TKL) eläkemenoperusteisin maksuja
korvaamaan toiminta-avustusta. Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitusta
(valtionosuutta) vastaava summa puolestaan osoitettiin sisäisenä tulona koulutuksen järjestäjä Tredulle.
Yhteiset erät sisälsi myös oman pääoman rahastona käsiteltävän Elinkeinorahaston, jonka käyttöön tulee varautua
talousarviossa.
Yhteisten erien investoinnit ovat käytännössä sijoituksia osakkeisiin ja osuuksiin.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Toimintakate toteutui 2,9 milj. euroa
muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittyivät 0,7 milj. euroa ja
toimintakulut alittuivat 2,2 milj. euroa.
Merkittävimmät syyt toimintatuottojen
ylittymiseen olivat pysyvien vastaavien
myyntivoitot 0,4 milj. euroa sekä vuoden
2014 ostolaskujen tarkastuksen perusteella arvonlisäveroista haetut palautukset 0,3
milj. euroa. Merkittävin syy toimintakulujen alittumiseen oli eläkemenoperusteisten eläkemaksujen toteutuminen 1,1 milj.
euroa budjetoitua alhaisempina. Muita
syitä kulujen alittumiseen olivat muun muassa pelastustoimen maksuosuuden alittuminen 0,4 milj. eurolla ja TKL:lle maksetun
toiminta-avustuksen alittuminen 0,6 milj.
eurolla. Toisaalta avustuksissa näkyvä
Tredun yksikköhintarahoitus toteutui noin

Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Rahastojen vähennys (+)
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

83,0 milj. eurona, mikä oli lähes 1,8 milj.
euroa budjetoitua enemmän.
Elinkeinorahastoa varauduttiin käyttämään 1 milj. euroa. Rahastoa käytettiin
yhteensä 0,78 milj. euroa muun muassa
lentoliikenteen kehittämiseen, kiihdyttämöpalveluihin media-alan startup-yrityksille, Talent Tampere -ohjelmaan ja Inspired-hankkeen rahoittamiseen.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 1,1 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempinä, koska talousarvioon oli varattu 1 milj.
euroa sijoitettavaksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon (svop). Sijoitus tultaneen tekemään vuonna 2018. Vuonna 2017 tehtiin
seuraavat sijoitukset:
• 3,44 milj. euroa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
• 0,66 milj. euroa Tampereen Messu- ja
urheilukeskus Oy (svop)
• 0,33 milj. euroa Tampere-talo Oy (svop)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

198
275
1 564
2 037

245
200
852
1 297

-47
75
712
740

-84

-687

603

-1 596
260
-25 484
-55
-86 617
-151
-1 116
-114 844
-112 806
-52
-112 859
113
780
-111 965

-2 959
-45
-26 561
-56
-85 806
-175
-759
-117 048
-115 751
-55
-115 806
0
1 000
-114 806

1 363
305
1 077
1
-811
24
-357
2 205
2 945
3
2 948
113
-220
2 841

Yhteisten erien talousarvio sisälsi lisäksi
arvion valtion rahoitusosuudesta raitiotien
vuoden 2017 kustannuksiin 13,5 milj. euroa
ja vastaavan summan sijoittamisesta perustettavaan yhtiöön. Tammikuussa 2018
päädyttiin yhteistyössä tilintarkastajien
kanssa muuttamaan suunniteltua kirjaustapaa siten, että rahoitusosuudet ja niiden
siirto Tampereen Raitiotie Oy:lle eivät näy
kaupungin talousarvion investointiosassa.
Pysyvien vastaavien luovutustuloja kirjattiin noin 2,7 milj. euroa eli noin 2,2 milj.
euroa budjetoitua enemmän. Finnpark Oy
palautti sijoitettua vapaata omaa pääomaa
(svop) suunnitellusti 0,5 milj. euroa. Suurimmat myyntitulot tai svop-palautukset
koskivat seuraavia yhtiöitä: Tuomi Logistiikka 1,04 milj. euroa (svop-palautus),
Pikespo Invest Oy Ltd 0,907 milj. euroa,
FinnMedi Oy 0,148 milj. euroa, Verte Oy
0,044 milj. euroa ja RYM-SHOK Oy 0,019
milj. euroa.

• 0,08 milj. euroa Tampereen Tilapalvelut
Oy
• 0,05 milj. euroa Kuntien Tiera Oy
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YHTEISET ERÄT

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Sitovat erät (1 000 euroa)
Yhteiset erät, toimintakate
Yhteiset erät, nettoinvestoinnit

Muutettu
TA 2017

TP 2017
-4 559
0
-4 559
2 678

Ero

-19 184
13 500
-5 684
500

Muutettu
TA 2017

TP 2017
-112 806
-4 559

14 625
-13 500
1 125
2 178

Ero

-115 751
-5 684

Alkuper.
TA 2017

2 945
1 125

-17 444
13 500
-3 944
500

Alkuper.
TA 2017
-117 395
-3 944

KV:n
muutokset
-1 740
0
-1 740
0

KV:n
muutokset
1 644
-1 740

Muut
muutokset
0
0
0
0

Muut
muutokset
0
0

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Konsernipalveluyksikkö Koppari tuottaa
asiakkailleen talous-, henkilöstö-, tietojohtamis- ja projekti-, hallinto- sekä ICT-palvelut. Palvelut on tuotteistettu ja muotoiltu
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti
tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Palveluita
kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa
jotta ne tukevat asiakkaiden toimintaa
mahdollisimman hyvin. Palvelutuotannossa hyödynnetään nykyaikaisia menetelmiä
ja välineitä tehokkaasti.
Kopparin asiakaskunta koostuu kaupungin yksiköistä, konserniyhteisöistä sekä

muista yhteistyökumppaneista. Asiakkaita
on yhteensä yli 50.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset
muutokset
Konsernipalveluyksikkö Kopparin toiminnalle on laadittu kehittämissuunnitelma
vuosille 2016 - 2018, jonka on hyväksynyt
konsernihallinnon johtoryhmä. Kehittämissuunnitelma pitää sisällään strategisia
tavoitteita koko yksikölle sekä palveluryhmäkohtaisia tavoitteita.
Vuonna 2017 Kopparin toiminnan ja kehittämisen painopisteinä olivat asiakas-

KOPPARI
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
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TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

33 335
63
33 399

35 605
40
35 645

-2 270
23
-2 247

-10 341

-10 972

631

-2 142
-477
-17 906
-202
-1 727
-7
-32 802
596

-2 534
-574
-19 072
-251
-1 804
-25
-35 232
413

392
97
1 166
49
77
18
2 430
183

tyytyväisyys, asiantuntijatyön osuuden
kasvattaminen suhteessa peruspalvelutyöhön, digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntäminen, henkilöstömäärän sopeuttaminen, henkilöstön osaamistason
nostaminen, johtaminen ja esimiestyö,
taloudellinen tulos sekä työhyvinvointi.
Kaikille näille asetettiin palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tavoitteet ja niille mittarit.
Pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin.
Kopparin palvelutuotanto toimi suunnitellusti ja asiakastyytyväisyys oli 7,9.
Asiakaspalvelun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkettiin edelleen. Palvelunhallintajärjestelmä vakiinnutettiin
osaksi prosesseja ja samalla aloitettiin
asiakaspalvelun päivittäinen laadun mittaus kohtaamiskyselyillä. Kehittyneen palvelunhallinnan ansiosta Kopparilla on käytettävissään määrä- ja laatudataa tiimeittäin,
palveluittain ja asiakkaittain. Dataa hyödynnetään muun muassa resursoinnissa,
palvelun kehittämisessä sekä tapahtumien
ja ongelmien juurisyiden tunnistamisessa.
Koppari digitalisoi ja kehittää jatkuvasti palveluitaan ja toimintaprosessejaan.
Vuonna 2017 toteutettiin ohjelmistorobotiikan minikilpailutus ja laadittiin kaupunkitasoinen projektiesitys. Tulevina
vuosina on siten odotettavissa merkittävää edistymistä robotiikan saralla. Muista
digitalisaatioon liittyvistä toimenpiteistä
mainittakoon matkapalveluissa toteutettu
kululaskujen automaattihyväksynnän pilotti loppuvuonna. Kopparin ICT-palvelut
tukee, mahdollistaa ja osaltaan toteuttaa
asiakkaiden palveluprosessien digitalisoin-

Konsernihallinto

tia. Toimialojen palvelujen ja prosessien
digitalisaatiota edistettiin muun muassa
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa (verkkomaksaminen, sähköinen ilmoittautuminen ja avustustenhallinta), varhaiskasvatuksessa (raportoinnin ja palveluohjauksen
kehittäminen), kaupunkiympäristön palvelualueella (liikkuvan työn mahdollistava
perusrekisterien mobiilikäytön aloittaminen) ja sosiaalihuollossa (sähköisten palveluiden laajentaminen).
Kopparin henkilöstön osaamistaso on
hyvä. Toiminnan luonteesta ja toimintaympäristön muutoksista johtuen jatkuva
ja oikein kohdistuva osaamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tähän haasteeseen Koppari vastaa laaditulla osaamisen kehittämisen konseptilla. Osaltaan
panostukset osaamisen kehittämiseen
tukevat tavoitetta palvelutarjooman kehittämisestä sisältämään yhä enemmän
asiantuntijapalveluita.
Työhyvinvointia kehitettiin työhyvinvointisuunnitelman pohjalta. Jatkuvaa
oppimista tuettiin ja kannustettiin sekä
mahdollistamalla laajasti koulutuksiin
osallistuminen että tukemalla vertaisop-

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

pimista. Koppari toteuttaa vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Vuonna
2017 tehdyn kyselyn kokonaisarvosana oli
4,05 (2016: 3,98) asteikon ollessa 1-5. Henkilöstömäärän sopeuttamista jatkettiin
suunnitelmien mukaan hallitusti palveluiden toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi huomioiden.
Vuoden aikana tehtiin lisäksi kattavasti
valmistelutyötä, ja käynnistettiin Tahe Pirkanmaa -projekti, Tampereen kaupungin
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja
henkilöstöhallinnon palveluja tuottavan inhouse-yhtiön perustamiseksi. Yhtiö toteutetaan yhteistyössä Monetra Oy:n kanssa
ja se tulee olemaan osa useamman kunnan
ja sairaanhoitopiirin omistamaa Monetrakonsernia. Yhtiö perustetaan vuoden 2018
aikana ja se tuottaa vuoden 2019 alusta
alkaen määritellyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Tampereen kaupungille ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Vuoden
2020 alusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
omistus siirtyy Pirkanmaan maakunnalle,
jolle yhtiö tuottaa tästä eteenpäin talousja henkilöstöhallinnon palvelut.

Konsernipalveluyksikkö Kopparin toimintakate ennen tilinpäätöshyvitystä oli noin
3,9 milj. euroa eli noin 3,5 milj. euroa
suunniteltua parempi. Myyntituottojen toteuma oli noin 1,1 milj. euroa suunniteltua
parempi ja toisaalta kulut toteutuivat noin
2,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Tuotot ylittivät suunnitellun kaikissa
palveluryhmissä melko tasaisesti. Samalla
tavalla kulut olivat suunniteltua pienemmät kaikissa ryhmissä pois lukien tietojohtamis- ja projektipalvelut, jonka kuluja
kasvattivat vuoden aikana käynnistetyt
projektit. Kopparin palkalliset henkilötyövuodet alittivat suunnitellun 7 henkilötyövuodella ja henkilöstökulut olivat ICT-palveluiden ostojen ohella merkittävin tekijä
suunniteltua pienemmässä kulutoteumassa.
Toimintatuottojen toteuduttua suunniteltua suurempina ja toimintakulujen
toteuduttua suunniteltua pienempinä,
Koppari hyvitti sisäisille asiakkailleen tilinpäätöshyvityksenä noin 3,3 milj. euroa.

KOPPARI
Sitovat erät (1 000 euroa)
Konsernipalveluyksikkö Koppari,
toimintakate

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017
596

TP 2017
286

Muutettu
TA 2017
413

Muutettu
TA 2017
293

Alkuper.
TA 2017

Ero
183

413

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
0

Ero
-7
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Pirkanmaan pelastuslaitos
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
ja sen päättymisen jälkeen
Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta maakunnan uudistustyö on tilikaudella jatkunut aiempien linjausten mukaisena. Pelastuslaitos on ollut mukana Pirkanmaalla
valmistelun kaikilla tasoilla kevätkaudella
esivalmistelun I vaiheessa ja syyskaudella
esivalmistelun II vaiheessa aiempaa tiiviimmin. Tämä käytännössä on tarkoittanut henkilöstöresurssien kasvattamista
maakuntasuunnitteluun. Samaan aikaan
on sisäministeriön pelastustointa koskeva uudistushanke edennyt ja kuluneen
vuoden aikana myös pelastustoimen oma
lainsäädäntö on uudistettu. Sekä uudistushankkeessa että lainsäädännössä linjataan
tietyille pelastuslaitoksille erityistehtäviä
ja rakennetaan maahan viiteen pelastuslaitokseen nojautuva tilannekeskusjärjestelmä, jossa Pirkanmaan on yhtenä
mukana. Maakuntamuutokseen liittyen
pelastuslaitos vastaa pelastustoimen ja
varautumisen suunnittelusta maakunnassa esivalmistelun II vaiheessa ja osallistuu
osaltaan ensihoidon suunnitteluun.
Tilikauden aikana jo tätä edeltävänä
vuonna aloitettu ensihoidon toiminta-alueen laajennus viimeisteltiin ja se on pohjana myös vuoden 2018 jatkosuunnittelua
varten. Osana ensihoidon ja pelastustoimen yhteistä suunnittelua aloitti pelastuslaitoksella yhteinen ensihoidon vastuulääkäri ensihoitokeskuksen kanssa.
Vuoden 2017 loppupuolella käynnistettiin suunnitellulla tavalla kolmen uuden
paloaseman rakentamistyöt. Hankkeet
tullaan saattamaan loppuun vuoden 2018

alkusyksystä, jolloin Ikaalisten, Kangasalan ja Valkeakosken paloasemat otetaan
käyttöön.
Liittyen koko maakunnan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun Pirkanmaan
pelastuslaitos oli keskeisesti mukana
Pirkka 2017 -valmiusharjoituksessa. Harjoituksessa tuettiin kuntien johtoryhmiä
häiriötilanteissa ja järjestettiin suuronnettomuusharjoitus, johon osallistui laajasti eri viranomaisia. Tässä yhteydessä
harjoiteltiin myös pelastuslaitoksen tilannekeskustoimintaa laajavaikutteisessa yhteiskuntaa koskettavassa häiriötilanteessa
ja otettiin käyttöön viranomaisten TUVE
ICT-verkko.
Liittyen edellä mainittuun ja myös kansalliseen tietoturvasuunnitteluun käynnistettiin pelastuslaitoksella koko sen toimintaa ja tiloja koskeva tietoturvahanke.
Hankkeen määräaika on vuoden 2018 loppuun mennessä ja tuolloin on koko pelastuslaitoksen tietoturvaympäristö uudistettu vaatimuksia vastaavaksi.
Kaiken kaikkiaan on vuoden 2017 toiminta painottunut maakuntamuutoksen
valmisteluun ja niin muodoin hallinnossa
eri toimintojen tarkasteluun ja ajan tasalle saattamiseen. Pääosin kaikki hallintoon
ja työhyvinvointiin liittyvät suunnitelmat
on päivitetty samoin kuin tilakartoitukset
tehty. Vuodet 2018 ja 2019 tulevat painottumaan edellä mainittujen maakuntaja pelastustoimihankkeiden jatkotyönä.
Vuoden 2018 lopulla pelastuslaitos on osa
maakunnan väliaikaishallintoa ja tuolloin
viimeistellään maakuntamuutokseen liittyvät keskeiset asiakokonaisuudet. Samoin

kahtena seuraavana vuonna tullaan yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa valmistelemaan ja
toteuttamaan ensihoidon uutta toimintajärjestelmää maakunnan aloitusta varten.
Tavoitteena on, että Pirkanmaan pelastuslaitos liikelaitos on jatkossakin keskeinen
osa ensihoidon palvelutuotantoa ja yhteistoiminta ensihoidon kanssa on entisestään
tiivistynyt.
Taloutta ja hallintoa koskien on Pirkanmaan pelastuslaitoksella keskeisintä
ottaa osaa talouden jts-suunnitteluun ja
huolehtia siitä, että talousprosessi taloustietoineen toimii oikein. Maakunnan
ensimmäistä vuoden 2020 talousarviota
laadittaessa, jo vuoden 2018 syksyllä, on
pystyttävä toteuttamaan pelastustoimen
siirto maakunnalle siten, että palvelutaso
eli resursointi on tarkoituksenmukaisella
tasolla ottaen huomioon nykyinen palvelutaso ja siihen liittyvät kehityshankkeet.
Pelastuslaitoksen kolmesta toiminnan
tavoitteesta toteutui vuonna 2017 kaksi ja
yksi tavoite toteutui osittain. Palotarkastukset suoritettiin valvontasuunnitelman
mukaisesti ja toimintavalmiusaikavaatimus saavutettiin kaikissa riskiluokissa.
Työhyvinvointiin liittyvää tavoitetta ei saavutettu kokonaisuudessaan, vaikka sairaspoissaolot ja työtapaturmat olivat vähentyneet ja työhyvinvointia oli vuoden
aikana kehitetty systemaattisesti usein
eri toimenpitein. Työhyvinvointimatriisin
tulos laski johtuen varhaiseläkemaksujen
kasvusta.
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KÄYTTÖTALOUS
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Liikeylijäämä

Muutettu
TA 2017

TP 2017
-2

Alkuper.
TA 2017

Ero

-1

-1

Muutokset
-1

0

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Investointien rahavirta

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

Muutokset

-1 945
168

-1 933
199

-12
-31

-1 800
0

-133
199

142

84

58

150

-66

-1 635

-1 650

15

-1 650

0

TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro

Toiminnan tavoite 2017

24

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti
Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti
Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2016 verrattuna

25
26
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Toteuma
+
+
+/-

Liikelaitokset

Liikelaitokset
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
ja sen päättymisen jälkeen
Liikelaitosten kehittämistä jatkettiin aktiivisesti vuoden 2017 aikana. Tehdyt toimenpiteet ovat näkyneet myös talouden osalta
positiivisena kehityksenä. Liiketoiminnan
kehittämisen lisäksi muutamissa liikelaitoksissa on ollut toteutus- tai selvitysvaiheessa rakenteellisiin muutoksiin liittyviä
prosesseja. Sote- ja maakuntauudistuksen tulevia vaikutuksia liikelaitosten toimintaan liittyen on arvioitu käytettävissä
oleviin tietoihin perustuen. Liikelaitosten
yhteenlaskettu henkilöstömäärä 31.12.2017
oli 1 729.
Tampereen Infra Liikelaitoksessa oli
vuonna 2017 neljä tulosyksikköä: Kunnossapitopalvelut, Rakentamispalvelut, Kalustopalvelut ja Paikkatietopalvelut. Suunnittelupalvelut on siirretty vuoden 2017
alusta Kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2017
talousarvioissa tehtäväksi selvittää korjaamon kehittämistarpeet. Korjaamoselvitys
valmistui syksyllä 2017 ja sen perusteella
on päätetty muun muassa eriyttää Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen korjaamotoiminta Infran korjaamosta kevään
2018 aikana Kaupunkiliikenteen omaksi
toiminnaksi. Infran johtokunnan hyväksymän kalustosuunnitelman mukaisesti kalustohankinnoissa siirrytään rahoitusleasingin käyttöön.
Tampereen Infra Liikelaitoksen tulevaisuutta tarkastellaan omistajaohjauksen
johdolla vuonna 2018. Selvitystyö perustuu kaupunginvaltuuston vuoden 2018
talousarvion hyväksymisen yhteydessä
13.11.2017 § 308 asettamaan tavoitteeseen.
Selvitystyö koskee koko Tampereen Infra
Liikelaitoksen organisointia ja koko Infra
Liikelaitoksen henkilöstöä. Selvitystyön
mahdolliset tarkemmat periaatteet linjaa
kaupunginhallituksen konsernijaosto kevään 2018 aikana.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan kehittämistä ja tehostamista jatkettiin edelleen ja liikelaitoksen menestyksekäs toiminta jatkui myös
vuonna 2017. Edellisestä vuodenvaihteesta
alkaen TKL tarjosi kaupunkilaisille mahdol-

lisuuden liikkua myös täyssähköbusseilla,
jotka operoivat linjalla numero kaksi.
Matkustajamäärät jatkoivat edellisvuonna alkaneella nousu-uralla. Vuonna 2017
TKL kuljetti yhteensä yli 20,5 miljoonaa
matkustajaa, mikä on runsaat kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Samanaikaisesti operoitujen linjakilometrien määrä pysyi lähes ennallaan kasvun ollessa
vain 0,2 prosenttia. Osana linjaliikennettä,
sekä sen ohella, TKL operoi aiempien vuosien tapaan erilaisia messu- ja tapahtumakuljetuksia.
Kaluston uusinvestoinneissa vuodelle
2017 otettiin huomioon positiiviset kokemukset edellisvuosina hankituista kevennetyn korirakenteen mukaisista linja-autoista. Nämä seikat otettiin huomioon ja
kevään kaksiakselisten autojen hankinnat
täydensivätkin kevytrakenteisten linjaautojen hankintaketjua. Lisäksi hankittiin
kahdeksan kappaletta kolmiakselisia, lähes päästöttömällä Euro6 -moottorilla varustettua linja-autoa sekä täydennyksenä
neljä kappaletta käytettyjä linja-autoja.
Sekä Infran toimintojen kehittämisen
että TKL:n omaehtoisen valmiuden muodostaman kehityskaaren luonnollisena jatkumona kaupunginhallitus teki loppuvuodesta 2017 päätöksen Tampereen Infran
palveluksessa olevan linja-autojen korjaamo- ja huoltohenkilökunnan siirtymisestä
osaksi TKL:n organisaatiota. Tämän muutoksen ajankohdaksi on sovittu kevät 2018.
Vuosi 2017 oli Tampereen Tilakeskus
Liikelaitoksessa muutosten aikaa. Tilakeskuksen toimintaan liittyviä uudistuksia
valmisteltiin ja toteutettiin vuoden 2017
aikana ja Tilakeskuksen toiminta liikelaitosmuodossa päättyi vuoden lopussa.
Tampereen kaupunginvaltuuston 2.10.2017
tekemän päätöksen mukaisesti Tilakeskuksen palveluliiketoiminta on yhtiöitetty
1.1.2018 Tampereen Tilapalvelut osakeyhtiöön. Samanaikaisesti tilaomaisuus siirtyi
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
asunto- ja kiinteistölautakunnan omistukseen ja ohjaukseen.
Vuoden 2017 aikana Tilakeskus organisoi toimintansa vastaamaan kaupungin
uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman
palvelualueen kanssa. Tilakeskus jatkoi

toimintamallin kehitystä valmistautumalla
jatkamaan toimintaansa yhtiömuodossa
omistajaohjauksen kanssa laaditun yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti Tampereen Tilapalvelut Oy:n perustamisesta kokouksessaan 2.10.2017. Tilakeskuksen palveluliiketoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön
liiketoimintakaupalla 1.1.2018.
Tilakeskus jatkoi investointien toteuttamista asiakkaiden kanssa tilaseurantaryhmissä määritellyn toteutusjärjestyksen
mukaisesti. Investointien suunnittelussa
huomioitiin Tampereen kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä investointikatto. Vuoden 2017 aikana käynnistyivät
muun muassa Lielahden koulun vanhan
osan perusparannus, Haukiluoman päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu sekä Tampereen maauimala. Vuonna 2017 valmistuivat
ja käyttöönotettiin muun muassa Tampereen kansainvälisen koulun perusparannus
ja laajennus, Lielahden koulun muutostyöt
ja nuorisotilat, Talvitien päiväkoti ja koulu,
Metson tilamuutokset ja perusparannus,
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus,
Tesoman jäähalli, Hatanpään kantasairaalan perusparannus ja laajennus sekä Koukkuniemen Toukola.
Tampereen Vesi Liikelaitos osallistui
vuoden 2017 aikana aktiivisesti vesihuollon seudullisten hankkeiden, erityisesti
Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamon, valmisteluun. Keskuspuhdistamohankkeessa ovat mukana Kangasala,
Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja
Ylöjärvi, joiden jätevesistä 96 % puhdistetaan jo nykyisin Tampereella. Yhteistyö
Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on ollut
tiivistä vuoden 2017 kesäkuuhun kestäneen puhdistamon ja siirtolinjojen toteutussuunnittelun aikana. Uusi yhteinen
keskusjätevedenpuhdistamo Tampereen
Sulkavuoressa on tarkoitus saada käyttöön
vuoteen 2024 mennessä. Siihen saakka
jätevedet käsitellään nykyisillä Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilla, joiden
määräaikaisista ympäristöluvista ei tarvitse jättää lupaehtojen tarkistushakemusta
Pirkanmaan ELY-keskuksen 21.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Keskuspuhdistamohanketta koskevat asemakaavat
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LIIKEYLIJÄÄMÄN TOTEUTUMINEN
Liikeylijäämä
(1 000 euroa)

TP 2017

Vesi
Kaupunkiliikenne
Infra
Voimia
Tilakeskus
Yhteensä

23 477
3 599
4 244
2 841
28 688
62 849

Muutettu
TA 2017
23 094
2 360
3 725
2 800
34 733
66 712

Ero

Alkuper. TA
2017

383
1 239
519
41
-6 045
-3 863

Muutokset

23 094
2 360
4 074
2 380
34 170
66 078

0
0
-349
420
563
634

INVESTOINNIT

Investoinnit (1 000 euroa)
Tampereen Vesi
Investoinnit
Rahoitusosuudet
Tampereen Kaupunkiliikenne
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Tampereen Voimia
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Tampereen Infra
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Tampereen Tilakeskus
Investoinnit
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Liikelaitokset yhteensä
Investoinnit
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

Muutokset

-19 748
200

-16 700
0

-3 048
200

-16 700
0

0
0

-2 963
17

-3 000
0

37
17

-3 000
0

0
0

-177
0

-281
0

104
0

-280
0

-1
0

-879
217

-900
100

21
117

-900
100

0
0

-76 067
4 781
35 339

-101 040
2 777
4 000

24 973
2 004
31 339

-82 195
2 777
4 000

-18 845
0
0

-99 834
4 981
35 573

-121 921
2 777
4 100

22 087
2 204
31 473

-103 075
2 777
4 100

-18 846
0
0

en. Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta
siirtyi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka jatkossa
rahoittaa hulevesien hoidon perimällään
julkisoikeudellisella maksulla. Osana ratkaisua hulevesiverkostot siirtyivät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön
palvelualueen omaisuudeksi.
Tampereen Voimia Liikelaitoksessa
keskityttiin toimintavuonna 2017 liikelaitoksen tulevaisuuden vaihtoehtojen
arviointiin. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto teki strategisesti merkittävän
linjauksen päättämällä, että valmistelua
jatketaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen inhouse-yhtiön perustamiseksi vuoden 2019
alusta lukien. Liikelaitoksen toiminnan
yhtiöittäminen Tampereen kaupungin ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteiseksi
in-house yhtiöksi mahdollistaisi palveluvolyymin kasvun ja liiketoimintamallin
uudistamisen. Lisäksi tukipalvelujen järjestämisen roolin on mahdollista laajentua
tulevaisuudessa uusiin palveluihin.
Voimian liiketoimintamallin uudistamisen ja entistä keskitetymmän tuotannon
mahdollistava investointipäätös odottaa
edelleen liikelaitoksen tulevaisuuden selkiintymistä. Viivästymisen vaikutukset
alkavat näkyä liikelaitoksen toiminnassa,
koska toimintamallia ja työolosuhteita ei
ole pystytty parantamaan suunnitellusti: Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
kehittämistavoitteista jäätiin toimintavuonna. Lisäksi jouduttiin panostamaan
ateriakapasiteetin varmistavien tilapäisratkaisujen suunnitteluun.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
tulivat lainvoimaisiksi kaupunginvaltuuston 15.5.2017 tekemällä päätöksellä, mikä
mahdollistaa hankkeen rakentamistöiden
aloittamisen rakennusluvan turvin vuoden
2018 aikana.
Kaupinojan
vedenpuhdistuslaitoksen
saneerausta jatkettiin. Jatkuva vedentuotanto käynnistyi vuoden 2017 loppupuolella, vaikka laitosta ei ole vielä otettukaan
vastaan prosessitoimituksen osalta. Vastaanottoa edeltävät takuukoeajot päästään tekemään alkuvuonna 2018 viimeisten säätö- ja muutostöiden valmistuttua.

152

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

Raholan jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely-yksikkö saatiin käyttöön vuoden 2017
alkupuolella ja sen avulla lupaehtojen mukaiseen puhdistustulokseen päästiin hyvin
toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Verkostojen uudisrakentaminen ja saneeraus
sekä uusien runkoyhteyksien rakentaminen vesihuoltoverkostojen kehittämisohjelman mukaisesti jatkuivat vilkkaina eri
puolilla kaupunkia.
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017
Hulevesien hallinnan järjestämisestä ja
rahoittamisesta Tampereella 1.1.2018 alka-

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko
kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 23 tavoitteesta 18 toteutui vuoden loppuun mennessä vähintään osittain. Viisi tavoitetta jäi
toteutumatta, jotka kahta lukuun ottamatta koskivat tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen ja tapaturmien
määrän laskua koskevia tavoitteita.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen kaikki
viisi toiminnan tavoitetta toteutuivat. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi
ja oli 443 109€/htv (420 463€/htv vuonna 2016). Sairauspoissaolot ovat alentu-

Liikelaitokset

neet edellisvuoteen verrattuna tavoitteen
mukaisesti, samoin työtapaturmat. Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason
alapuolella kerrostalojen vertailuhinnan
osalta. Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyivät korkealla tasolla ja asiakastyytyväisyys parani. Verkostojen keskimääräinen uusiutumisaika oli tavoitteen
mukainen (< 100 vuotta).
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viidestä toiminnan tavoitteesta

toteutui neljä, ainoastaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen
ja tapaturmien määrän laskua koskeva
tavoite jäi toteutumatta. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi noin 1,6 %:lla
vuoteen 2016 verrattuna. Kapasiteetin mukauttamiseen liittyvä tavoite saavutettiin
ja liikelaitos reagoi mm. rekrytoinnein ja
hankinnoin vastaamaan tilaajan tilausta.
Liikelaitoksen kilpailukykyyn liittyvä tavoite saavutettiin, ero kilpailutettuun liiken-

teeseen on kaventunut ja asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Toiminnan
luotettavuutta mittaava toteutuneiden
linjakilometrien määrään liittyvä tavoite
toteutui ja 99,93 % tilatuista linjakilometreistä toteutui suunnitellusti.
Tampereen Infra Liikelaitoksen neljästä
toiminnan tavoitteesta yksi toteutui täysin ja kolme osittain. Liikevaihto henkilötyövuosia kohden kasvoi 4,4 % vuodesta 2016. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista

RAKENNUSHANKKEET
Kust.
arvio
VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS
Rahoitusosuudet
Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja
perusparannus
Pispalan koulun perusparannus
Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus
Nekalan koulun sisäilmaperusparannus
Koulurakennusten pienet hankkeet
Mustametsän päiväkoti ja neuvola
Talvitien päiväkoti ja koulu
Haukiluoman päiväkoti
Irjalan päiväkoti ja koulu
Päiväkotien perusparannus
Päiväkotien pienet hankkeet
LUKIOKOULUTUS
Lukioiden pienet hankkeet
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
Rahoitusosuudet
Kulttuuripalvelut
Metson tilamuutokset ja perusparannus
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus
Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet
Vapaa-aikapalvelut
Tesoman jäähalli
Tampereen maauimala
Liikuntapaikkojen perusparannus
Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Rahoitusosuudet
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus
ja laajennus
Hatanpään kantasair. perusparannus 4-5 ja laajennus

Aik.
käyttö

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

Kok.
käyttö

-

34 896
-

32 122
18

44 353
0

12 231
18

35 770
0

8 583
0

67 018
-

20 000

16 729

3 666

3 270

-396

3 270

0

20 395

28 750

9 211

10 391

15 654

5 263

9 000

6 654

19 602

7 500
9 651
4 400
8 700
8 800
6 500
6 500
8 000
-

50
6 124
2
3
30
2 689
19
39
26 629
-

132
3 297
1 325
14
3 186
6
3 752
928
1 014
2 770
1 641
384
384
19 609
620

150
3 527
3 100
200
3 289
200
3 866
3 800
2 000
3 500
1 797
440
440
29 078
277

18
230
1 775
186
103
194
114
2 872
986
730
156
56
56
9 469
343

0
3 000
2 900
200
3 000
200
3 400
3 800
2 000
3 500
1 500
300
300
23 800
277

150
527
200
0
289
0
466
0
0
0
297
140
140
5 278
0

182
9 421
1 327
17
3 186
36
6 441
947
1 053
2 770
1 641
384
384
46 238
-

10 300
20 680
2 600
-

6 468
16 772
162
-

3 586
2 996
1 722
663

3 832
3 908
2 338
800

246
912
616
137

3 800
3 600
1 800
800

32
308
538
0

10 054
19 768
1 884
663

7 787
10 800
-

2 687
540
31 991
-

4 596
3 456
2 108
482
15 940
4 143

5 100
10 800
1 450
850
17 041
2 500

504
7 344
-658
368
1 101
1 643

1 000
9 500
2 600
700
13 900
2 500

4 100
1 300
-1 150
150
3 141
0

7 283
3 996
2 108
482
47 931
-

10 000

8 423

889

1 000

111

0

1 000

9 312

12 000

13 414

658

385

-273

0

385

14 072
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Kust.
arvio
Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus
Linnainmaan hyvinvointikeskus osa 2
Koukkuniemen kehittäminen
Toukola (huoltorak. päälle)
Männistö, RAUSAN laajennus
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet
KONSERNIHALLINTO
Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn.
laitteet
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt
Suunnittelukustannukset
MUUT KIINTEISTÖT
Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit
HYTE JA ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA
TOTEUTETTAVISSA HANKKEISSA
Ratinan vanha muuntamorakennus, ns. Torni, käyttöomaisuuserien hankinta
Crea Swiss -hitsauspöydän hankinta

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

Kok.
käyttö

5 500

3 568

1 811

1 932

121

900

1 032

5 379

1 000

82

943

1 000

57

1 000

0

1 025

17 000
11 000
-

6 446
58
-

9 209
223
2 207
5 827

10 000
141
2 583
6 595

791
-82
376
768

10 000
0
2 000
5 300

0
141
583
1 295

15 655
281
2 207
5 827

-

-

1 991

2 106

115

1 600

506

1 991

-

-

3 412
333
91
1 788

3 789
350
350
3 033

377
17
259
1 245

3 000
350
350
2 625

789
0
0
408

3 412
333
91
1 788

-

-

1 788

3 033

1 245

2 625

408

1 788

-

-

152

500

348

500

0

152

228

-

228

0

-228

0

0

228

17

-

17

0

-17

0

0

17

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

-

-

76 067

101 040

24 973

82 195

18 845

-

Rahoitusosuudet

-

-

4 781

2 777

2 004

2 777

0

-

SITOVAT NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

-

-

71 286

98 263

22 969

79 418

18 845

-

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-

-

35 339

4 000

31 339

4 000

0

-

46 500

26 518

548

-

-

-

-

27 066

4 000

-

-

-

-

-

-

-

18 400
10 000
32 400

-

-

-

-

-

-

-

78 900

-

-

-

-

-

-

-

VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET
Vuorestalo ->leasing
Tredu Hepolamminkatu, B-rakennuksen IV-perusparannus ja muutostyöt
Tredu Lempäälä ja Lempäälän lukion tilat
Tredu Pirkkala
TREDU-Kiinteistöt Oy yhteensä
VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET YHTEENSÄ
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johtuvien poissaolojen ja tapaturmien
määrän laskua koskeva tavoite toteutui
tapaturmien osalta, poissaolojen osalta
tavoite jäi toteutumatta. Tavoite liittyen
liikelaitoksen toiminnan organisointiin toteutui osittain kun Infran korjaamon ratkaisuista tehtiin päätökset, koko Infran
osalta tavoitteen toteuttamista jatketaan
vuonna 2018. Tuotettujen palvelujen hinta- ja laatutasossa liikelaitos on parantanut
asemaansa suhteessa yksityisiin kilpailijoihin vuoden 2017 aikana, mutta hintatason
osalta eroa on edelleen.
Tampereen Voimia Liikelaitokselle asetetuista viidestä tavoitteesta kaksi toteutui
ja kolme jäi toteutumatta. Työn tuottavuus
(liikevaihto/henkilötyövuodet) heikkeni 6
% prosenttia vuoteen 2016 verrattuna johtuen mm. puhtauspalvelujen 1,2 milj. euron hinnanalennuksesta ja sairauspoissaolojen kasvusta johtuneesta sijaistarpeen
lisääntymisestä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen ja tapaturmien määrän laskua koskeva tavoite jäi
toteutumatta, samoin asiakkaiden hyvinvoinnin parantuminen edelliseen vuoteen
verrattuna (ravitsemuksen hyvinvointimatriisin kokonaistulos heikkeni lievästi). Liikelaitoksen yhtiöittämistä koskeva
tavoite toteutui ja kaupunginhallituksen
konsernijaosto päätti 10.10.2017 selvityksen perusteella, että valmistelua jatketaan
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen in-house yhtiön
perustamiseksi v. 2019 alusta lukien.
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
asetetuista neljästä tavoitteesta toteutui
kolme ja ainoastaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen ja tapaturmien määrän laskua koskeva tavoite
jäi toteutumatta. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi noin 3,6 %:lla vuoteen 2017 verrattuna. Tavoite liikelaitoksen toiminnan organisoinnista kaupungin
uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä
elinvoiman palvelualueen kanssa toteutui
ja mm. tuotteistus on tehty. Liikelaitoksen
yhtiöittämisen valmistautumiseen liittyvä
tavoite saavutettiin ja yhtiöittäminen toteutui 1.1.2018.

Olennaiset poikkeamat tilikauden
talousarvioon
Kaikilla liikelaitoksilla valtuustoon nähden
sitovia eriä ovat korvaus peruspääomasta
sekä investointien bruttomenot. Korvaus
peruspääomasta toteutuu kaikkien liikelaitosten osalta vuosittain laskennallisena
rahoituskulukirjauksena. Korvauksen suuruus on sidottu peruspääoman määrään ja
liikelaitoskohtaiseen korvausprosenttiin.
Tampereen Tilakeskuksen talonrakennushankekohtaiset kustannusarviot ovat sitovia siten, että Tilakeskuksen johtokunta voi
perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15
prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman
rajoissa. Liikelaitosten tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat
ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista
poikkeamista on tiedotettava valtuustolle.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämä toteutui 3,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana 62,8 milj. eurona.
Liikeylijäämä toteutui kaikilla liikelaitoksilla suunniteltua parempana Tampereen
Tilakeskus Liikelaitosta lukuun ottamatta.
Tilakeskuksen liikeylijäämä muodostui
6,1 milj. euroa muutettua talousarviota
heikommaksi. Alitus johtui mm. vuokratulojen pienenemisestä sekä samalla
väistötilojen menojen kasvusta. Lisäksi
sisäilmaongelmat ja asbestiremontti ylittivät suunnitellut kustannukset. Kaupunginhallituksen vuonna 2016 joulukuussa
tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin
omistamien voimalaitosten, sähköasemien
ja pumppaamoiden rakennusteknisten osien myynti toteutui tilikaudella 2017 Tampereen Sähkölaitokselle, Sähköverkolle ja
Veralle 33,0 milj. eurolla.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto
oli 377,6 milj. euroa, joka on 8,8 milj. euroa
muutettua talousarviota vähemmän. Käyttötalouden kulut kokonaisuutena toteutuivat liikevaihdon laskiessa myös 2,6 milj.
euroa suunniteltua pienempinä ja poistot
ja arvonalentumiset toteutuivat kokonaisuutena 2,9 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Liikelaitosten investoinnit toteutuivat
99,8 milj. eurona ja ne alittavat vuosisuunnitelman 18,9 milj. eurolla. Rahoitusosuuksia kirjattiin 5,0 milj. euroa ja pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja
kertyi yhteensä 35,6 milj. euroa.
Tampereen Veden investointimenot
toteutuivat 3,0 milj. euroa suunniteltua
suurempina 19,7 milj. eurona. Investoinneista käytettiin 14,3 milj. euroa verkostojen rakentamiseen suurimpina kohteinaan
Kaupinojan yhdysjohdot, Lintuhytin alue,
Nurmi-Nikinväylä ja Kaupin kampuksen
alue sekä Vuoreksen Isokuusen II-vaihe.
Laitosrakentamiseen käytettiin 5,4 milj.
euroa suurimpana kohteenaan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus 3,7
milj. euroa.
Tampereen Kaupunkiliikenteen investoinnit toteutuivat muutetun talousarvion
mukaisesti 3,0 milj. eurona, ja investoinnit
kohdistuivat sekä uusiin että käytettyihin
linja-autoihin.
Tampereen Infran kone- ja kalustoinvestoinnit toteutuivat myös muutetun talousarvion mukaisesti 0,9 milj. eurona ja investoinnit kohdistuivat Infran omaa toimintaa
varten hankittuihin kuorma-autoihin aurausvarustuksin, kahteen taajamatraktoriin ja paikkatiedon kuvaustarpeisiin miehittämättömään lentolaitteeseen.
Tampereen Voimian investoinnit toteutuivat 0,2 milj. eurona ja alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla. Kalusto- ja laiteinvestoinnit kohdistuivat mm. strategian
mukaisesti tuotannon tehostamiseen suurissa tuotantokeittiöissä ja asiakaslaadun
parantamiseen linjastoja uusimalla sekä
jatkamalla Aromi-järjestelmän kehittämistä.
Kokonaisuutena Tampereen Tilakeskuksen nettoinvestoinnit toteutuivat 71,3 milj.
eurona, joka alittaa muutetun talousarvion
27,0 milj. eurolla. Alitukset johtuivat muun
muassa hankkeiden jaksottumisesta usealle vuodelle ja rakentamisen tahdistuksesta
alkuperäiseen talousarvioon nähden, kustannussäästöistä ja töiden siirtymisestä
alkuperäiseen aikatauluun nähden.
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Liikelaitokset

Talonrakennushankkeet
Liikelaitoksista Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksella on hanketasolla sitovia investointeja, mutta Tilakeskuksen johtokunta
voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja
peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa
15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissum-

man rajoissa. Investointien määrärahat
ylittyivät alla mainituissa kohteissa:
Tampereen
kansainvälisen
(Amurin) koulun perusparannus ja laajennus,
396 000 euroa
Liikuntapaikkojen
perusparannus,
658 000 euroa

Hatanpään kantasairaalan perusparannus 4-5 ja laajennus, 273 000 euroa
Koukkuniemen Männistö, Rausan laajennus, 82 000 euroa
Ratinan vanha muuntamorakennus,
ns. Torni, käyttöomaisuuserien hankinta,
228 000 euroa

Tesoman jäähallista jäi käyttämättä
504 000 euroa
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen 2.
vaiheesta jäi käyttämättä 57 000 euroa
Suunnittelukustannuksista
jäi
käyttämättä 259 000 euroa

Uudelleen budjetoitavien hankkeiden
investointiesitys vuodelle 2018 on
yhteensä 25 038 000 euroa. Määrärahat
siirtyvät kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
-palveluryhmän investointeihin.

Määrärahojen alitukset ja uudelleen
budjetoitavat
Nekalan koulun sisäilmaperusparannuksesta jäi käyttämättä 186 000 euroa
Koulurakennusten pienistä hankkeista
jäi käyttämättä 103 000 euroa
Päiväkotien pienistä hankkeista jäi
käyttämättä 156 000 euroa
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Liikelaitokset

LIIKELAITOSTEN TOIMINNAN TAVOITTEET
Kortti

Sitova tavoitetaso 2017

Tampereen Vesi
1
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja
2
tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %
3
Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella
4
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla
5
Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan
Tampereen Kaupunkiliikenne
6
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja
7
tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %
Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun
8
kokonaistilaukseen
9
Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna
Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n toimesta toteutunut
10
suunnitellusti
Tampereen Infra
11
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja
12
tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %
Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin
13
mukaiseksi
Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden
14
tasoa
Tampereen Voimia
15
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja
16
tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %
17
Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna
18
Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksi19
kön kanssa
Tampereen Tilakeskus
20
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja
21
tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %
Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja
22
niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä elinvoiman
palvelualueen kanssa.
Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten
23
päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

Toteuma
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+/+
+
+
+
+
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Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt
Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin
vuoden 2017 talousarviossa toiminnan
ja talouden tavoitteita, jotka tuovat esiin
pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa
hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Suurin
osa 60 toiminnan tavoitteesta toteutui.
Tavoitteista 8 ei toteutunut ja 7 toteutui
osittain. Kahden tavoitteen toteutumista
ei voitu arvioida.
Finnpark-konsernin nettotulos tilikaudelta 2017 on 3.207.097 euroa. Jaettavasta
osingosta vuodelta 2017 päätetään yhtiökokouksessa keväällä 2018. Pääoman palautus omistajalle tulee olemaan yhteensä
50 % konsernin nettotuloksesta jakautuen
osinkoon ja Svop-palautukseen. Vuoden
2016 tilinpäätöksen perusteella maksettiin
osinkoa 500.008 euroa tilikauden 2017
aikana ja lisäksi maksettiin 500.000 euroa SVOP-palautusta eli oman pääoman
tuloa omistajalle tuli kassaperusteisesti
vuoden 2017 aikana yhteensä 1.000.008
euroa. Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 5,7
% vuonna 2017. Kuuden prosenttiyksikön
tavoitteeseen ei siltä osin aivan päästy.
Moovy-palvelu on Finnparkin kehittämä
pysäköintipalvelu ja sovellus asiakkaan
käyttöön. Moovyn kehitys on hyvässä vaiheessa ja kaupallistaminen on käynnissä.
Ensimmäiset liikevaihtoeurot saatiin jo
vuoden 2017 puolella pilottikohteesta. Palvelu on ollut käytössä rajatulla pilottiryhmällä tilinpäätökseen 2017 mennessä eli
tavoite toteutui suunnitellusti.
Ekokumppanit Oy:n tulos tilikaudelta
2017 oli 27 105 euroa positiivinen eli tavoite toteutui. Ekokumppaneiden toinen
tavoite oli, että järjestetään Tampereen
asukkaille kampanjoita neljään kestävän elämäntavan teemaan liittyen. Niihin
osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja muita
toimijoita, jotka verkostoituvat ja saavat
tunnettuutta vastuulliselle toiminnalleen.
Erilaisia kampanjoita järjestettiin runsaasti, esimerkkeinä mm. asunto-osakeyhtiöille useita energiatehokkuutta edistäviä
tilaisuuksia, joissa mukana yli 100 taloyhtiöiden edustajaa, Sähkölaitos, Tampereen
Vesi, Kiinteistöliitto, TTY ja VTT, Kerrostalot
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kuosiin -kampanja, Pyhä-Näsi -pyöräilyreitistön aktiivipasseja myytiin kesällä 200
kappaletta, Kintulammin retkeilyalueella
FB:ssä runsaasti näkyvyyttä, alueen rauhoituspäätösvideolla 21 000 näyttökertaa,
neljäsluokkalaisten
vaikuttamispäivillä
osallistujia 821 koululaista, matkailupyörillä (30 kpl) 800 lainauskertaa; useita
artikkeleita Aamulehdessä ja Morossa, Järviluontokeskushankkeen edistäminen ja
monia muita hankkeita. Tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.
Oy Runoilijan Tien toteutunut tilikauden tulos oli 7 288,90 euroa positiivinen ja
matkustajamäärä on kasvanut tavoitteen
mukaisesti. Tämä oli hieno saavutus, sillä
yhtiön taloudellinen tulos on ollut edellisen kerran positiivinen vuonna 2005. Matkustajamäärä kasvoi myös merkittävästi.
Vuonna 2017 matkustajia oli 7 085 (vuonna
2016 matkustajia 4 528).
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 95,43 %
vuonna 2017 tavoitteen ollessa 94 % eli
tavoite ylittyi. Yhtiön sijoitetun pääoman
tuottotavoite-% oli 3, mutta toteutunut
taso oli 2,04 % vuonna 2017 eli tavoitetta ei saavutettu. Omavaraisuusaste
kasvoi vain 0,71% edellisestä vuodesta.
Omavaraisuusasteen kasvulle oli asetettu
1 % kasvutavoite, joten tämä omistajatavoite ei toteutunut. Omistajatavoitteeksi
asetetun Ekokompassi -sertifikaatin valmistelutyö aloitettiin, mutta sertifikaattia ei saatu vielä vuonna 2017. Pirkan
Opiskelija-asunnoille oli asetettu myös
tavoitteeksi asuntokannan kasvattaminen
vähintään 20 uudella asunnolla ja täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen.
Uusia asuntoja valmistui vuoden aikana
42 kappaletta. Lisäksi kaksi täydennysrakennushanketta on käynnistetty eli tämä
omistajatavoite toteutui hienosti. Viimeisenä tavoitteena opiskelija-asunnoilla oli
laskentamallin käyttöönotto korjausvelan
määrän laskemiseksi rakennuskannan
arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli). Laskentamallin käyttöönoton
valmistelu on vuonna 2017 aloitettu, se ei
kuitenkaan valmistunut vielä vuonna 2017.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tavoitteena oli, että omakustannusperiaate on
toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita
vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat
ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa
kolmanneksessa suurista kaupungeista.
Tavoite toteutui, koska Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella jätehuolto on
Kiinteistöliiton tekemän puolueettoman
tutkimuksen mukaan selvästi Suomen
edullisimmassa kolmanneksessa. Toisena
tavoitteena oli, että yhdyskuntajätteen
hyödyntämisaste nousee 90 %:iin. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna
2017 on 97,2 %:a eli tavoite toteutui. Kolmantena tavoitteena oli aloittaa biokaasulaitosinvestoinnin toteutus, samalla edistäen ravinteiden kierrätystä ja biokaasun
liikennekäyttöä. Tavoite toteutui suunnitellusti. Biokaasulaitosinvestoinnin YVA
menettely on aloitettu, samoin valmistelevat maanrakennustyöt.
Tammenlehväsäätiökonsernissa otettiin
toimintavuoden aikana omistajatavoitteen
mukaisesti käyttöön Ekokompassi – ympäristöjärjestelmä.
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
tavoitteena oli edistää aktiivisesti Tampere
3 –kokonaisuuden toteutumista siten, että
toiminta käynnistyy 1.1.2018 lähtien. Tampere3 -konsernin ja uuden yliopiston aloituspäivää on siirretty vuodella eteenpäin,
toiminta käynnistyy 1.1.2019. Uudistusta
on edistetty ansiokkaasti, mutta aloitus
viivästyi, josta johtuen tavoitteen voidaan
katsoa toteutuneen osittain. Tampereen
ammattikorkeakoululla oli toisena tavoitteena, että se on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka ja
kansainvälisyys on lisääntynyt. Asetetuista mittareista suurin osa toteutui, kuten
esimerkiksi ammattikorkeakoulun vetovoimaisuuteen liittyvä tavoite, mutta kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna
2017 hieman laski, joten tavoite toteutui
osittain.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredea Oy:n yhtenä tavoitteena oli, että Tampere Convention Bureau
ry:n, Tredea Oy:n matkailupalveluiden ja
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Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston yhdistäminen Tredea Oy:n 100 % omistamaksi Visit Tampere Oy:ksi on toteutettu
ja yhdistämisellä tavoitellut synergiahyödyt saavutettu. Toisena tavoitteena oli,
että perustetulle Visit Tampere Oy:lle on
luotu selkeä johtamismalli, strategia ja
määritelty mitattavat strategiset tavoitteet
ja mittarit. Yhtiön tavoitteena on edelleen
matkailijoiden määrän kasvattaminen,
alueen vetovoimaisuuden kehittäminen
sekä alueen tunnettuuden vahvistaminen.
Visit Tampereen vuoden 2017 tavoitteet
toteutuivat suunnitellusti. Yhtiöön fuusioidut toiminnot on integroitu: organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimintamalli
rakennettu ja käytössä. Yhtiön toiminta
on yhteisesti luodun strategian mukaista.
Matkailijoiden yöpymiset ovat kasvaneet
6 %, kotimaiset samoin 5,6 % ja ulkomaiset 7,3 %. Majoituksen tunnusluvut ovat
samoin kasvaneet: käyttöaste +3,6 %, keskihinta +3,2 % ja majoitusmyynnin arvo
+9,2 %. Vuonna 2017 on myös toteutettu
120 kansainvälistä toimittaja- ja somevaikuttajavierailua Tampereelle, artikkeleilla
on saavutettu 450 milj. lukijaa. Kotimaisilla mainoskampanjoilla on saavutettu 7
milj. kontaktia. Tredealla oli myös tavoitteena, että omistajakuntien edustajien ja
sidosryhmien kanssa vuonna 2016 laaditun
seudullisen elinkeino-ohjelman strategiset tavoitteet on jalkautettu tavoitteiksi
Tredean toimintasuunnitelmaan ja mittarit on laadittu. Tredean organisaatiossa ja
toimintamallissa on toteutettu tarvittavat
muutokset. Tavoite toteutui suunnitellusti.
Tampereen Kotilinnasäätiö saavutti
asuntojen käyttöastetta koskevan tavoitteensa yltäen 98,8 % tasolle tavoitteen
ollessa 97 %. Säätiön sijoitetun pääoman
tuotto oli tavoitteen mukaisesti 3 % ja
omavaraisuusaste kasvoi 1,8 %-yksiköllä
vuonna 2017 yltäen 15,5, prosenttiin.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oy:n sijoitetun pääoman tuotto-% oli 3,1 %
(tavoite 3,0 %) ja omavaraisuusaste parani 5,8 %:sta peräti 12,4 %:iin vuonna 2017
eli tavoitteet saavutettiin. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n osalta sijoitetun pääoman tuotto oli 4,1 % vuonna 2017 tavoitteen ollessa yli 5 % ja omavaraisuusaste

jäi alle 35 % tavoitetason jääden 28,3%:iin
eli tavoitteet eivät toteutuneet. Sen sijaan
Palvelukiinteistöjen tulos oli erinomainen
822.840 euroa ja yhtiö maksaa tuloksesta
50 % osingon omistajalle. Tredu-Kiinteistöt
Oy ylitti sijoitetun pääoman tuottoa koskevan tavoitteensa prosentilla yltäen 4,5 %:n
tasolle. Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistamat
kiinteistöt ovat hyvin monimuotoisia huomioiden erilaiset oppimisympäristöt. Keskimääräinen pääomavuokra kuukaudessa
on 5,24 €/m2/kk. Yhtiö on viime vuosina
peruskorjannut olemassa olevia ja rakentanut uusia tiloja. Näistä seikoista johtuen
vuokrataso on osassa kiinteistöjä hieman
noussut.
Tampereen Sarka Oy:n tavoite toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 5
prosentilla ja työllistyneiden määrä 5 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, toteutui suunnitellusti. Asiakasmäärä kasvoi
22 asiakkaalla eli 20,4 % ja työllistyneiden
määrän kasvu oli 5,3 %. Sarkan tilikauden
tulos oli myös sosiaaliselle yritykselle hyvä
43 980 euroa.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
Oy:lle tavoitteeksi asetettu hankkeen rahoitussuunnitelman hyväksyminen toteutui. Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2017
aikana.
Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetettiin neljä omistajatavoitetta, joista kaikki
toteutuivat. Sähkölaitos teki erinomaisen
tuloksen, konsernin nettotulokseksi muodostui 30,7 milj. euroa, josta 50 % osinko tarkoittaa 15,4 milj. euroa omistajalle.
Omistaja-arvo kasvoi tavoitteen mukaisesti. Sähkölaitoksen taloudellinen tulos
oli myös toimialallaan kilpailukykyinen.
Toimialan kilpailukykymittarin arvoksi
muodostui 60, tavoitteen ollessa yli 50 eli
Sähkölaitos menestyy toimialallaan hyvin.
Sähkölaitoksen energiatuotannon CO2päästöt olivat vuonna 2017 yhteensä 493
363 tonnia ja vuoden 1990 tasolta ne ovat
alentuneet 42 % (tavoite 40 %). Ympäristöön liittyvä tavoitekin toteutui siis mallikkaasti.
Tampereen Särkänniemi Oy:n kävijämäärää koskeva tavoite toteutui jälleen.

Kävijämäärä oli n. 35 000 asiakasta eli 7
% suurempi kuin 5 edellisen vuoden keskiarvo. Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 18,6 miljoonaa
euroa ja nettotulos, josta osinko lasketaan
815 000 euroa. Oman pääoman tuotto-%
oli 4,5 % eli yli 6 % tavoitetasoa ei saavutettu. Osinkotavoite tullee Särkänniemi
Oy:n hyvän tuloksen myötä toteutumaan,
mutta oman pääoman tuottotavoitetta ei
saavutettu, joten tavoite toteutui osittain.
Särkänniemessä jätteen hyötykäyttöprosentti oli lähes 100 % eli tavoite vähintään
70 % osalta toteutui tilikaudella hienosti.
Tampereen Vuokra-asunnot Oy asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 99,41 %
vuonna 2017 (tavoite 99,0 %) eli tavoite
ylittyi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5
% vuonna 2017, joten 5 %:n tavoitteeseen
ei aivan päästy. Omistajaohjaus asetti lähes kaikille asuntoyhteisöille tavoitteeksi
ottaa käyttöön laskentamallin korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. 
Laskentamalli korjausvelan
laskennalle valmistui yhtiössä tavoitteen
mukaisesti. Tampereen Vuokratalosäätiön asuntojen taloudellinen käyttöaste oli
98,24 % vuonna 2017 eli 98 % tavoitetaso
saavutettiin. Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 6,64 %, joten 5 % -yksikön
tavoitetaso ylittyi huomattavasti. Vuokratalosäätiö on kehittänyt ensimmäisenä
korjausvelan laskentamalliaan KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamallin mukaisesti.
Tätä mallia on hyödynnetty nyt muissakin
asuntoyhteisöissä.
Tampere-talo Oy:n kävijämäärätavoite saavutettiin. Tapahtumakävijämäärä
oli 448 883 henkilöä eli 390 000 päiväkävijän tavoite ylittyi 58.883 henkilöllä.
Tampere-talo Oy teki myös hienon taloudellisen tuloksen yltäen 66.619 euron
voitolliseen tulokseen. Toiminnallinen uudistushanke toteutui ja liikevaihto kasvoi
2017 vuonna peräti 22,4 %:lla (kasvutavoite 7 prosenttia). Kasvu johtui osaltaan
Museon tilavuokrista, hyvin onnistuneesta
yritysmyynnistä ja lisääntyneestä ravintolamyynnistä.
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TYTÄRYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET
Kortti

Toiminnan tavoite 2017

Ekokumppanit Oy
1
Tulos on positiivinen
Järjestetään Tampereen asukkaille kampanjoita neljään kestävän elämäntavan teemaan liittyen. Niihin osallistuu yrityksiä,
2
yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka verkostoituvat ja saavat tunnettuutta vastuulliselle toiminnalleen.
Finnpark Oy
Finnpark Oy ja omistajaohjaus sopivat osinkotavoitteen myöhemmin huomioiden yhtiön taloustilanteen. Yhtiö maksaa lisäksi
3
0,5 milj. euron SVOP-palautuksen.
4
Sijoitetun pääoman tuotto > 6 %
Pysäköintiteknologiaa kehitetään erityisesti osana Tampereen Älyliikenne ja MaaS kehitystyötä. Tavoitteena on kehittää yhte5
näinen maksujärjestelmä kadunvarsipysäköinnissä sekä laitoksissa.
Oy Runoilijan Tie
6
Tulos on positiivinen ja matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
7

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 94 %.

8
9
10

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016
Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä
Asuntokannan kasvattaminen vähintään 20 uudella asunnolla ja täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen.
Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskenta11
malli)
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuu12
dessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista
13
Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousee 90 %:iin
14
Aloitetaan biokaasulaitosinvestoinnin toteutus, samalla edistäen ravinteiden kierrätystä ja biokaasun liikennekäyttöä.
Tammenlehväsäätiö
15
Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka ja kansainvälisyys on
16
lisääntynyt.
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy edistää aktiivisesti Tampere 3 –kokonaisuuden toteutumista siten, että toiminta käynnis17
tyy 1.1.2018 lähtien.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Tampere Convention Bureau ry:n, Tredea Oy:n matkailupalveluiden ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston yhdistäminen
18
Tredea Oy:n 100 % omistamaksi Visit Tampere Oy:ksi on toteutettu ja yhdistämisellä tavoitellut synergiahyödyt saavutettu.
Visit Tampere Oy:lle on luotu selkeä johtamismalli, strategia ja määritelty mitattavat strat. tavoitteet ja mittarit. Yhtiön tavoit19
teena on matkailijoiden määrän kasvattaminen, alueen vetovoimaisuuden kehittäminen sekä alueen tunnettuuden vahvistaminen.
20
Toimintaympäristön kehittämisellä vahvistetaan yritysten syntyä, kasvua ja investointeja
Omistajakuntien edustajien ja sidosryhmien kanssa vuonna 2016 laaditun seudullisen elinkeino-ohjelman strategiset tavoitteet
21
on jalkautettu tavoitteiksi Tredean toimintasuunnitelmaan ja mittarit on laadittu. Tredean organisaatiossa ja toimintamallissa
on toteutettu tarvittavat muutokset.
Yhtiö suuntaa kehitystoimintansa eri klustereissa tietotekniikan ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja luo
22
aktiivisesti osaltaan Tampereen Smart City -ekosysteemiä mm. resurssiallokoinnein.
Tampereen Kotilinnasäätiö
23
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 97,0 %
24
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
25
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016

Toteuma
+
+

?
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+/+/-
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+
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+
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Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
26
27
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Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % ja omavaraisuusaste on yli 35 %
Maksettu osinko on 50 prosenttia nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)
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Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Kortti

Toteuma

Toiminnan tavoite 2017

Tampereen Sarka Oy
Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 5 prosentilla ja työllistyneiden määrä 5
28
prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.
29
Tulos on positiivinen
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
30
Hankkeen rahoitussuunnitelma on hyväksytty.
Keskuspuhdistamon suunnitelmat ovat valmiina ja hankkeen rakentamisen valmistelu on alkanut. Hankkeen rahoitussuunnitel31
ma on hyväksytty.
Tampereen Sähkölaitos Oy
32
Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)
33
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti
34
Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan kilpailukykymittarin arvo on yli 50.
35
Energiantuotannon CO2-kasvihuonepäästöt ovat alentuneet 40 % vuoden 1990 tasolta
Tampereen Särkänniemi Oy
36
Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin vuosien 2012-2016 kävijämäärien keskiarvo.
37
Yhtiön oman pääoman tuotto > 6 %. Maksettu osinko on 50 % nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)
38
Kerätyn jätteen hyötykäyttöprosentti on vähintään 70 % (hyödynnetty joko jatkojalostukseen tai energiana)
Tampereen työvalmennussäätiö Syke
Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoi39
minnan ja työelämänvalmennuksen asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla 10 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.
40
Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on parempi kuin toimijoilla keskimäärin.
41
Jatkotoimenpiteisiin ml. töihin ja koulutukseen etenevien määrä kasvaa 10 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
42
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 %
43
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 %
Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskenta44
malli)
Vuokratalosäätiö
45
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 %
46
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %
Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskenta47
malli)
Tampere -talo Oy
Kävijämäärä kasvaa 390 000 päiväkävijään vuodessa (350 000 päiväkävijää vuonna 2015). Tampere-talon ympärivuotinen
48
käyttöönotto onnistuu ja siihen liittyvät asiakas-, henkilöstö- ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
49
Toiminnallinen uudistushanke toteutuu ja liikevaihto kasvaa 2017 vuonna 7 prosentilla.
Tredu-Kiinteistöt Oy
50
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3,5 %.
51
Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan käyttöön kilpailukykyisin hinnoin.
Tullinkulman Työterveys Oy
Kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon siten, että ennaltaehkäi52
sevien työterveyspalveluiden osuus palveluostoista on 50 % ja sairaanhoidollisten palveluiden osuus 50 % vuonna 2017.
53
Yhtiön asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti vuoden 2016 asiakastyytyväisyystuloksiin verrattuna.
Yhtiön tulos on positiivinen. Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (maksetaan keväällä
54
2018)
Tuomi Logistiikka Oy
Yhteishankintojen taloudellinen tehokkuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 aikana kilpailutetut sopimus55
hinnat laskevat 2 prosentilla.
56
Yhtiön digitaaliset asiakaspalvelut kehittyvät ja lisääntyvät palvelutarjoomassa.
57
Yhtiön toiminta on kannattavaa ja pääoman käyttö tehokasta
Vilusen Rinne Oy
58
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 %
59
Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %.
Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskenta60
malli)
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Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

223 902 149,58
102 825 066,98
23 156 969,99
54 822 251,41
25 590 456,65
430 296 894,61

214 175 407,12
95 249 851,77
42 046 716,03
55 273 715,00
27 929 843,74
434 675 533,66

34 039 739,19

28 370 692,44

-524 921 718,60

-516 749 479,22

-118 910 232,96
-24 517 544,95
-654 388 528,69
-104 943 506,72
-117 936 694,65
-51 172 301,96
-5 286 059,20
-1 602 076 587,73

-125 685 542,72
-34 364 387,11
-620 132 183,61
-103 047 349,90
-153 824 496,93
-47 695 945,76
-6 469 402,53
-1 607 968 787,78

-1 137 739 953,93

-1 144 922 561,68

918 981 173,32
285 093 874,00

896 213 492,97
317 227 848,00

5 842 525,86
23 724 263,46
-10 348 480,21
-447 221,93
18 771 087,18

6 157 292,92
9 124 552,48
-8 375 772,51
-999 910,06
5 906 162,83

85 106 180,57

74 424 942,12

-100 083 037,57
-3 783 658,58
-103 866 696,15

-91 265 068,63
-1 688 050,42
-92 953 119,05

28 878 449,12
-20 829 126,91
8 049 322,21

928 553,00
-3 678 047,95
-2 749 494,95

Tilikauden tulos

-10 711 193,37

-21 277 671,88

Poistoeron muutos
Varausten vähennys
Rahastojen vähennys

-16 829 064,70
19 689 000,00
1 099 874,66

1 176 413,52
0,00
3 137 341,29

Tilikauden alijäämä

-6 751 383,41

-16 963 917,07

Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
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Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

1.1. - 31.12.2016

85 106 180,57
8 049 322,21
-29 599 624,85
63 555 877,93

74 424 942,12
-2 749 494,95
-18 025 407,42
53 650 039,75

-189 240 070,74
5 731 593,20
65 021 855,82
-118 486 621,72

-226 266 728,14
5 327 880,20
21 291 590,09
-199 647 257,85

-54 930 743,79

-145 997 218,10

-1 571 471,60
4 962 771,36
3 391 299,76

-1 246 215,04
7 072 319,32
5 826 104,28

80 000 000,00
-43 380 767,15
2 797 996,87
39 417 229,72

100 000 000,00
-25 502 019,87
14 988 119,75
89 486 099,88

-797 465,44
101 314,22
23 220 551,21
19 150 417,07
41 674 817,06

-276 308,32
231 634,23
36 751 900,99
21 686 801,49
58 394 028,39

Rahoituksen rahavirta

84 483 346,54

153 706 232,55

Rahavarojen muutos

29 552 602,75

7 709 014,45

138 410 591,07
108 857 988,32
29 552 602,75

108 857 988,32
101 148 973,87
7 709 014,45

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
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Tilinpäätöslaskelmat

Tase
VASTAAVAA
31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

31.12.2016

1 047 120,12
119 964 029,28
121 011 149,40

1 954 715,61
115 872 997,11
117 827 712,72

192 837 335,57
548 261 477,64
422 824 543,92
39 245 745,71
4 268 815,51
111 259 581,39
1 318 697 499,74

186 779 575,36
460 073 458,53
403 224 419,43
39 319 997,74
4 079 768,71
171 099 849,56
1 264 577 069,33

266 542 261,88
96 067 462,82
1 342 992,51
363 952 717,21

285 142 838,77
99 530 234,18
1 271 520,91
385 944 593,86

45 473,86
1 685 664,62
1 731 138,48

89 648,17
1 409 112,74
1 498 760,91

1 675 255,62
207 308,86
1 882 564,48

1 822 453,18
161 425,52
1 983 878,70

212 435,71
1 215,33
8 930 370,75

83 999,43
13 632,72
9 634 682,43

43 381 879,76
770 193,60
22 222 281,51
20 185 405,86
95 703 782,52

35 691 597,55
4 927 788,09
39 356 711,33
29 215 922,18
118 924 333,73

17 359 635,42
2 000 000,00
1 240 530,00
20 600 165,42

17 061 351,32
2 000 000,00
1 014 840,00
20 076 191,32

Rahat ja pankkisaamiset

117 810 425,65

88 781 797,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 041 389 442,90

1 999 614 337,57

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
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VASTATTAVAA
31.12.2017
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2016

636 657 232,28
28 962 704,89
524 404 849,10
-6 751 383,41
1 183 273 402,86

636 657 232,28
30 062 579,55
541 368 766,17
-16 963 917,07
1 191 124 660,93

25 380 563,04
0,00
25 380 563,04

8 551 498,34
19 689 000,00
28 240 498,34

2 575 300,00
1 545 843,48
4 121 143,48

3 110 600,00
6 526 803,70
9 637 403,70

264 668,36
11 855 577,92
1 890 895,88
14 011 142,16

89 783,34
12 340 658,46
2 145 788,23
14 576 230,03

321 784 017,34
236 120,00
23 188 278,14
27 149 976,28
372 358 391,76

247 154 272,67
215 020,00
20 964 100,54
27 595 966,95
295 929 360,16

5 370 255,33
200 580 241,22
271 565,05
93 637 064,42
19 822 759,85
122 562 913,73
442 244 799,60

43 380 767,15
197 782 244,35
0,00
88 268 668,02
18 511 386,95
112 163 117,94
460 106 184,41

2 041 389 442,90

1 999 614 337,57

Tilinpäätöslaskelmat

Konsernituloslaskelma
1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta

1.1. - 31.12.2016

1 141 509 639,17
-2 132 064 743,10
4 063 786,18

1 105 553 700,35
-2 117 880 978,28
13 215 165,79

-986 491 317,75

-999 112 112,14

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

918 981 173,32
340 853 335,16

896 213 492,97
374 979 517,92

1 183 182,27
6 088 464,40
-27 970 022,90
-2 105 362,67

1 201 489,31
2 266 255,91
-25 521 954,12
-2 550 823,55

Vuosikate

250 539 451,83

247 475 866,30

Satunnaiset erät

-191 104 887,31
82 237,23
-4 518 791,42
-195 541 441,50
0,00

-181 145 249,53
85 965,44
-2 038 050,42
-183 097 334,51
455 096,79

Tilikauden tulos

54 998 010,33

64 833 628,58

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet

1 065 352,39
-11 628 703,31
-3 451 389,88
-3 343 476,19

3 223 187,85
-10 645 307,19
-2 473 718,93
-2 246 218,69

Tilikauden ylijäämä

37 639 793,34

52 691 571,61

Toimintakate

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
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1.1. - 31.12.2016

250 539 451,82
0,00
-11 628 703,31
-25 446 918,71
213 463 829,80

247 475 866,30
455 096,79
-10 645 307,19
-28 729 270,79
208 556 385,11

-425 408 570,12
23 791 593,20
27 424 930,13
-374 192 046,79

-384 765 015,79
5 327 880,20
24 138 239,51
-355 298 896,08

-160 728 217,00

-146 742 510,97

43 268,56
397 760,53
441 029,09

-194 209,38
5 614 025,28
5 419 815,90

257 147 990,81
-97 638 765,90
-15 067 489,34
144 441 735,57

197 541 754,67
-85 297 157,43
-11 314 286,02
100 930 311,22

2 008 291,73

2 240 990,31

-422 468,32
6 787 344,88
-11 189 038,78
25 744 581,32
20 920 419,10
167 811 475,49

-157 333,42
1 428 948,67
2 006 234,26
40 516 476,72
43 794 326,23
152 385 443,65

7 083 258,49

5 642 932,69

199 753 530,87
192 670 272,38
7 083 258,49

192 670 272,38
187 027 339,69
5 642 932,69

Tilinpäätöslaskelmat

Konsernitase
VASTAAVAA
31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

31.12.2016

11 691 419,38
129 883 690,56
72 363,65
141 647 473,59

16 617 674,43
124 170 945,49
440 006,79
141 228 626,70

211 143 056,45
1 585 866 505,20
686 641 760,48
104 852 148,62
33 366 781,26
286 378 149,48
2 908 248 401,49

205 003 849,65
1 440 109 136,67
660 639 770,46
97 820 978,04
33 597 227,94
270 202 517,96
2 707 373 480,71

53 286 055,20
21 847 383,92
3 108 000,90
1 023 555,33
79 264 995,35

51 890 064,01
21 858 771,42
3 331 830,24
994 139,52
78 074 805,19

4 517 495,11

4 342 192,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

33 909 960,32

40 697 305,21

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

13 963 413,75
186 695 963,66

13 731 145,57
180 310 198,51

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

39 684 747,32
160 068 783,55

37 234 202,26
155 436 070,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 567 974 234,14

3 358 428 026,71

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
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VASTATTAVAA
31.12.2017
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2016

636 657 232,28
414 538,63
44 095 434,71
724 617 418,37
37 639 793,34
1 443 424 417,33

636 657 232,28
414 538,63
45 149 750,91
671 925 846,75
52 691 571,61
1 406 838 940,19

80 457 332,00

78 896 800,25

2 575 300,00
36 351 637,85
38 926 937,85

3 110 600,00
41 996 836,68
45 107 436,68

29 510 848,08

29 758 013,72

1 389 489 185,21
90 464 563,41
65 133 779,27
430 567 170,99
1 975 654 698,88

1 196 909 691,95
83 593 947,17
113 271 536,98
404 051 659,77
1 797 826 835,87

3 567 974 234,14

3 358 428 026,71

Liitetiedot

Liitetiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

173

Liitetiedot

174

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa
koskevat liitetiedot
Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Kaupungin tilinpäätöksen
laatimista koskevat liitetiedot
1) Tilinpäätöstä laadittaessa
noudatetut arvostusperiaatteet
ja -menetelmät sekä
jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao.
tilikaudelle.
Pysyvien vastaavien aineettomat ja
aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja
investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot
on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet
on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena
on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo
palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen
FIFO-periaatteen tai hankinnan keskihinnan mukaisesti hankintamenoon tai sitä
alemman todennäköisen hankintamenon
tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan
todennäköiseen luovutushintaan.
Johdannaissopimukset koostuvat erilaisista koronvaihtosopimuksista, korkooptioista sekä niiden yhdistämisellä toteutetuista rakenteista. Kaikki sopimukset
on tehty lainasalkun suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla lainasalkun suojausaste pyritään pitämään 50–65
prosentin välillä. Korkojohdannaisista aiheutuneet jaksotetut tulot tai menot on
kirjattu tilikauden aikana korkomenojen
oikaisuksi. Johdannaissopimusten uudelleenjärjestelyistä maksetut ja saadut summat on jaksotettu kirjanpidossa kuluksi ja
tuloksi vaikutusaikanaan. Vaihtokaupalla
toteutetut uudelleenjärjestelyt on kirjattu bruttoperusteisesti vaikutusaikanaan
kuluksi ja tuloksi. Sopimuksista, niiden
toiminnasta ja sisällöstä, on kerrottu tarkempaa tietoa liitetiedossa 41.
Kaupungin ympäristötuotot ja –kulut
sekä –investoinnit on kirjattu kaupungin
kirjanpidossa soveltaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta ympäristöasioiden kirjaamisesta.

Liitetiedot on numeroitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista
antaman yleisohjeen mukaisesti.

Konsernitili
Kaupungin konsernitilisopimuksen tiliehtojen mukaisesti sopimukseen liitettyjen
kaupungin tytäryhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin tilinpäätöksessä sekä
rahojen ja pankkisaamisten lisäyksenä että lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille.
Vastaavasti tytäryhteisöjen negatiiviset
tilien saldot esitetään sekä kaupungin lyhytaikaisena lainasaamisena tytäryhteisöiltä että rahojen ja pankkisaamisten vähennyksenä.
Taseen rahat ja pankkisaamiset sisältävät konsernitiliin liitettyjen konserniyhteisöjen yhteenlaskettua saldoa pankissa
186 935 076,59 euroa. Konsernitiliin liittyviä lyhytaikaisia saamisia tytäryhteisöiltä
on 756 155,89 euroa ja lyhytaikaisia velkoja 194 008 606,42 euroa. Konsernitilin
saldoon sisältyy Tavase Oy:n negatiivista
saldoa 6 317 373,94 euroa, mikä ei näy
kaupungin taseessa saamisina, koska saldo on kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi
kaupungin vuosien 2015 - 2017 tilinpäätöksiin. Vuoden 2017 alaskirjauksen määrä oli
193.613,93 euroa.
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Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen
esittämistavan muutoksesta
Ei ilmoitettavaa.
3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta
esitettäviin tietoihin
Ei ilmoitettavaa.
4) Edellisen tilikauden tietojen
vertailukelpoisuus
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen
tilikauteen tulee ottaa huomioon kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstökuluihin. Kilpailukykysopimuksen mukaan vuosina 2017 - 2019 maksettavista
lomarahoista leikataan 30 prosenttia.
Vuoden 2017 leikkauksesta kolme neljäsosaa kohdistui suoriteperusteella tilikauden 2016 henkilöstökuluihin, sillä vuonna
2017 maksettavat lomarahat ansaittiin lo-
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manmääräytymisvuonna 4/2016 - 3/2017.
Tilikauden 2017 henkilöstökuluihin kohdistuva osuus leikkauksesta oli noin 2,2 milj.
euroa suurempi, sillä tilikaudelle kohdistui
suoriteperusteella yksi neljäsosa vuonna
2017 maksettavien lomarahojen leikkauksesta ja kolme neljäsosaa vuonna 2018
maksettavien lomarahojen leikkauksesta.
Myös kilpailukykysopimuksen mukainen
työnantajan sivukuluprosenttien leikkaus
pienensi vuoden 2017 henkilöstökuluja
vuoteen 2016 verrattuna 8,9 milj. eurolla.
Yhteensä kilpailukykysopimus pienensi
vuoden 2017 henkilöstömenoja 11,1 milj.
eurolla vuoteen 2016 verrattuna.
Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen, mikä vähensi kaupungin toimintatuottoja 21,4 milj.
eurolla ja avustuskuluja 41,6 milj. eurolla
edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi siir-

to pienensi henkilöstömenoja 1,2 milj. eurolla, kun etuuskäsittelijät siirtyivät Kelan
työntekijöiksi. Kaikkiaan siirto pienensi
kaupungin nettomenoja 21,4 milj. eurolla.
Rahoitustuottojen vertailussa on huomioitava, että vuoden 2017 muihin rahoitustuottoihin sisältyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksama 5,7 milj. euron suuruinen
ylijäämän palautus
Hatanpään sairaalan urologian liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2016.
Liiketoimintakaupan johdosta vuoden
2017 henkilöstökulut olivat 0,4 milj. euroa
vuoden 2016 henkilöstökuluja pienemmät.
5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat
merkittävät tuotot ja kulut sekä
virheiden korjaukset
Ei ilmoitettavaa.

Liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
kaikki kaupunkikonsernin tytäryhteisöt
kahta lukuun ottamatta. Suomen Itämeri-Instituutin säätiötä ei ole yhdistelty
konsernitilinpäätökseen. Yhdistelemättä
jättämisellä on vain vähäinen merkitys
konsernin omaan pääomaan. Kurun metsäoppilaitoksen Venäjälle perustama International Forest Machine Operator Training
Centre (TrC) ei sisälly konsernitilinpäätökseen. Yhteisöllä ei ole ollut toimintaa tilikauden aikana eikä yhteisön luotettavia
tilinpäätöstietoja ei ole ollut käytettävissä.
Myöskään
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki
kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt, joita oli yhdeksän.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset
katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja
kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty
konsernituloslaskelmaa ja konsernitasetta
laadittaessa. Samoin konserniyhteisöjen
ja kaupungin omistamien kuntayhtymien
keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset
ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on
vähennetty.
Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatteen mukaan.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset
ja poistoero on jaettu vapaaseen omaan
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä
kuntayhtymien keskinäinen omistus on

eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa
syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta
konsernitaseessa. Negatiivisia vähemmistöosuuksia ei ole erotettu.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi yhteisöjen omien ilmoitusten perusteella. Jäännösarvojen ero on kirjattu
konsernituloslaskelmassa
tytäryhteisön
poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa
edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Kaupunkikonsernin sisällä käytettyjä erilaisia poistosuunnitelmia ei ole
muilta osin yhdenmukaistettu.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Poikkeavat arvostus- ja
jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä.
Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksiä ei ole
oikaistu kaupungin arvostus- ja jaksotusperiaatteita vastaaviksi, koska tarvittavia
tietoja oikaisujen tekemiseksi ei ole ollut
saatavissa.
Poikkeavat tilikaudet
Tampereen Tilapalvelut Oy perustettiin
lokakuussa 2017, ja yhtiön ensimmäinen
tilikausi on 12.10.2017 - 31.12.2017. Yhtiö
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
31.12.2017 tilanteesta laaditun välitilinpäätöksen perusteella.
Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi
on ollut 2.1.2017 - 1.1.2018.

Konsernirakenteen muutosten käsittely
Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on
noudatettu oman pääoman jatkuvuuden
periaatetta. Konsernirakenteen muutosten
vaikutus konsernin omaan pääomaan on
esitetty konsernituloslaskelmassa. Konsernin rahoituslaskelmassa konsernirakenteen muutosten vaikutus on esitetty investointien rahavirrassa.
Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden aikana perustettiin uusi tytäryhteisö Tampereen Tilapalvelut Oy.
Finnpark-konsernin tytäryhtiö Finnpark
Tekniikka Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä
Finnpark Oy:öön 1.1.2017.
Pirkanmaan Jätehuolto-konserniin perustettiin kaksi uutta yhtiötä, Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy ja Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy.
Kaupungin omistusosuus Tavase Oy:stä
kasvoi 79,45 prosenttiin, kun kaupunki
osti kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuksen mukaisesti osan Valkeakosken
kaupungin omistamista yhtiön osakkeista.
Vuores Palvelu Oy:n osakkeita myytiin,
ja kaupunkikonsernin uusi omistusosuus
oli 31,04 prosenttia.
Kaupunkikonsernin omistusosuus Pirkan Putkikeräys Oy:stä pieneni 44,60 prosenttiin.
Kaupunki sijoitti tilikauden aikana 3,4
milj. euroa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n omaan pääomaan. Kaupungin omistusosuus tilikauden lopussa oli
71,20 prosenttia.
Tampereen Särkänniemi Oy osti enemmistöosuuden FunZones Oy:n osakekannasta. Kaupunkikonsernin omistusosuus
yhtiöstä on 66,67 prosenttia.
Kaupungin omistamat FinnMedi Oy:n
osakkeet myytiin tilikauden aikana, joten
yhtiö ei enää ole kaupungin osakkuusyhtiö.
Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n
osakkeita myytiin, ja kaupunkikonsernin
uusi omistusosuus on 70,05 prosenttia.
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Oikaisut edelliseltä tilikaudelta
esitettäviin tietoihin
Konsernitilinpäätöksessä on kirjattu oikaisuja edelliseltä tilikaudelta esitettäviin
tietoihin.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöstä on oikaistu. Kirjauksen vaikutus
konsernitaseen edellisten tilikausien ylijäämään on -3,1 milj. euroa, myyntisaamisiin -3,6 milj. euroa ja pakollisiin varauksiin -0,4 milj. euroa. Oikaisun perusteena
on Sähkölaitos-konsernin emoyhtiön kirjanpidossa aiemmilla tilikausilla syntynyt
virhe. Virhe on oikaistu tilikaudella tekemällä myyntisaamisiin alaskirjaus. Oikaisu
on kirjattu omaan pääomaan edellisten
tilikausien oikaisuna. Vastaava muutos
on tehty myös vertailuvuoden taseeseen
31.12.2016. Edellisellä tilikaudella tehtiin
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oman pääoman oikaisu liittyen taseen saatavien saldoon. Samalla tehtiin verovaraus
taseen pakollisiin varauksiin. Nyt verovarausta on oikaistu vastaamaan verottajan
lopullista päätöstä. Oikaisu on kirjattu
omaan pääomaan edellisten tilikausien
oikaisuna kuten alkuperäinen pakollisen
varauksen kirjaus edellisellä tilikaudella.
Vastaava muutos on tehty myös vertailuvuoden taseeseen 31.12.2016.
Konsernin oman pääoman sisällä on tehty oikaisu edellisten tilikausien ylijäämän
ja rahastopääomien välillä. Siirto erien välillä on 0,6 milj. euroa.
Vähemmistöosuuksien
täsmäytyksen
johdosta edellisten tilikausien ylijäämä
kasvoi ja vähemmistöosuudet pienenivät

0,6 milj. euroa.
Konsernitilinpäätöksessä on peruutettu Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
tekemä koronvaihtosopimuksesta johtuva
pakollinen varaus. Peruutuksen vaikutus
pakollisiin varauksiin on 0,7 miljoonaa
edellisten tilikausien osalta. Oikaisun johdosta edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi
0,6 milj. euroa ja vähemmistöosuudet kasvoivat 0,1 milj. euroa.
Osakkuusyhtiöosuuksiin ja edellisten
tilikausien ylijäämään on oikaistu YH Kodit Oy:n tilikauden 2016 tulosta. Oikaisu
pienensi edellisten tilikausien ylijäämää ja
osakkuusyhtiöosuuksia 6,0 milj. euroa.
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Tuloslaskelman liitetiedot
6) Toimintatuotot (1 000 euroa)
Kaupunki
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sivistyspalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut, josta
Kiinteistöpalvelut
Yhteensä

Konserni

2017

2016

2017

2016

14 513
116 542
46 999
14 836
237 408
92 057
430 297

21 094
130 173
47 178
76 247
159 984
22 926
434 676

13 750
347 074
52 940
60 353
667 394
202 268
1 141 510

19 841
350 423
50 980
99 574
584 735
174 903
1 105 554

Kaupunki
2017
776 800
66 502
75 580
100
918 981

2016
776 520
54 305
65 281
108
896 213

7) Verotulot (1 000 euroa)

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Koiravero
Yhteensä

8) Valtionosuudet (1 000 euroa)

Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Ammattikorkeakoulun yksikköhintarahoitus
Yhteensä

Kaupunki
2017
223 826
-2 324
63 592
0
285 094

2016
251 028
-4 560
70 760
0
317 228

Konserni
2017
223 826
-2 324
63 592
55 759
340 853

2016
251 028
-4 560
70 760
57 752
374 980

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

Kaupunki
2017
422 656
231 733
654 389

2016
408 481
211 651
620 132
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10) Valtuustoryhmille annetut tuet (1 000 euroa)

Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tampereen vihreä valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä
Keskustan Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä
SKP:n Tampereen valtuustoryhmä
Vaihtoehto Tampere
Raevaaran valtuustoryhmä
Yhteensä

Kaupunki
2017
36
32
25
14
9
9
2
5
1
1
1
134

2016
34
32
20
14
14
10
4
4
2
0
0
134

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet (mm. käyttöönottolisenssit)
Kaupungin yhteiset isot tietojärjestelmät (mm. SAP, Donna)
Muut aineettomat oikeudet (mm. käyttö- ja valmistusoikeudet)
Liikearvo

3 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot (mm. itse rakennetut ohjelmistot)
Muut pitkävaikutteiset menot
Mm. osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot
Rantaväylän tunneli
Ennakkomaksut
Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueiden perusparannusinvestoinnit
Liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat)
Kiinteistöjen vuokraoikeudet
Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat) mm. vuokrattujen
kiinteistöjen liittymismaksut
Rakennukset
Asuinrakennukset (mm. kerrostalot, rivi- ja pientalot)
Asuinrakennusten perusparannukset
Hallinto- ja laitosrakennukset (mm. koulut, päiväkodit, perhetukikeskukset, asuntolat, sairaalat, terveysasemat, kauppahalli, museot, hallintorakennukset)
Tehdas- ja tuotantorakennukset (mm. lämpökeskukset, pumppaamot, keskuskeittiöt)
Talousrakennukset (mm. varastot)
Vapaa-ajan rakennukset (mm. uimahallit, jäähallit, liikuntahallit, vapaa-aikakeskukset ja
niiden huoltorakennukset, saunat, virkistysalueiden mökit)
Maanalaiset kallioluolat (mm. pysäköintiluolat, tekniset luolat, tunnelit)
Muut rakennukset (mm. katokset, siirrettävät koulut ja päiväkodit, ulkoilumajat, lavat, kevytrakenteiset rakennelmat, säiliöt)
Rakennusten kiinteät koneet ja laitteet (mm. hissit, ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmityslaitteet, taloverkot, keskusantennit, sähköpääkeskukset, muu rakennuksiin kiinteästi liittyvä
tekniikka)
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5 vuotta
5 vuotta
3 vuotta
max 20
50 vuotta
Ei poistoa

Ei poistoa
Ei poistoa
Ei poistoa
5 vuotta
5 vuotta
30 vuotta
10 vuotta
30 vuotta
20 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
50 vuotta
10 vuotta
10 vuotta

Liitetiedot

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Puusillat, puu- ja ponttonilaiturit
Betoni- ja terässillat sekä kiinteät laiturit
Muut maa- ja vesirakenteet (mm. padot, kanavat, altaat)
Vedenjakeluverkosto (mm. vesitornit)
Viemäriverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Muut putki- ja kaapeliverkot
Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Koneet ja kalusto
Tietokonelaitteet
Viestintälaitteet
Henkilö- ja pakettiautot
Linja- ja kuorma-autot
Alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet (m. henkilöpalo- ja sairaankuljetusautot, perävaunut)
Muut liikkuvat työkoneet (mm. kiinteistötraktorit)
Muut raskaat koneet (mm. kaivinkoneet, raivaus-, sammutus- ja säiliöautot, nostolavaajoneuvot)
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Sairaalan kuvantamislaitteet
Muut laitteet ja kalusteet (mm. ensikertainen kalustaminen)
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat (mm. soranottopaikat)
Arvo- ja taide-esineet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

15 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
15 vuotta
15 vuotta
10 vuotta
15 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
7 vuotta
10 vuotta
8 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
3 vuotta
Käytön mukainen poisto
Ei poistoa
Ei poistoa

Ei poistoa
Ei poistoa
Ei poistoa
Ei poistoa
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)

Eläkevastuu 1.1*
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12
Maisemointivaraus 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Maisemointivaraus 31.12
Maanpuhdistusvaraus 1.1
Vähennykset tilikaudella
Maanpuhdistusvaraus 31.12
Verovaraukset 1.1.**
Vähennykset tilikaudella
Verovaraukset 31.12.
Vahingonkorvausvaraus 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vahingonkorvausvaraus 31.12
Potilasvahinkovakuutus 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutus 31.12
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 1.1
Vähennykset tilikaudella
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 31.12
Muut pakolliset varaukset 1.1***
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella***
Muut pakolliset varaukset 31.12
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12
Lisäykset yhteensä
Vähennykset yhteensä
Muutos yhteensä

Kaupunki
2017
3 111
535
2 575
127
0
12
116
4 601
3 592
1 009
0
0
0
1 628
0
1 207
421
0
0
0
0
0
0
0
170
0
170
0
4 121
0
5 516
-5 516

2016
4 276
1 165
3 111
138
0
11
127
5 252
651
4 601
0
0
0
558
1 154
84
1 628
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
170
9 637
1 324
1 911
-587

Konserni
2017
3 111
535
2 575
19 433
2 473
1 938
19 969
4 881
3 872
1 009
1 440
0
1 440
2 266
0
1 681
586
13 491
454
858
13 087
315
54
261
170
0
170
0
38 927
2 927
9 108
-6 180

2016
4 276
1 165
3 111
16 950
4 212
1 728
19 433
5 532
651
4 881
1 880
439
1 440
782
1 589
105
2 266
13 311
179
0
13 491
369
54
315
167
170
167
170
45 107
6 151
4 310
1 840

* Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet.
**Konsernitaseen vertailutietoa on muutettu Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen tehdyn oikaisun johdosta. Tilinpäätökseen 2016 tehtiin verovaraus, jota on nyt oikaistu vastaamaan verottajan lopullista päätöstä. Korjauksen perusteet on kuvattu Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevissa liitetiedoissa.
*** Konsernitaseen vertailutietoa on muutettu TAMK:n koronvaihtosopimuksesta kirjaaman pakollisen varauksen peruutuksen vuoksi.
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
Kaupunki
Muut toimintatuotot
Osakkeiden luovutusvoitot
Kiinteistöjen luovutusvoitot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Maa-alueiden luovutusvoitot
Autojen luovutusvoitot
Aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Osakkeiden luovutustappiot
Kiinteistöjen luovutustappiot

Konserni

2017

2016

2017

2016

378
421
327
16 603
111
0
0
17 840

1 430
2 668
20
13 885
262
23
0
18 289

1 799
1 569
264
16 603
100
0
1
20 336

2 583
2 668
50
13 885
276
23
1 628
21 113

6
0

0
4

237
41

204
4

0

2

231

14

0
6

0
6

3 565
4 074

73
296

Koneiden ja kaluston luovutustappiot
Muut luovustappiot
Luovutustappiot yhteensä

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2017

2016

2017

2016

27 078

0

0

0

1 800

0

0

0

0
0

929
0

0
0

0
455

0

0

0

1 219

28 878

929

0

1 674

20 829

0

0

0

0

503

0

0

0
0
0
20 829

2 850
325
0
3 678

0
0
0
0

0
0
1 219
1 219

Satunnaiset tuotot
Käyttöomaisuuden luovutusvoitto rakennusten myynnistä Sähkölaitos Oy:lle
Vahingonkorvaukset ja sopimussakot
Liiketoimintakauppa Tampereen Logistiikka Liikelaitos
Kiinteistökauppa Suomen yliopistokiinteistöt
Tampereen yliopistollisen sairaalan Tukisäätiö/lahjoitusvarojen siirto
Satunnaiset tuotot yhteensä
Satunnaiset kulut
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oyn osakkeiden alaskirjaus
Käyttöomaisuuden luovutustappio Vellamonkodit Oy:n osakkeet
Vellamonkodit Oy laina-akordi
Hämeen päihdehuollon ky purkaminen
Tampereen yliopistollisen sairaalan Tukisäätiö/lahjoitusvarojen siirto
Satunnaiset kulut yhteensä

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 1,8 milj. euron sopimussakko, joka laskutettiin Tampereen Kotilinnasäätiöltä johtuen Muotialantie 36:ssa sijaitsevan tontin vuokraoikeuden maanvuokrasopimuksen vastaisesta luovutuksesta. Pirkanmaan käräjäoikeudessa on vireillä kyseistä maanvuokrasuhdetta
koskeva riita. Vastaajana oleva Tampereen Kotilinnasäätiö on vastannut kaupungin nostamaan kanteeseen. Asiassa selvitetään tuomioistuinsovittelun mahdollisuutta, ja Tampereen kaupunki kantajana on ilmoittanut suostumuksensa sovitteluun.

15) Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot (1 000 euroa)

Muut rahoitustuotot
Osinkotuotot
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ylijäämän
palautus
Muut rahoitustuotot
Yhteensä

Kaupunki
2017

2016

15 562
1 445

6 826
1 445

5 728

0

990
23 724

854
9 125
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16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)

Kaupunki
2017
1 081
-17 910
-16 829

Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron lisäys
Yhteensä

2016
1 176
0
1 176

Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut menot ja pääoma-alennukset
Ei ilmoitettavaa.
18) Arvonkorotukset
Ei ilmoitettavaa.

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Aktivoidut korkomenot
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
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Aineettomat
oikeudet

Muut pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä

1 955
10
0
0
53
918

115 873
9 541
0
0
1 021
6 253

117 828
9 551
0
0
1 074
7 170

53

218

271

0

0

0

1 047
1 047

119 964
119 964

121 011
121 011

Liitetiedot

Maa- ja
vesialueet

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset
Rahoitusosuudet

186 780
7 023
2

Vähennykset
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Kirjanpitoarvo 31.12.

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Joukkovelkakirjalaina-, muut
laina- ja muut saamiset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

460 073
51 904
4 729

Koneet ja Muut aineelliset
kalusto
hyödykkeet

403 224
30 931
750

39 320
12 587
168

4 080
206
0

Enn.maksut ja
keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

171 100
72 478
82

1 264 577
175 130
5 732

947

7 799

9 011

21

0

0

17 779

0
16

85 783
33 762

45 379
46 659

0
12 459

0
17

-132 237
0

-1 074
92 913

0

3 210

290

13

0

0

3 512

192 837
192 837

548 261
548 261

422 825
422 825

39 246
39 246

4 269
4 269

111 260
111 260

1 318 697
1 318 697

Kaupunki
2017
788
192 049
192 837

Osakkeet
konserniyhtiöt
218 961
4 514
1 584
221 891
20 829
201 061

2016
664
186 115
186 780

Osakkeet omistusyhteysyhteisöt
1 862
0
75
1 787
0
1 787

Saamiset
konserniyhteisöiltä
97 573
1 571
4 749
94 395
94 395

Konserni
2017
11 183
199 960
211 143

2016
10 699
200 697
211 396

Kuntayhtymäosuudet
58 354
0
0
58 354
0
58 354

Saamiset muilta
yhteisöiltä
3 229
0
214
3 015
3 015

Muut osakkeet ja
osuudet
5 966
46
671
5 340
0
5 340

Yhteensä
285 143
4 559
2 331
287 372
20 829
266 542

Yhteensä
100 802
1 571
4 963
97 410
97 410
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20) Omistukset tytäryhteisöissä

Nimi

Tytäryhteisöt
Ekokumppanit Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy
9,32 %, Tampereen Sähkölaitos Oy 18,75 %,
äänimäärästä 93,50 %)
Finnpark Oy (alakonsernitp)
Pellavan Parkki Kiint Oy (Finnpark Oy
50,60 %)
Pysäköintiveturi Kiint Oy (äänimäärästä
89,86 %)
Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,46 %)
Haukiluoman Liikerakennus Oy
Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy
Keinupuistokeskus Oy (Tampereen Kotilinnasäätiö 46,06 %, Tampereen Palvelukiinteistöt
Oy 10,96 %)
Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy
Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy
Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy
Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Tieteenkadun Parkki Kiint Oy
Tupakkikiven Parkki Kiint Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy (äänimäärästä
65,33 %, alakonsernitp)
Pirkan Putkikeräys Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy 41,70 %, Tampereen Vuokratalosäätiö 0,86 %, äänimäärästä 61,20 %)
Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy
(osuus äänimäärästä 65,33%)
Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy
(osuus äänimäärästä 65,33%)
Runoilijan tie Oy
Tammenlehväsäätiö
Tammenlehväkeskus Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiö
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja
kehitysyhtiö Tredea Oy
Visit Tampere Oy
Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Tampereen Kotilinnasäätiö
Pispan Tupahaka As Oy
Tampereen Tammelankodit As Oy
Vellamonkodit Oy
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
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Kotipaikka

Kaupungin
omistusosuus
%

Konsernin
omistusosuus
%

Konsernin
omistusosuuden
muutos
%-yksikköä

Kuntakonsernin
osuus
omasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
vieraasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
tilikauden
voitosta/
tappiosta
1 000 euroa

Tampere

62,50%

90,57%

273

283

28

Tampere

100,00%

100,00%

39 858

76 287

3 190

Tampere

10%

60,60%

0

0

0

92,70%

0

0

0

69,60%
87,91%
70,05%

0
599
1 472

0
73
45

0
8
1

57,02%

1 710

1 736

0

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

87,91%
70,05%

Tampere

-2,06%

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

59,31%
52,97%
86,08%
54,34%
100,00%

59,31%
52,97%
86,08%
54,34%
100,00%
68,75%
61,03%

565
323
1 259
516
5 581
702
1 692

117
44
424
107
108 523
1
3

0
-0
2
0
886
1
7

Tampere

49,69%

49,69%

22 489

3 097

1 349

Tampere

2,05%

44,60%

-1,17%

0

0

0

Tampere

0,00%

49,69%

49,69%

0

0

0

Tampere

0,00%

49,69%

49,69%

0

0

0

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

72,58%
100,00%
100,00%
87,00%

72,58%
100,00%
100,00%
87,00%

216
21 964
0
46 343

20
2 752
0
15 205

5
918
0
538

87,00%

77

8

-139

60,47%

359

1 140

20

60,47%
100,00%
71,20%
100,00%
75,71%
100,00%
100,00%
66,00%

85
1 937
6 260
7 228
542
1 856
3 318
1 640

273
87 263
137
86 721
9
4 115
1 409
11 218

46
-63
-296
1
4
0
-62
178

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

60,47%
100,00%
71,20%
100,00%

0,00%
66,00%

-0,19%
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Nimi

Kuntakonsernin
osuus
omasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
vieraasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
tilikauden
voitosta/
tappiosta
1 000 euroa

100,00%
100,00%
100,00%

10 788
337
146 578

28 172
177
393 408

823
44
30 688

Tampere

75,35%

0

0

0

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

100,00%
79,45%
66,46%
75,19%
51,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
66,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
79,45%
66,46%
84,66%
69,71%
100,00%

0
0
17 820
180
64
21
13 409
1 529
1
1 142
2 746
814
72 339
649
2 761
91

0
0
13 287
373
1 500
117
48 269
274 453
4 670
452
3 828
5 027
55 349
3 272
8 285
50 097

0
0
706
-20
-16
-8
0
0
0
266
67
-51
-1
253
1 394
0

Tampere

27,43%

31,04%

656

33

8

Tampere

100,00%

100,00%

Viipuri

100,00%

100,00%
440 791

1 291 778

40 774

Kotipaikka

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
Tampereen Sarka Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy (alakonsernitp)
Tammervoima Oy (Tampereen Sähkölaitos
Oy 51 %, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 24,35
%, äänimäärästä 83,01 %)
Tampereen Sähköverkko Oy
Tampereen Vera Oy
Tampereen Särkänniemi Oy
FunZones Oy
Tampereen Tilapalvelut Oy
Tampereen työvalmennussäätiö Syke
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Atalan Metsätonttu As Oy
VTS Kiinteistöpalvelu Oy
Tampere-talo Oy
Tavase Oy
TREDU-Kiinteistöt Oy
Tullinkulman Työterveys Oy
Tuomi Logistiikka Oy
Vilusen Rinne Oy
Vuores Palvelu Oy (Tampereen Vuokratalosäätiö 3,39 %, Pirkan Putkikeräys Oy 0,223 %,
äänimäärästä 31,12 %)**)
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt
Suomen Itämeri-Instituutin säätiö
Intenational Forest Machine Operator Training Centre

Tampere
Tampere
Tampere

Kaupungin
omistusosuus
%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Konsernin
omistusosuus
%

Konsernin
omistusosuuden
muutos
%-yksikköä

9,91%

-7,55%

**) Vuores Palvelu Oy on tytäryhteisö, vaikka omistus alle 50%. Määräysvalta yhtiössä perustuu osakassopimukseen.

21) Omistukset kuntayhtymistä

Nimi

Kuntayhtymät
Pirkanmaan Liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (alakonsernitp)
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Kotipaikka

Kaupungin
omistusosuus
%

Kaupungin
omistusosuuden
muutos
%-yksikköä

Kuntakonsernin
osuus
omasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
vieraasta
pääomasta
1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus
tilikauden
voitosta/
tappiosta
1 000 euroa

Tampere

45,58%

763

1 310

2

Tampere

38,18%

84 235

141 427

4 127

Tampere

62,45%

353

231

86

85 350

142 968

4 216
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22) Omistukset muista yhteisöistä

Nimi

Osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Atalan Liikekeskus Kiint Oy
Coxa Oy (konserni)
Finnpark Oy
Kosken Parkki Kiint Oy
Hervannan Kanjoni As Oy (Tampereen Vuokraasunnot Oy 7,39 %)
Tuotekehitys Oy Tamlink
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Hervannan Juhani As Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Tumpin Parkki Kiint Oy
Vilusen Rinne Oy
Mummunkujan pysäköinti Oy
YH Kodit Oy (konserni) (Tampereen Vuokratalosäätiö 17,07 %)
Yhdistelemättömät osakkuus-, yhteis- ja
omistusyhteysyhteisöt
Ateljeetalo Oy
Pikassos Oy
Suomen Hopealinja Oy
Tampereen Särkänniemi Oy
Jotospirtti Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Virontörmän Lämpö Oy
Tyrkkölä As Oy
VTS Kiinteistöpalvelu Oy
Lännen Palveluyhtiöt Oy (konserni)
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Kotipaikka

Tampere
Tampere

Kaupungin
omistusosuus
%

40,00%
20,56%

Tampere

Konsernin
omistusosuus
%

Konsernin
omistusosuuden
muutos
%-yksikköä

KuntaKuntakonsernin
konsernin
osuus
osuus
omasta
vieraasta
pääomasta pääomasta
1 000 euroa 1 000 euroa

Kuntakonsernin
osuus tilikauden
voitosta/
tappiosta
1 000 euroa

40,00%
20,56%

755
3 423

0
2 510

-2
698

21,08%

848

2

1

Tampere

36,08%

43,47%

689

178

0

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

24,00%

24,00%

603

429

21

28,04%

668

37

0

20,96%

202

1

1

31,33%

191

0

-5

Tampere

18,64%

35,71%

49 039

210 756

3 624

Tampere
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Tampere
Helsinki
Tampere
Tampere
Ylöjärvi
Tampere
Tampere

47,66%
25,00%
30,46%

47,66%
25,00%
30,46%

34
35
5

17
21
770

0
11
-48

50,00%

95

0

0

40,42%
47,72%

236
118

0
0

48
1

31,19%

254

310

110

47,72%

Liitetiedot

Yhdistykset, säätiöt yms., joiden
hallintoelimissä kaupungilla on edustus:
A.R. Winterin muistosäätiö
Cultura-säätiö
Eino Salmelaisen Säätiö
Elävä Kaupunkikeskusta ry
Frame-säätiö
Haiharan Museosäätiö
Hämäläisten Ylioppilassäätiön valtuuskunta
K. F. ja Maria Dunderbergin Testamenttisäätiö
Kalevan lukion kannatusyhdistys ry
Kallioniemi-säätiö
Koivupirtin Säätiö
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Kustaa Hiekan säätiö
Lenin-museon johtokunta
Nokian ajoharjoitteluratasäätiö
Pirkanmaan festivaalit Pirfest ry
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry
Pispalan Sottiisin päätoimikunta
Postimuseosäätiö
Pro Rautatie ry

Pro Ysitie ry
Pyynikin kesäteatterisäätiö
Sara Hildénin säätiö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Kirjainstituutin säätiö, Stiftelsen
för Finlands bokinstitut
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Tampere Maja säätiön valtuuskunta
Tampere tunnetuksi ry
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film
Festival ry
Tampereen kaupungin henkilöstökassa
Tampereen kaupungin vakuutuskassa
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry
Tampereen Konservatoriotalon Säätiö
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö
Tampereen Oopperatoimintasäätiö
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry
Tampereen Seudun Opiskelija-asuntosäätiö TOAS
Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry

Tampereen Sotaveteraanien Huolto- ja
tukisäätiö
Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry
Tampereen Teatterikesä ry
Tampereen Työväen Teatteri Oy
Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön
johtokunta
Tampereen yliopiston terveystieteiden
yksikön johtokunta
Teatteri 2000:n kannatusyhdistys ry
Tampere Convention Bureau ry
TITRY ry
Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö
Työväen museoyhdistys ry
Työväen Teatterin talosäätiö
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Tampere-Hämeenlinnan terveyspalveluyksiön johtokunta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Tampereen terveyspalveluyksiön
johtokunta
Y-Säätiö

23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä (1 000 euroa)

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Konsernitili
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Yhteensä

Kaupunki
2017
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

2016
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

0
0
0
0
0

8 794
756
13
1 760
11 323

0
0
0
0
0

6 259
4 883
0
1 722
12 863

0
0
0

1 553
1 445
2 998

0
0
0

1 682
1 974
3 656

0
0
0
0

54
0,1
54
14 375

0
0
0
0

93
0,2
93
16 613
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

8 916
14
8 930

9 621
14
9 635

8 916
446
9 363

9 621
59
9 680

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Valtion avustuksia ja korvauksia
Avustus pakolaisten kotouttavaan toimintaan
Turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaus valtiolta
Valtionosuussaamiset
Koronvaihtosopimukset
EU-tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset
Kotihoidon laskutus
Kotikuntalain kotikuntakorvaus
PSHP:n peruspääoman korko
PSHP:n tasauslaskutus
Tulojäämät peruskorjauksista, Tredu-Kiinteistöt
Verosaamiset
NordPool Elspot sähköjohdannaiset
Ulkoisen rahoituksen jaksotus
Energiaerien jaksotus
Laskuttamaton leasing-laskutus
Muut menoennakot ja tulojäämät
Yhteensä

1 632
3 100
2 991
1 080
0
441
775
277
302
1 824
1 260
1 445
0
29
0
0
0
0
0
5 030
20 185

1 713
3 100
4 227
3 147
4 581
2 114
461
102
68
1 957
1 138
1 445
514
2 996
0
0
0
0
0
1 652
29 216

80
4 064
3 126
1 080
0
441
775
277
1 367
1 824
1 260
893
0
29
695
329
612
750
52
19 489
37 142

200
4 414
4 355
3 147
4 581
2 114
461
102
385
1 957
1 138
893
318
0
389
247
359
1 768
103
7 705
34 638

Yhteensä

29 116

38 851

46 505

44 317

Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Koronvaihtosopimukset
Muut menoennakot ja tulojäämät
Yhteensä
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oma pääoma (1 000 euroa)

Peruspääoma 1.1
Peruspääoma 31.12
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1.1
Lisäykset
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 31.12.
Muut omat rahastot
Vahinkorahaston pääoma 1.1
Siirrot rahastosta tilikaudella
Vahinkorahaston pääoma 31.12
Tampereen Elinkeinorahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastosta tilikaudella
Tampereen Elinkeinorahaston pääoma 31.12.
Väinö Linnan rahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastosta tilikaudella
Väinö Linnan rahaston pääoma 31.12.
Muut muut omat rahastot 1.1.
Siirrot rahastoon tilikaudella
Siirrot rahastosta tilikaudella
Siirto erien välillä
Muut muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Muut omat rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut*
Siirto erien välillä
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden alijäämä/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

Kaupunki
2017
636 657
636 657
0
0
0

2016
636 657
636 657
0
0
0

Konserni
2017
636 657
636 657
415
0
415

2016
636 657
636 657
395
19
415

21 359
320
21 039
8 652
780
7 872
51
0
51
0
0
0
0
0
28 963
541 369
-16 964
0
0
524 405
-6 751
1 183 273

21 633
274
21 359
11 505
2 853
8 652
61
10
51
0
0
0
0
0
30 063
578 255
-36 886
0
0
541 369
-16 964
1 191 125

21 359
320
21 039
8 652
780
7 872
51
0
51
15 087
595
550
0
15 133
44 095
671 926
52 692
0
0
724 617
37 640
1 443 424

21 633
274
21 359
11 505
2 853
8 652
61
10
51
14 206
587
302
596
15 087
45 150
655 726
18 664
-1 868
-596
671 926
52 692
1 406 839

* Edellisten tilikausien virheiden oikaisut konsernin luvuissa (1 000 euroa)
Vähemmistöosuuksien täsmäytykset
Vanhojen myyntisaamisten täsmäytys Tampereen Sähkölaitos-konserni
Pakollisen varauksen purku v. 2015 ja 2016
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteensä

602
-3 116
646
-1 868

Konsernitaseen vertailuvuoden tilikauden ylijäämää on oikaistu -6,0 milj. euroa YH Kodit Oy:n (konserni)
liian suurena ilmoitetun tuloksen vuoksi.
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26) Erittely poistoerosta ( 1 000 euroa)

Investointivarauksiin liittyvä poistoero

Kaupunki
2017
25 381

2016
8 551

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät (1 000 euroa)

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Kaupunki
2017
250 145

2016
191 559

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2023 tai sen jälkeen

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
Ei ilmoitettavaa.

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

Eläkevaraus
Maisemointivaraus
Maanpuhdistusvaraus
Verovaraukset*
Vahingonkorvausvaraus
Potilasvahinkovakuutus
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista
Muut pakolliset varaukset**
Yhteensä

Kaupunki
2017
2 575
116
1 009
0
421
0
0
0
4 121

2016
3 111
127
4 601
0
1 628
0
0
170
9 637

Konserni
2017
2 575
19 969
1 009
1 440
586
13 087
261
0
38 927

2016
3 111
19 433
4 881
1 440
2 266
13 491
315
170
45 107

*Konsernitaseen vertailutietoa on muutettu Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen tehdyn oikaisun johdosta. Tilinpäätökseen 2016 tehtiin verovaraus, jota on nyt oikaistu
vastaamaan verottajan lopullista päätöstä. Korjauksen perusteet on kuvattu Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevissa liitetiedoissa.
** Konsernitaseen vertailutietoa on muutettu TAMK:n koronvaihtosopimuksesta kirjaaman
pakollisen varauksen peruutuksen vuoksi.

192

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

Liitetiedot

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa)
Kaupunki
2017
2016
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille
Konsernitili
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat
Yhteensä
Yhteensä

0
0
1 222
0
1 222

194 009
9 423
144
143
203 719

0
0
1 097
0
1 097

183 619
11 505
125
166
195 414

0
201
2 963
3 164

16 383
16
431
16 830

0
681
1 970
2 652

5 249
12
605
5 866

0
0
4 386

2
2
220 551

0
0
3 748

0
0
201 280

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävät sekkilimiitit
Ei ilmoitettavaa.

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)

Liittymismaksut ja muut velat
Palautuskelpoiset liittymismaksut
Muut velat
Yhteensä

Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

23 092
96
23 188

20 296
668
20 964

56 432
148
56 581

52 474
672
53 146
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

16 174
10 853
0

14 505
11 044
1 951

16 710
10 853
0

14 130
11 044
1 589

123
27 150

96
27 596

123
27 687

96
26 859

2 962
4 256
533

2 430
0
819

6 383
4 256
533

4 692
0
819

Pitkäaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Maankäyttösopimukset
Koronvaihtosopimukset
Muut tuloennakot
Menojäämät
Muut menojäämät
Yhteensä
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Tuet ja avustukset
Matkakorttien latausmaksuvelka*)
Pelastuslaitos, kuntien maksuosuudet
PSHP:lle palautettavaa valmiuskorvausta
ja ensihoidon ylijäämää
Muut tuloennakot
Maksettujen palkkojen sivukulut**)
Palkkajaksotukset sivukuluineen
Korkojaksotukset
Menojäämät
PSHP/peruspääoman korko jäsenkunnille
PSHP/potilasvahinkovakuutus
Laskuttamattoman myynnin alv-jaksotus
Verojaksotukset
Työmarkkinatuki, Kela
Muut menojäämät
Yhteensä

431
2 168
11 313
90 198
4 319

596
1 040
10 761
88 695
3 583

267
2 168
12 773
133 654
9 536

368
1 040
10 761
130 761
6 728

0
0
0
0
2 519
3 863
122 563

0
0
0
0
2 692
1 545
112 163

893
1 365
0
604
2 519
26 030
200 982

893
1 583
7 316
6 059
2 692
18 650
192 363

Yhteensä

149 713

139 759

228 668

219 221

*) Matkakorttien latausmaksuvelka 5 177 000 euroa vuodelta 2016 on kirjattu erään Muut velat.
**) Konsernin osalta ei ole saatavilla erittelyä, näytetään kaupungin kyseinen erä.
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot
34) Kiinnitykset, panttaukset tai muu omaisuus velkojen vakuutena (1 000 euroa)

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat julkisyhteisöiltä
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat muilta luotonantajilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta*
Vakuudeksi annetut kiinnitykset*
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä
Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Pantatut osakkeet yhteensä
Yhteensä

Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

426 681
418 946
42 742
55 394
3 008
5 318
479 658

367 471
385 342
88 589
62 366
3 157
5 318
453 026

0
0
0

0
0
0

102 928
88 842
88 842

106 010
52 177
52 177

0
0
0
0

0
0
0
0

11 800
120
120
568 620

6 500
120
120
505 322

*Korjattu vertailuvuoden tietoa kohdassa velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä. Vertailuvuoden luvusta on puuttunut lainamäärä 99,2
milj. euroa sekä kiinnitys 39,8 milj. euroa.

35) Muut omasta puolesta annetut vakuudet (1 000 euroa)

Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset

Kaupunki
2017
0

2016
0

Konserni
2017
65 033

2016
64 460

36) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet
Ei ilmoitettavaa.

37) Muut muiden puolesta annetut vakuudet (1 000 euroa)

Ei ilmoitettavaa.
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38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
Kaupunki
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2066 asti*
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Myöhemmin maksettava osuus
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Leasing-vastuut
Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2033 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Koneet ja laitteet
Rakennukset
Pyynikin sosiaaliasema
Vuoreksen koulukeskus
Muut rakennukset
Myöhemmin maksettava osuus
Koneet ja laitteet
Rakennukset
Pyynikin sosiaaliasema
Vuoreksen koulukeskus
Muut rakennukset
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Pyynikin sosiaaliasema
Vuoreksen koulukeskus
Vuokravastuut ja leasingvastuut yhteensä

Konserni

2017

2016

2017

2016

435 833

445 128

223 327

215 617

34 151
401 682
0

32 461
412 667
0

24 880
198 448
0

17 588
198 029
0

104 468

107 579

309 197

281 698

11 557
6 608

11 352
6 415

24 935
16 581

22 871
13 913

1 306
1 115
2 527
64 988
11 388

1 306
1 104
2 527
68 303
9 755

1 306
1 115
5 933
256 338
148 159

1 306
1 104
6 549
230 903
127 208

23 456
18 310
11 834

24 762
19 426
14 360

23 456
18 310
66 413

24 762
19 426
59 507

16 984

16 984

16 984

16 984

10 940
540 301

10 940
552 707

10 940
532 524

10 940
497 315

*Pisin vuokravastuu tulee konsernista.
Muutettu vuoden 2016 vertailutietoa sekä kaupungin että konsernin luvuissa myöhemmin maksettavien
leasing-vastuiden osalta.
Kaupungin kiinteistöleasingsopimuksissa on sitouduttu rakennusten lunastamiseen, joten myöhemmin maksettavissa kiinteistöjen leasingvastuissa ilmoitetut jäännösarvot ovat arvonlisäverottomia.

39, 40) Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset (1 000 euroa)

Takaukset tytäryhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuusta
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen
rahastosta 31.12.

Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

804 356
506 177

543 676
343 021

-

-

7 000
2 771

7 000
3 063

-

-

15 075
8 935

15 795
9 618

18 985
12 632

29 593
23 210

Kaupunki
2017
1 277 914

2016
1 085 514

845

810

Korjattu vertailutietoa kohdassa takaukset tytäryhteisöjen puolesta. Vaikutus alkuperäiseen pääomaan on 0,5 milj euroa.
Korjattu konsernin vertailutietoa kohdassa takaukset muiden puolesta. Vaikutus alkuperäiseen ja jäljelläolevaan pääomaan
13,6 milj. euroa.
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41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)

Sopimusvastuut
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus
Ehdolliset ympäristövastuut
Sitoumukset avustukseen
Muut sopimusvastuut
Sopimusvastuut yhteensä
Muut taloudelliset vastuut*
Arvonlisäveron palautusvastuu

Kaupunki
2017

2016

Konserni
2017

2016

45 196
21 642
64 604
0
61 481
171 281
11 541
0

61 381
23 169
57 387
0
69 264
188 032
16 119
0

0
0
64 604
3 439
69 567
137 610
11 541
33 817

0
0
57 387
8 007
76 805
141 506
16 119
27 093

* Sisältää mm. eri oikeusasteissa vireillä olevat riita-asiat.
Korjattu v. 2016 sopimusvastuiden yhteissummaa kaavavirheen vuoksi. Korjattu konsernin vertailutietoa arvonlisäveron palautusvastuun osalta 10,1 milj. eurolla. Korjattu konsenin vertailutietoa puuttuneen muun sopimusvastuun osalta. Korjauksen vaikutus on 0,7
milj. euroa.

Ehdolliset ympäristövastuut
Ehdolliset ympäristövastuut muodostuvat puhdistusvastuista 49,9 milj euroa ja tarkkailuvastuista 14,7 milj euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös erillinen ympäristötilinpäätös.
Arvolisäveron palautusvastuu
Kiinteistön mahdollisen myynnin tai käyttötarkoituksen muuttumisen yhteydessä kaupungilla saattaa olla velvollisuus
maksaa valtiolle takaisin 1.1.2007 alkaen valmistuneista kiinteistöjen rakentamis- ja perusparannuskustannuksista kirjatut arvonlisäveron vähennykset ja palautukset sekä suorittaa oman käytön vero itse tehdyistä rakennustöistä. Arvonlisäveron palautusvastuu perustuu arvonlisäverolain 11 lukuun.
Palkan korvausvastuu
Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen 2015:48 Turussa, jossa käsitellään palomiehen varallaolon rinnastamista
työaikaan. Päätöksen johdosta ovat ammattiyhdistykset esittäneet pelastuslaitoksille korvausvaateita koskien varallaolon palkkaa. Tästä saattaa koitua korvausvastuita myös Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Asian käsittely on vielä kesken,
eikä mahdollista korvaussummaa voida vielä tarkentaa.
Päästöoikeudet, konserni
Päästösalkun käyvässä nettoarvossa on mukana ilmaiseksi saatujen, ostettujen ja muiden päästöoikeuksiin liittyvien
sopimusten markkina-arvo 31.12.2017.

Päästöoikeudet 2017

tCO2

Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1.
Toteutuneiden päästökaupan alaisten päästöjen määrä
Päästöoikeuksien ostot
Saadut päästöoikeudet
Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12.

355 135
-455 112
407
380 053
280 483

1 000 euroa
2 333
0
0
0
2 333
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Johdannaissopimukset (1 000 euroa)
Johdannaissopimukset

koostuvat erilaisista
koronvaihtosopimuksista, korko-optioista sekä
niiden yhdistämisellä toteutetuista rakenteista.
Kaikki sopimukset on tehty lainasalkun suojaamistarkoituksessa ja noudattaen valtuuston
hyväksymiä rahoitustoiminnan periaatteita ja
konsernijohtajan vuosittain hyväksymää lainanottosuunnitelmia.
Tehdyt koronvaihtosopimukset pienentävät
kaupungin korkovirtariskiä ja samoin toimivat
myydyt optiot, joista toteutuessaan muodostuu puhtaita koronvaihtosopimuksia ennalta
sovittuun kiinteään korkoon. Kaupungilla ei ole

spekulatiivisia, missään tilanteessa kaupungin
riskiä kasvattavia sopimuksia. Kaikkien sopimusten käyvät arvot kohoavat korkotason noustessa ja laskevat päinvastaisessa tilanteessa,
joten niiden voidaan todeta toimivan oikeaan
suuntaan. Korkotason noustessa tilinpäätöshetkestä 0,5 %, kohoavat sopimusten käyvät arvot
noin 57 milj. eurolla ja prosentin nousulla arvot
kohoavat noin 104 milj. euron verran.
Koronvaihtosopimuksilla lainasalkun suojausaste pyritään tavoitteen mukaisesti pitämään
50 - 65 prosentin välillä. Tilinpäätöshetkellä
suojausaste oli 59 %. Voimassa olevista koron-

vaihtosopimuksista pisimmät voivat optioiden
toteutumisesta riippuen olla voimassa vuoteen
2063 asti. Tulevaisuudessa voimaan tulevista
koronvaihtosopimuksista pisimmät voivat olla
voimassa vuoteen 2058 asti.
Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkomenojen
oikaisuksi. Johdannaissopimusten uudelleenjärjestelyistä maksetut ja saadut summat on
jaksotettu kirjanpidossa kuluksi ja tuloksi vaikutusaikanaan. Vaihtokaupalla toteutetut uudelleenjärjestelyt on kirjattu bruttoperusteisesti
kuluksi ja tuloksi

KAUPUNKI
1) Voimassa olevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 2,24 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2047 saakka.
Kaupunki
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

218 425
-40 417

140 704
-46 613

Yksi nimellisarvoltaan 10 miljoonan euron sopimus on ryhmitelty uudelleen ryhmästä c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimkset. Sopimuksen käypä arvo oli -7,0 miljoonaa.
b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimuksiin ei sisälly purkuoikeuksia,
mutta jatko-oikeuksia kyllä. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 1,57 % ja pisimmät sopimukset voivat olla
voimassa vuoteen 2063 saakka.
Kaupunki
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

100 000
-13 839

100 000
-21 245

c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tulevaisuudessa nousisisi ennalta sovittujen rajojen yli, muuttuu sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottaa alennuksen
maksettavaan korkoon. Sopimusten pääomapainotettu maksettava korko on tällä hetkellä 2,17 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2046.
Kaupunki
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

40 000
-9 867

50 000
-15 947

Yksi nimellisarvoltaan 10 miljoonan euron sopimus on ryhmitelty uudelleen ja siirretty ryhmään a. Koronvaihtosopimukset joihin ei liity opitota. Sopimuksen käypä arvo oli -7,0 miljoonaa.
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2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 2,56 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2051 saakka.
Kaupunki
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

190 000
-43 370

225 000
-54 537

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Ei ilmoitettavaa.
c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on joko myyty oikeuksia kiinteän koron koronvaihtosopimuksiin tulevaisuudessa tai sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tulevaisuudessa nousisisi sovittujen rajojen
yli, muuttuu sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottaa alennuksen maksettavaan korkoon. Sopimusten
pääomapainotettu keskikorko on 1,05 % ja pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2058.
Kaupunki
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

185 000
-10 596

195 000
-22 649

KONSERNI

1) Voimassa olevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtoja kiinteiksi ja siten suojauduttu markkinakorkojen muutosten vaikutuksilta. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2037 saakka.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

683 255
-68 396

438 990
-79 646

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtoja kiinteiksi ja siten suojauduttu
markkinakorkojen muutosten vaikutuksilta. Sopimuksiin sisältyy jatko- ja/tai purkuoikeuksia. Pisimmät sopimukset
voivat olla voimassa vuoteen 2031 saakka.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

137 437
-17 476

142 938
-26 156
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c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on rajattu vaihtuvan koron liikkumista optioin tai sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista, joilla
korko vaihdetaan kiinteään korkoon. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2036.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

95 625
-15 993

168 202
-26 065

2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtoja kiinteiksi ja siten suojauduttu markkinakorkojen muutosten vaikutuksilta. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2041 saakka.
Vertailutietoa on korjattu virheellisen ilmoituksen vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on 73,1 miljoonaa ja
käypään arvoon -5,3.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

427 989
-59 047

397 542
-63 706

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2017

2016

0
0

35 000
-3 193

c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on joko myyty oikeuksia kiinteän koron koronvaihtosopimuksiin tulevaisuudessa tai sovittu ehdollisista
koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tulevaisuudessa nousisisi sovittujen rajojen yli,
muuttuu sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottaa alennuksen maksettavaan korkoon. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2058.
Konserni
2017

2016

Nimellisarvo

185 000

195 000

Käypä arvo

-10 596

-22 649

3) Muut johdannaissopimukset
Sähkötermiinillä ja optiolla suojataan tuotannon myyntihintaa sekä sähkön hankintahintaa. Öljyswapilla suojataan
maakaasun ostohintaa. Valuuttatermiinillä suojataan ja muutetaan USD kurssi kiinteäksi.
Vertailutietoa on korjattu virheellisen ilmoituksen vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on -55,0 miljoonaa
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo
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2017

2016

51 368
2 327

68 010
-465

Liitetiedot

Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja
intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Konsernihallinto
Konsernipalveluyksikkö
Hyvinvoinnin palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue
Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

Kaupunki
2017
213
315
10 874
1 513
321
2 370
15 606

2016
219
304
10 398
1 519
310
2 337
15 087

Vuoden 2016 vertailutietoa on muutettu siten, että on vertailukelpoinen vuoden
2017 organisaation kanssa, vaikka palvelualueet ovat aloittaneet vasta 1.1.2017.

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin
’valmistus omaan käyttöön’ -tilin kautta

Kaupunki
2017

2016

532 973
-8 052

524 493
-7 744

118 910
24 518
668 349

125 686
34 364
676 799

4 194

3 591

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (1 000 euroa)
Kaupunki
Kokoomus
Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
SDP
SKP
Suomen Keskusta
Tampereen Puolesta-TAPU
Vasemmistoliitto
Vihreät
Vaihtoehto Tampere
Piraattipuolue
Yhteensä

2017
58
5
11
56
1
14
4
29
45
3
0,1
227

2016
53
4
12
52
2
14
1
25
33
0
0
195
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45) Tilintarkastajien palkkiot (1 000 euroa)
Kaupunki
2017

2016

80
8
6

75
12
5

0
95

1
92

BDO Audiator Oy
TIintarkastuspalkkiot
Hanketarkastukset
Muut palkkiot
BDO Oy
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Intressitahoille annetut takaukset
Tampereen kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt tytäryhtiöidensä puolesta omavelkaisia takauksia. Näiden takausten yhteismäärä oli vuodenvaihteessa
506,2 milj. euroa ja ne on myönnetty lähes
poikkeuksetta tytäryhteisöjen ottamien
lainojen takaisinmaksun ja koron maksamisen vakuudeksi lainanantajalle. Takauksista 415,8 milj. euroa on sellaisia, joista ei
peritä takausprovisiota ja 90,4 milj. euron
osalta provisiota peritään. Uudemmista
takauksista on provisiota peritty kaupunginvaltuuston 18.1.2016 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti, mutta vanhemmista takauksista provisiota ei ole peritty.
Tavoitteena on kevään 2018 aikana valmistella kaupunginhallituksen ja -valtuuston
uudelleenlinjattavaksi takausprovision periminen kaikissa takauksissa.

Intressitahoille annetut avustukset
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myönsi 6,3 milj. euroa kumppanuusavustusta kaupungin tytäryhteisö
Tampere-talo Oy:lle. Avustus kohdistui
Tampere-talon kulttuuritoimintaan, joka
ei toteutuisi ilman julkista tukea (mm. il-
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maistapahtumat, orkesterivierailut, oopperatoiminta, vierailubaletit jne.) sekä
tilavuokrakustannusten kattamiseen (pääomavuokrat).
Kaupungin tytäryhteisö Tammenlehväkeskus Oy:lle myönnettiin 0,3 milj. euroa
kumppanuusavustusta ikäihmisten palvelujen lautakunnan päätöksellä. Avustuksella tuettiin sotainvalidien ja muiden
sotiemme veteraanien ja heidän puolisoidensa asumispalvelujen järjestämistä
Tammenlehväkeskuksen palvelukodeissa.

Kiinteistöjen luovutusten
markkinaehtoisuus luovutettaessa
kiinteistöjä intressitahoille
Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään
kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla
toimivalle, tulee luovutuksesta järjestää
tarjouskilpailu tai muuten arvioida luovutuksen markkinaehtoisuus.
Kaupungin luovuttaessa kiinteistöjä
markkinoilla toimiville tytäryhteisöille
luovutukset tehdään markkinaehtoisesti,
vyöhykehintaperiaatteella tai kilpailuttamalla. Yritystonttien markkinahintai-

suus varmistetaan vertaamalla kaupungin
maanvuokran tasoa riippumattoman arvioitsijan tekemään vyöhykehintakarttaan
yritystonttien markkinahinnasta.
Vuoden 2017 aikana Tampereen tilakeskus myi Sähkölaitoksen käytössä olevat rakennukset Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.
Samassa yhteydessä maanvuokrasopimukset siirrettiin Tilakeskukselta Tampereen
Sähkölaitos Oy:lle. Tampereen Sähkölaitos
Oy:lle vuokratut kohteet ovat energiantuotantoon osoitettuja tontteja, vuokra-alueita tai tontin osia. Nämä vuokraukset on
hinnoiteltu kaupungissa yleisesti käytössä
olevien maanvuokrahintojen mukaisesti.
Markkinahinta energiantuotantoon osoitetuista alueista syntyy Tampereen kaupungin maanvuokrien tasosta, koska energiantuotantoon osoitettujen alueiden osalta ei
ole tehty tonttikauppoja Tampereen kaupungin alueella. Hinnoittelu tapahtuu
kohteen käyttötarkoituksen mukaan joko
rakennusoikeuden eli k-m2:n mukaan tai
maanvuokrakohteen pinta-alan eli m2:den
mukaan. Maa-alueen vuokran määräytymiseen vaikuttaa käyttötarkoituksen lisäksi etäisyys Tampereen keskustasta.

Erillistilinpäätökset

Erillistilinpäätökset
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Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan
pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat
onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmis-

ten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös
ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan,

Nokian, Lempäälän, Ylöjärven, Akaan, Valkeakosken ja Vesilahden kuntien alueella
sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta
lähes koko Pirkanmaalla.

Liittyen koko maakunnan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun Pirkanmaan
pelastuslaitos oli keskeisesti mukana
Pirkka 2017 -valmiusharjoituksessa. Harjoituksessa tuettiin kuntien johtoryhmiä
häiriötilanteissa ja järjestettiin suuronnettomuusharjoitus, johon osallistui laajasti eri viranomaisia. Tässä yhteydessä
harjoiteltiin myös pelastuslaitoksen tilannekeskustoimintaa laajavaikutteisessa yhteiskuntaa koskettavassa häiriötilanteessa
ja otettiin käyttöön viranomaisten TUVE
ICT-verkko.
Liittyen edellä mainittuun ja myös kansalliseen tietoturvasuunnitteluun käynnistettiin pelastuslaitoksella koko sen toimintaa ja tiloja koskeva tietoturvahanke.
Hankkeen määräaika on vuoden 2018 loppuun mennessä ja tuolloin on koko pelastuslaitoksen tietoturvaympäristö uudistettu vaatimuksia vastaavaksi.
Kaiken kaikkiaan on vuoden 2017 toiminta painottunut maakuntamuutoksen
valmisteluun ja niin muodoin hallinnossa
eri toimintojen tarkasteluun ja ajan tasalle saattamiseen. Pääosin kaikki hallintoon
ja työhyvinvointiin liittyvät suunnitelmat
on päivitetty samoin kuin tilakartoitukset
tehty.

tena seuraavana vuonna tullaan yhdessä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa valmistelemaan ja
toteuttamaan ensihoidon uutta toimintajärjestelmää maakunnan aloitusta varten.
Tavoitteena on, että Pirkanmaan pelastuslaitos liikelaitos on jatkossakin keskeinen
osa ensihoidon palvelutuotantoa ja yhteistoiminta ensihoidon kanssa on entisestään
tiivistynyt.
Taloutta ja hallintoa koskien on Pirkanmaan pelastuslaitoksella keskeisintä
ottaa osaa talouden jts-suunnitteluun ja
huolehtia siitä, että talousprosessi taloustietoineen toimii oikein. Maakunnan
ensimmäistä vuoden 2020 talousarviota
laadittaessa, jo vuoden 2018 syksyllä, on
pystyttävä toteuttamaan pelastustoimen
siirto maakunnalle siten, että palvelutaso
eli resursointi on tarkoituksenmukaisella
tasolla ottaen huomioon nykyinen palvelutaso ja siihen liittyvät kehityshankkeet.

Toimintakertomus
Pelastusjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta maakunnan uudistustyö on tilikaudella jatkunut aiempien linjausten mukaisena. Pelastuslaitos on ollut mukana Pirkanmaalla
valmistelun kaikilla tasoilla kevätkaudella
esivalmistelun I vaiheessa ja syyskaudella
esivalmistelun II vaiheessa aiempaa tiiviimmin. Tämä käytännössä on tarkoittanut henkilöstöresurssien kasvattamista
maakuntasuunnitteluun. Samaan aikaan
on sisäministeriön pelastustointa koskeva uudistushanke edennyt ja kuluneen
vuoden aikana myös pelastustoimen oma
lainsäädäntö on uudistettu. Sekä uudistushankkeessa että lainsäädännössä linjataan
tietyille pelastuslaitoksille erityistehtäviä
ja rakennetaan maahan viiteen pelastuslaitokseen nojautuva tilannekeskusjärjestelmä, jossa Pirkanmaan on yhtenä
mukana. Maakuntamuutokseen liittyen
pelastuslaitos vastaa pelastustoimen ja
varautumisen suunnittelusta maakunnassa esivalmistelun II vaiheessa ja osallistuu
osaltaan ensihoidon suunnitteluun.
Tilikauden aikana jo tätä edeltävänä
vuonna aloitettu ensihoidon toiminta-alueen laajennus viimeisteltiin ja se on pohjana myös vuoden 2018 jatkosuunnittelua
varten. Osana ensihoidon ja pelastustoimen yhteistä suunnittelua aloitti pelastuslaitoksella yhteinen ensihoidon vastuulääkäri ensihoitokeskuksen kanssa.
Vuoden 2017 loppupuolella käynnistettiin suunnitellulla tavalla kolmen uuden
paloaseman rakentamistyöt. Hankkeet
tullaan saattamaan loppuun vuoden 2018
alkusyksystä, jolloin Ikaalisten, Kangasalan ja Valkeakosken paloasemat otetaan
käyttöön.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vuodet 2018 ja 2019 tulevat painottumaan
edellä mainittujen maakunta- ja pelastustoimihankkeiden jatkotyönä. Vuoden 2018
lopulla pelastuslaitos on osa maakunnan
väliaikaishallintoa ja tuolloin viimeistellään maakuntamuutokseen liittyvät keskeiset asiakokonaisuudet. Samoin kahPalkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstö
Pelastuksen toimialueella perustettiin päivystäjän toimi tukemaan siirtymistä uuteen organisaatiorakenteeseen ja varmistamaan uusien viranomaisjärjestelmien
häiriötön käyttöönotto sekä kehittämään
osaamiseen ja operatiivisen toiminnan
laadunvalvontaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Perustettiin koordinaattorin toimi
organisoimaan ja kehittämään kuntotestaustoimintaa.
Hallinnossa lakkautettiin tietohallintopäällikön vakanssi ja perustettiin tietohallintosuunnittelijan toimi hoitamaan
tietohallinnon kokonaisuutta sekä siihen
TP 2017
632

Muutettu
TA 2017

Ero

626
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liittyviä hankintoja, tietoturvallisuutta ja
ICT-palveluiden kokonaisuutta.
Tekniset palvelut -yksikössä perustettiin
osa-aikainen huoltoasentajan toimi pidentämään operatiivisen henkilöstön työuria
työkyvyn heiketessä sekä viestiasentajan
toimi vahvistamaan viestivälinehuollon
kapasiteettia. Ensihoidossa eläköityneen
ensihoitolääkärin tehtäviä hoitamaan hankittiin ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 50 prosenttinen ensihoitolääkärin työpanos.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Pirkanmaan pelastuslaitos on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta
15.1.2018.

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on käytössä pelastusjohtajan 30.4.2015 hyväksymä sisäisen valvonnan suunnitelma ja
23.3.2012 hyväksymä riskienhallintasuunnitelma.
Kokonaisarviona Pirkanmaan pelastuslaitoksen johto lausuu, että Pirkanmaan
pelastuslaitoksen sisäinen valvonta on
pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.
Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat uhka- ja väkivaltatilanteet
ensihoito- ja pelastustehtävissä, pelastuslaitoksen toimintakyvyn häiriintyminen
laajavaikutteisissa tilanteissa sekä toimintaympäristömuutosten vaikutukset pelastuslaitoksen toimintakykyyn.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Pelastuslaitoksen kolmesta toiminnan tavoitteesta toteutui vuonna 2017 kaksi ja
yksi tavoite toteutui osittain. Palotarkastukset suoritettiin valvontasuunnitelman
mukaisesti ja toimintavalmiusaikavaatimus saavutettiin kaikissa riskiluokissa.
Työhyvinvointiin liittyvää tavoitetta ei saavutettu kokonaisuudessaan, vaikka sairaspoissaolot ja työtapaturmat olivat vähentyneet ja työhyvinvointia oli vuoden
aikana kehitetty systemaattisesti usein
eri toimenpitein. Työhyvinvointimatriisin
tulos laski johtuen varhaiseläkemaksujen
kasvusta.

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro

Toiminnan tavoite 2017

24

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti
Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti
Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen
2016 verrattuna

25
26

Toteuma

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
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+
+/-

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

+

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

47 462 718,48
435 587,15

44 395 549,61
394 785,76

47 463
436

47 963
350

-500
86

47 963
350

-3 255 159,75
-5 521 411,53

-2 796 844,41
-5 234 560,09

-3 255
-5 521

-2 450
-5 306

-805
-215

-2 450
-5 306

-27 265 729,52

-25 111 985,88

-27 266

-27 625

359

-27 625

-5 007 151,60
-1 399 011,08

-4 525 933,02
-1 801 752,93

-5 007
-1 399

-5 064
-1 900

57
501

-5 064
-1 900

-1 816 229,97
-3 635 516,20
-1 904,02

-1 807 517,31
-3 513 109,32
-1 367,59

-1 816
-3 636
-2

-2 000
-3 969
-1

184
3 965
-1

-2 000
-3 969
-1

2 160,59
-219,35
37,22

1 701,90
-206,39
127,92

2
-0
0

1
0
0

-1
-0
0

1
0
0
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen
talous ja talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto
vuoden lopussa oli 47,5 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut
sekä palotarkastusmaksut.
Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 34,3 milj.
euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen
oli 0,6 prosenttia. Maksuosuustuottojen
toteuma talousarviosta oli 97 prosenttia.
Maksuosuus euroa/asukas oli 66,98 euroa.
Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi
sopimuskunnille yhteensä 0,95 milj. euroa.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 11,9
milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen
oli 35 % ja toteuma talousarviosta oli 101
prosenttia. Tuotoista 8 milj. euroa kertyi
sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 95
prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,5 milj. euroa. Muut
liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot
olivat 3,4 milj. euroa, muutos edelliseen
vuoteen 18 prosenttia. Muutokset johtuvat
vuonna 2017 suurentuneesta ensihoidon
palvelualueesta.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion
mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen
toteuma oli vuoden lopussa 0,5 milj. euroa
ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj.
euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina.
Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat
0,1 milj. euroa talousarviota parempina.
Ylitys johtui pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituloista sekä palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 124
prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 47,9 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99 prosenttisesti.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 46 milj.
euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 99,5 prosenttia. Muutosta edelliseen tilikauteen oli 7,2 prosenttia, muutos
johtui pääasiassa ensihoidon palvelualueen kasvamisesta johtuvasta menojen kasvusta. Toimintakuluista 70 prosenttia oli
pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 33,7
milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,1
prosenttia johtuen ensihoidon kasvaneista henkilöstömenoista. Henkilöstökulujen
toteuma talousarviosta oli 97,3 prosenttia.
Muut henkilöstösivukulut toteutuivat vuosisuunnitelmaan alhaisimpina johtuen työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuojelun
prosessien tehostamiseen liittyvän työn
jatkumisesta. Siitä johtuen lopulliset varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua pienempinä, vaikka varhaiseläkemenot kasvoivat
vuoteen 2016 verrattuna.
Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 106
prosenttia, yhteensä 12,4 milj. euroa ja
muutos vuoden 2016 tilinpäätökseen oli
7,5 prosenttia. Suunnitelman mukaisten
poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli hieman talousarviota pienempi. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen tilikauden tulos on talousarvion mukainen nollatulos.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

207

Pirkanmaan pelastuslaitos

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Quick Ratio
Current Ratio

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Vuoden 2017 toiminnan ja investointien
rahavirta on vuosisuunnitelman mukainen. Toiminnan ja investointien rahavir-
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Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

-1 904,02
1 816 229,97
1 941,24
-110 639,92
1 705 627,27

-1 367,59
1 807 517,31
1 495,51
-83 733,99
1 723 911,24

-2
1 816
2
-111
1 706

-1
2 000
1
-50
1 950

-1
-184
1
-61
-244

-1
2 000
1
-50
1 950

-1 944 986,12
167 742,00

-2 467 711,66
144 000,00

-1 945
168

-1 933
199

-12
-31

-1 800
0

141 897,58

97 400,00

142

84

58

150

-1 635 346,54

-2 226 311,66

-1 635

-1 650

15

-1 650

70 280,73

-502 400,42

70

300

-230

300

519 791,23
7 838,81
0,00
-597 910,77
-70 280,73

-590 801,10
-316 489,00
2 886,80
1 406 803,72
502 400,42

520
8
0
-598
-70

-

-

-

-70 280,73

502 400,42

-70

-300

-230

-300

0,00

0,00

0

0

0

0

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

396 812,01

-682 402,29

102,2
1,1
1,1

77,8
1,1
1,1

ran kertymän tunnusluku muutos vuoteen
2016 verrattuna johtuu siitä, että vuonna
2012 tehty lomapalkkavelan laskentatavan

muutos joka aiheutti 1,2 milj. euroa alijäämäisen tuloksen, ei enää vaikuta vuoden
2017 tunnuslukuun.

Pirkanmaan pelastuslaitos

Investoinnit ja niiden analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017
investoinnit koostuivat pääosin raskaiden
ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen,
henkilöpaloautojen sekä varavoimalaitteiden hankinnoista.
Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa investointien
bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustuloilla (=investointien rahavirta).
Pelastuslaitoksen
bruttoinvestoinnit
olivat 1,9 milj. euroa ja rahoitusosuuksia
saatiin 0,17 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja saatiin 0,14 milj. euroa.
Vuosisuunnitelmassa investointeihin varauduttiin 1,9 milj. eurolla, rahoitusosuuksiin 0,2 ja luovutustuloihin 0,1 milj. eurolla.
Investointien rahavirta oli sitovuustason
mukainen, eroa oli alle prosenttiyksikkö.
Tase ja taseen analysointi
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseen omavaraisuusaste oli 45,7 prosenttia, 1,5 prosenttiyksikköä vuoden 2016 tunnuslukua
vahvempi. Suhteellinen velkaantuneisuus
vähentyi edellisestä tilinpäätöksestä 2,7
prosenttiyksikköä.
Taseen loppusumma oli 17 milj. euroa,
mikä on 0,6 milj. euroa edellistä tilinpäätöstä pienempi. Pysyvien vastaavien ja
ostovelkojen määrät pienenivät edellisestä
tilinpäätöksestä.

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2017
-1 945
-1 933
168
199

TP 2017

Investointimenot
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Investointien rahavirta

Ero
-12
-31

Alkuper.
TA 2017
-1 800
0

Muutokset
-133
199

142

84

58

150

-66

-1 635

-1 650

15

-1 650

0

TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

124 866,05
493 790,20
6 655 932,83
7 274 589,08

130 210,92
68 194,80
7 146 426,87
7 344 832,59

3 671,00

3 671,00

1 339 988,00
7 908 688,46
304 919,84
221 128,78
9 774 725,08

1 110 534,71
8 428 479,69
506 137,97
257 202,75
10 302 355,12

17 052 985,16

17 650 858,71

7 794 221,07
37,22
7 794 258,29

7 794 093,15
127,92
7 794 221,07

1 498 043,34
564 966,16
7 195 717,37
9 258 726,87

2 128 552,25
576 687,02
7 151 398,37
9 856 637,64

17 052 985,16

17 650 858,71

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

31.12.2017
45,7
19,3
7 794

31.12.2016
44,2
22,0
7 794
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä
-menetelmät
Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitel-

man mukaisilla poistoilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitel-

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017
Kuntien maksuosuustuotot
PSHP:n valmiuskorvaus ensihoidosta
Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot
Ensivastetoiminnan tuotot
ERHE-maksut
Palotarkastusmaksut
Yhteensä

2016
34 310
8 074

34 114
5 970

3 791

3 019

446
531
311
47 463

431
587
274
44 396

6) Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)
2017
111

84

Korvaus työterveyshuollosta

112

116

53

0

58

69

0
10
6
15
10
37
25
436

53
12
8
11
7
0
36
395

Palosuojelurahaston avustus JEHU-kilpailuun
Muut tuet ja avustukset (Öljynsuojelurahasto, TVR koulutuskorvaus, CBRNE)
Ikäihmisten RAI-hankkeen avustus
Koulutus
Työllistämistuki
Oppilaitosharjoittelu
Paineilmalaitehuolto
Irtaimen omaisuuden myynti
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä
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2016

Pysyvien vastaavien myyntivoitot
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man mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
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9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

2016
2 671
2 850
5 521

2 581
2 654
5 235

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

tasapoisto 10 vuotta
tasapoisto 10 vuotta
tasapoisto 3 - 10 vuotta

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitettykaupungin tilinpäätöksen
liitetiedossa.

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
(1 000 euroa)
2017
Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

2016
111
111

84
84

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- ja
muut saamiset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

130
9
0
0
14
125
125

68
462
0
0
36
494
494

Saamiset muilta
yhteisöiltä

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

7 146
1 475
168
31
1 766
6 656
6 656

7 345
1 945
168
31
1 816
7 275
7 275

Yhteensä

4
0
0
4
0
4

4
0
0
4
0
4

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Optirent-vuokra
Palosuojelurahaston avustukset
Muut menoennakot ja tulojäämät
Yhteensä

2016
0
220
1
221

60
182
15
257
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TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

2017
7 794
7 794
0
7 794

2016
7 794
7 794
0
7 794

2017

2016

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
Liittymismaksut ja muut velat
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Ay-jäsenmaksuvelka
Muut velat
Yhteensä

523
23
17
2
565

511
43
23
0
577

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot, lyhytaik.
Pelastustoimen maksuosuuden palautukset (ei Tre)
Ensihoidon valmiuskorvauksen palautus (PSHP)
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
El.vak. maksuvelka (työnantaja)
El.vak. maksuvelka (työntekijä)
Tapaturmavakuutusmaksuvelka
Yhteensä

2016

533
431

819
596

861
4 837
370
141
22
7 196

724
4 523
349
125
15
7 151

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017
Vuokra- ja leasingvastuut
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.12.2018 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat kiinteistöjen vuokrat
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.12.2022 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut
Yhteensä

2016

4 836
4 836

3 500
3 500

116
64
53
4 952

130
68
62
3 630

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
2017
Sopimusvastuut
Sopimuspalokuntakorvaukset
Yhteensä
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2 750
2 750

2016
2 600
2 600

Palkan korvausvastuu
Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen 2015:48 Turussa, jossa käsitellään
palomiehen varallaolon rinnastamista työaikaan. Päätöksen johdosta ovat ammattiyhdistykset esittäneet pelastuslaitoksille
korvausvaateita koskien varallaolon palkkaa. Tästä saattaa koitua korvausvastuita
myös Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Asian käsittely on vielä kesken, eikä mahdollista korvaussummaa voida vielä tarkentaa.
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2017
Hallintopalvelut
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen
Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu
Ensihoitopalvelut
Yhteensä

2016
26
47
388
181
642

25
44
381
156
606

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

2016

27 266

25 112

5 007
1 399
33 672

4 526
1 802
31 440
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Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa
vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein johtokunnan vuosille 2015 - 2025

hyväksymän strategian mukaisesti. Vesihuoltoyhteistyötä edistetään laadittavien
seudullisten yhteistyöselvitysten ja vireillä

olevien strategisten hankkeiden kautta.

Kaupinojan
vedenpuhdistuslaitoksen
saneerausta jatkettiin. Jatkuva vedentuotanto käynnistyi vuoden 2017 loppupuolella, vaikka laitosta ei ole vielä otettukaan
vastaan prosessitoimituksen osalta. Vastaanottoa edeltävät takuukoeajot päästään tekemään alkuvuonna 2018 viimeisten säätö- ja muutostöiden valmistuttua.
Toimitukseen sisältyvä henkilökunnan
käyttökoulutus on annettu.
Raholan jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely-yksikkö saatiin käyttöön vuoden
2017 alkupuolella ja sen avulla lupaehtojen
mukaiseen puhdistustulokseen päästiin
hyvin toisesta vuosineljänneksestä alkaen.
Verkostojen uudisrakentaminen ja saneeraus sekä uusien runkoyhteyksien
rakentaminen vesihuoltoverkostojen kehittämisohjelman mukaisesti jatkuivat
vilkkaina eri puolilla kaupunkia. Kaupinojalta Ruskoon rakennettava uusi runkovesiyhteys eteni Hervannan valtaväylän
kautta Turtolaan. Raitiotien rakentamiseen
liittyviä johtosiirtoja ja muita verkostotöitä toteutettiin runsaasti koko sen vaikutusalueella.
Koillis-Tampereen ja Tarastenjärven
alueen vesihuollon turvaavat ratkaisut
valmistuvat vuoden 2018 tammikuussa,
kun Nurmin uusi jätevesipumppaamo
saadaan käyttöön. Tällöin Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen hajuhaittoja aiheuttaneet suotovedet päästään
viemäröimään suunnitelman mukaisesti
asuinalueen ohittavaa uutta viemärilinjaa
pitkin. Tampereen Veden rakennuttama
Hirviniemen alueen runkovesijohdon ja
-viemärin rakentamisurakka valmistui
Tampereen
kaupungin,
Pirkanmaan
ELY-keskuksen ja Nurmin Vesihuoltoosuuskunnan rahoittamana hankkeena.
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017
Hulevesien hallinnan järjestämisestä ja
rahoittamisesta Tampereella 1.1.2018 alkaen. Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta

siirtyi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka jatkossa
rahoittaa hulevesien hoidon perimällään
julkisoikeudellisella maksulla. Osana ratkaisua hulevesiverkostot siirtyivät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön
palvelualueen omaisuudeksi. Vuoden 2017
tilinpäätös on siten viimeinen, jossa vesihuoltotoiminnan ja hulevesien talousluvut
on esitetty erikseen.
Tampereen Veden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Vesijohtoveden
laatu säilyi hyvänä. Putkirikkojen määrä
runkojohdoissa väheni selvästi – niitä sattui 31 kpl eli 16 edellisvuotta vähemmän.
Laskuttamaton vedenkulutus kasvoi hieman ollen 18,63 % edellisvuoden 17,3 %
sijasta. Jätevedenpuhdistamoiden lupaehdot saavutettiin lukuun ottamatta Raholan
puhdistamolla ennen jälkikäsittely-yksikön
käyttöönottoa kylmänä vuodenaikana
tapahtunutta vuosineljännesylitystä. Liikevaihto kasvoi henkilötyövuotta kohti ja
työhyvinvointi parani. Vesi- ja jätevesimaksujen vertailuhinta oli kerrostalojen osalta
kolmanneksi halvin ja selvästi alle viidentoista suurimman laitoksen keskihinnan.
Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana
(5,8 / 7,0) pysyi ennallaan Innolinkin kyselyssä. Verkostojen saneerauksen tavoite
uusia vähintään 1 % verkostopituudesta
toteutui, kun verkostoja uusittiin lähes 8
km.
Taloudellinen tulos oli hieman tavoitetta
parempi. Liikevaihto toteutui 2,0 M€ vuosisuunnitelmaa parempana, käyttömenot
ylittyivät 2,7 M€ ja poistojen määrä alittui 1,0 M€:lla, Liikeylijäämää jäi 23,5 M€
eli 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa enemmän.
Nettoinvestointeja tehtiin 19,5 M€ eli 2,8
M€ vuosisuunnitelmaa enemmän.

Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Tampereen Vesi osallistui edelleen aktiivisesti vesihuollon seudullisten hankkeiden,
erityisesti Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamon, valmisteluun.
Keskuspuhdistamohankkeessa
ovat
mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala,
Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, joiden jätevesistä 96 % puhdistetaan jo nykyisin
Tampereella. Uusi yhteinen keskusjätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoressa
on tarkoitus saada käyttöön vuoteen 2024
mennessä. Siihen saakka jätevedet käsitellään nykyisillä Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilla, joiden määräaikaisista
ympäristöluvista ei tarvitse jättää lupaehtojen tarkistushakemusta Pirkanmaan ELYkeskuksen 21.6.2017 tekemän päätöksen
mukaisesti.
Keskuspuhdistamohanketta koskevat
asemakaavat tulivat lainvoimaisiksi kaupunginvaltuuston 15.5.2017 tekemällä
päätöksellä, mikä mahdollistaa hankkeen
rakentamistöiden aloittamisen rakennusluvan turvin vuoden 2018 aikana. Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemus sekä
siirto- ja purkuviemäreitä koskevat vesistönalitusluvat on myös jätetty puhdistamoyhtiön toimesta Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle.
Yhteistyö Keskuspuhdistamo Oy:n
kanssa on ollut tiivistä vuoden 2017 kesäkuuhun kestäneen puhdistamon ja siirtolinjojen toteutussuunnittelun aikana.
Tampereen Veden jo ennen yhtiön perustamista tilaama keskuspuhdistamon yleissuunnitelma valmistui syyskuussa 2015.
Välittömästi sen jälkeen aloitettiin suunnittelusopimukseen sisältynyt toteutussuunnittelu. Tampereen Veden avainhenkilöt ovat olleet mukana oman erikoisalansa
suunnittelukokouksissa ja suunnitelmien
kommentoinnissa toteutussuunnittelun
valmistumiseen saakka.
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Arvio tulevasta kehityksestä
Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden
laatua parannetaan saneeraamalla vesihuoltoverkostoja järjestelmällisesti, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten puhdistusprosesseja, lisäämällä automaatiota ja
turvaamalla varavoiman saanti toiminnan
kannalta tärkeimmissä kohteissa. Yhteistyötä naapurikuntien vesihuoltolaitosten
kanssa jatketaan. Yhteistyötä koskevat sopimukset päivitetään mm. jäteveden keskuspuhdistamo huomioon ottaen.
Vesihuoltoverkostojen rakentamisessa
kehitetään rakennuttamis- ja urakointimenettelyjä sekä rakentamiskustannusten seurantaa niin, että kaupungin kasvun

edellyttämä verkostojen uudisrakentaminen, uusien runkojohtoyhteyksien mittava
rakentaminen kantakaupungin verkoston
sisällä ja nykyisten verkostojen riittävä
saneeraus kyetään myös tulevaisuudessa
toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin.
Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyä
pidetään yllä täydennyskoulutuksella, aktiivisella tyky-toiminnalla ja tarjoamalla
mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Tiedonkulku säilytetään avoimena ja yhteistyöhakuisena.
Tampereen Veden suurimpia haasteita
ovat kasvavien investointitarpeiden rahoitus, jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen

saavuttaminen nykyisillä laitoksilla ilman
merkittäviä laajennuksia keskuspuhdistamon käyttöönottoon saakka ja meneillään
olevien seudullisten yhteishankkeiden toteuttaminen.
Korkeina säilyvät investointitarpeet ja
samanaikainen käyttökustannusten nousu sekä varautuminen suurhankkeiden
toteutukseen aiheuttavat vedenmyynnin
ennakoidusta kasvusta huolimatta taksankorotuspainetta, jota vähennetään omaa
toimintaa jatkuvasti tehostamalla.

liittyy riskejä, jotka koskevat mm. prosessiteknisiä ja sopimuksellisia asioita. Saneerauksen loppuunsaattamisessa on varauduttava merkittäviin lisäkustannuksiin.

Tavoitteena on saattaa saneeraustoimenpiteet päätökseen vuoden 2018 aikana.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen työt ovat pääosin valmistuneet ja laitoksella tehdään testiajoja. Täyden tuotantokapasiteetin saavuttamiseen
Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017

Palkalliset henkilötyövuodet

135

Muutettu
TA 2017
137

Ero
-2

Henkilöstö
Tampereen Veden vakinaisen henkilökunnan määrä kasvoi yhdellä, ollen toimintavuoden lopussa 131. Palkallisten henkilötyövuosien määrä pieneni edellisvuoteen

nähden 0,4 htv. Eläkkeelle ei jäänyt toimintavuoden aikana kukaan. Neljä henkilöä siirtyi muihin tehtäviin Tampereen
Veden ulkopuolelle. Neljä uutta henkilöä

palkattiin osittain eri tehtäviin, heistä kolme sisäisellä ja yksi ulkoisella haulla.

Tampereen Vesi Liikelaitoksessa on
käytössä johtokunnan 13.6.2006 hyväksymä sisäisen valvonnan suunnitelma ja

18.12.2014 hyväksymä riskienhallintasuunnitelma.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Vesi on tehnyt itsearvioinnin
sisäisen valvonnan osalta ja johtokunta on
käsitellyt arvioinnin 13.2.2018.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Raportointi tapahtuu strategiayksikön ohjauksen mukaisesti Virta-järjestelmään,
josta tiedot tuotetaan lopulliseen KH:n
käsittelyyn menevään kaupungin tilinpäätökseen. Lopullinen versio tekstistä tulee
strategiayksiköstä.

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Kortti

Toiminnan tavoite

1

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 %
ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %
Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla
Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

2
3
4
5

Toteuma
+
+
+
+
+
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TULOSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai
vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

60 705 766,46
9 506 316,61
29 293,69

57 183 037,03
10 898 528,50
45 693,23

60 706
9 506
29

58 670
740
30

2 036
8 766
-1

59 200
740
0

-8 754 061,39
-17 715 739,70

-8 261 013,22
-15 939 814,88

-8 754
-17 716

-6 510
-8 366

-2 244
-9 350

-6 510
-8 366

-5 707 572,16

-5 611 639,33

-5 708

-5 700

-8

-5 700

-1 366 252,58
-254 643,31

-1 513 586,77
-369 297,29

-1 366
-255

-1 668
-302

302
47

-1 668
-302

-11 301 186,75
-1 665 337,66
23 476 583,21

-10 697 316,95
-1 681 888,72
24 052 701,60

-11 301
-1 665
23 477

-12 300
-1 500
23 094

999
-165
383

-12 800
-1 500
23 094

8 944,55
-10 500 000,00
-54,26
12 985 473,50
-17 788 869,21

10 319,36
-10 500 000,00
-301,91
13 562 719,05
143 516,79

9
-10 500
0
12 985
-17 789

0
-10 500
0
12 594
0

0
0
0
391
-18

0
-10 500
0
12 594
0

19 689 000,00

0,00

19 689

0

20

0

14 885 604,29

13 706 235,84

14 886

12 594

2 292

12 594

Liikelaitoksen talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Vuoden 2017 Liikevaihto oli 60,7 milj. euroa eli 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja
6,2 % edellisvuotta suurempi. Liikevaihtoa
kasvatti suuret kertaluonteiset tilaustyöt
muille kaupungin Vesi- ja jätevesimaksuja
ei korotettu päättyneellä tilikaudella.
Vettä myytiin 15,1 milj. m3 ja jätevettä
laskutettiin 20,6 milj. m3. Myyty vesimäärä väheni 1,6 % ja laskutettu jätevesimäärä
0,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Liikeylijäämä oli 23,5 milj. euroa, kun se
vuotta aiemmin oli 24,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 13,0 milj.
euroa, kun se vuonna 2016 oli 13,6 milj. euroa. Menot ylittyivät vuosisuunnitelmaan
nähden 1,7 milj. euroa. Käyttömenojen
osuus ylityksestä oli 2,7 milj. euroa poistojen alittaessa suunnitellun 1,0 milj. eurolla.
Aikaisempina tilikausina kertyneitä vapaaehtoisia investointivarauksia purettiin
tilikaudella 19 689 000,00 euroa. Inves-
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tointivaraus kohdistui Kaupinojan vedentuotantolaitoksen investointihankkeeseen.
Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Rahoituslaskelma kuvaa tulorahoituksen
riittävyyttä toiminnan ja investointien
kattamiseen. Toiminnan rahavirta kertoo
siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut rahavaroja käytettäväksi
investointeihin ja rahoituksen aseman
muuttamiseen. Tilikauden 2017 toiminnan
rahavirta oli 23,6 milj. euroa ja se pieneni
edelliseen tilikauteen verrattuna 1,6 milj.
euroa.
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien
vastaavien hyödykkeiden investointeihin

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

käytetyn rahan vaikutusta rahavaroihin.
Vuoden 2017 investointimenot toteutuivat 19,7 milj. euron suuruisina. Investoinnit pienenivät rahoitusosuuksien jälkeen
edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 milj. euroa. Investointimenot toteutuivat 2,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Viiden vuoden toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2017 on -13 201 282,19
euroa. Kumulatiiviseen rahavirtaan vaikuttavat vuotuiset investoinnit, jotka ovat
vaihdelleet merkittävästi tarkasteluvälillä.
Tarkastelujakson investointien määrää on
tavanomaiseen nähden lisännyt Kaupinojan saneeraus, jonka valmistuttua rahavirta palaa selvästi ylijäämäiseksi. Alimmillaan investoinnit olivat vuonna 2017 19,7

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
14,8
14,8
21,4

16,6
16,6
23,7
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RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

23 476 583,21
11 301 186,75
-10 491 109,71
-654 484,37
23 632 175,88

24 052 701,60
10 697 316,95
-10 489 982,55
-28 100,00
24 231 936,00

23 477
11 301
-10 491
-654
23 632

23 094
12 800
-10 500
0
25 394

383
-999
0
-654
-1 270

23 094
12 800
-10 500
0
25 394

-19 748 050,28
200 000,00
-19 548 050,28

-21 267 114,64
152 028,60
-21 115 086,04

-19 748
200
-19 548

-16 700
0
-16 700

-3 048
200
-2 848

-16 700
0
-16 700

4 084 125,60

3 116 849,96

4 084

8 694

-4 118

8 694

-22 524,00

-61 131,00

-23

-

-

-

-69 160,93
-4 050 043,38
-614 272,92
11 310,03
660 565,60
-4 061 601,60

-80 594,98
-4 930 640,53
-1 249 382,89
134 374,59
3 070 524,85
-3 055 718,96

-69
-4 050
-614
11
661
-4 062

-8 694

4 118

-8 694

-4 084 125,60

-3 116 849,96

-4 084

-8 694

4 118

-8 694

0,00

0,00

0

0

0

0

1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Quick Ratio
Current Ratio

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit

TP 2017
-19 748

-16 854 098,75

124,2
3,5
3,7

114,9
1,9
1,9

Ero

-16 700

-3 048

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

-16 700

0

200

0

200

0

0

-19 548

-16 700

-2 848

-16 700

0

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

31.12.2017
85,2
47,0
14 886

31.12.2016
84,5
48,6
61 474

Ero

milj. euroa ja suurimmillaan vuonna 2014
29,0 milj. euroa

1.1. - 31.12.2016

-13 201 282,19

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

1.1. - 31.12.2016

Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Muutettu
TA 2017

1.1. - 31.12.2017

Investoinnit ja niiden analysointi
Investointeja tehtiin 19,7 milj. eurolla. Investointimenot ylittyivät 3,0 milj. eurolla
eli 18,3 %. Kokonaisuudessaan investointien budjetti alittui rahoitusosuuksien
jälkeen 2,8 milj. eurolla eli 17,1 % Vuonna
2016 investointeja tehtiin 21,3 milj. eurolla
ja vuodelle 2018 on investoinneille varattu
23 milj. euron suuruinen määräraha.
Investoinneista käytettiin 14,3 milj. euroa verkostojen rakentamiseen suurimpina, yli miljoonan euron ylittäneinä kohteinaan Kaupinojan yhdysjohdot 1,7 milj.
euroa, Nurmi-Nikinväylän vesihuoltoyhteys 1,1 milj euroa, Kaupin kampuksen alue
1,6 milj. euroa sekä Vuores/Isokuusen alue
ll -vaihe 1,2 milj. euroa. Laitosrakentamiseen käytettiin 5,4 milj. euroa suurimpana
kohteenaan Kaupinojan vedentuotantolaitoksen saneeraus 3,7 milj. euroa.
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Tase ja taseen analysointi
Tampereen Vesi Liikelaitoksen tase on toimintavuoden lopussa 192,6 milj. euroa.
Oma pääoma on 146,0 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 60,0 milj. euroa ja
tilikauden ylijäämä 14,9 milj. euroa
Aineellisten hyödykkeiden kiinteät rakenteet ja laitteet kasvoivat 7,2 milj. eurolla edellistilikauteen nähden. Omavaraisuusasteeksi muodostui 85,2 prosenttia,
mikä ylittää kuntatalouden keskimääräisen hyvän omavaraisuuden tavoitetason
15,2 prosenttiyksiköllä.

TASE
31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2016

VASTAAVAA

1 026 438,51
1 026 438,51

0,00
0,00

25 203 630,32
125 071 603,99
85 596,27
22 562 971,13
172 923 801,71

7 744 146,43
113 256 093,41
144 571,23
44 579 387,01
165 724 198,08

133 543,20
133 543,20

111 019,00
111 019,00

712 150,82

642 989,89

8 504 135,95
8 980 683,91
2 430,74
326 618,97
17 813 869,57

7 726 602,45
4 930 763,91
333 476,11
158 710,80
13 149 553,27

192 609 803,81

179 627 760,24

70 341 207,56
60 747 264,00
14 885 604,29
145 974 075,85

70 341 207,56
47 767 419,21
13 706 235,84
131 814 862,61

18 034 835,03
0,00
18 034 835,03

245 965,82
19 689 000,00
19 934 965,82

52 700,00
52 700,00

56 400,00
56 400,00

435 099,11
23 092 433,87
23 527 532,98

423 031,73
20 295 610,09
20 718 641,82

3 022 023,32
0,00
476 772,62
1 521 864,01
5 020 659,95

5 306 762,80
757,35
225 812,45
1 569 557,39
7 102 889,99

192 609 803,81

179 627 760,24
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia on
12 985 473,50 euroa. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta esittää, että
• aikaisempiin investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä kirjataan
124 523,10 euroa,

• investointivaraukseen liittyvää poistoeron lisäystä kirjataan 17 910 311,93 euroa,
• vapaaehtoisten varausten vähennystä
kirjataan 19 689 000 euroa ja että

• tilikauden ylijäämä 14 885 604,29 euroa, siirretään taseen omaan pääoman
edellisten tilikausien ylijäämä -erään ja
että
• varauksia ei tehdä.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017

2016

Vesilaitostoiminta

27 149

23 818

Viemärilaitostoiminta
Yhteensä

33 557
60 706

33 365
57 183

2017
17 716

2016
15 940

17 716

15 940

3 vuotta
3 vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto

20 vuotta
30 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
3 vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko
Hulevesiverkosto
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Viestintälaitteet
Muut laitteet ja kalusteet

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen
liitetiedossa
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
2017

2016

Eläkevastuu 1.1.

56

85

Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.

4
53

28
56

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
2016

2017
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset

121

144

Investointivarauksiin liittyvät poistoeron lisäykset

17 910

0

Yhteensä

17 789

144

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Siirrot erien välillä
Edellisten tilikausien korjaukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Edellisten tilikausien korjaukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- ja
muut saamiset

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä

6 623
1 073 740
53 925
1 026 439
1 026 439
1 026 439

Rakennukset

6 623
1 073 740
53 925
1 026 439
1 026 439
1 026 439

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

7 744
2 087
4
15 839
463
0
25 204
25 204

Saamiset
tytäryhteisöiltä

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja
kalusto

113 256
8 557
196
14 201
10 726
21
125 072
125 072

Yhteensä

111
23
134
134

111
23
134
134

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Yhteensä
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2016
326
326

159
159

145
0
0
0
59
0
86
86

Enn.maks. ja
kesk.er.
hankinnat
44 579
9 097
0
0
-31 114
0
22 563
22 563

Yhteensä
165 724
19 741
200
-1 074
11 247
0
172 945
172 945

Liikelaitokset - Tampereen Vesi

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2017
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Korjaukset edellisten tilikausien ylijäämään
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

2016

70 341

70 341

70 341
47 767
13 706
-726
60 747
14 886
145 974

70 341
36 248
11 519
0
47 767
13 706
131 815

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät
(1 000 euroa)
2017
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut
Yhteensä

2016

435
23 092
23 527

423
20 296
20 719

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2017
Muut pakolliset varaukset
Eläkevaraus
Yhteensä

2016
53
53

55
55

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
2017
Muut velat
Yhteensä

2016
476
476

226
226

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Muut menojäämät
Yhteensä

307
1 112
103
1 522

2016

358
1 112
100
1 570
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017
Vuokra- ja leasingvastuut
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.8.2041 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Pirkkalan verkostojen vuokrat vuodessa noin
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2022 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

2016

783
27
32
725

800
24
51
725

57
25
31
840

49
24
25
849

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
2017
Sopimusvastuut yhteensä
6Aika-hanke TAIMI-vähähiilinen taloekosysteemi
TARMO+-hanke
MAKERA:n ja luonnonvarakeskuksen tutkimushanke ( Jätevesiletefosfori) 2016VVY:n kehittämisrahaston hanke (Vesihuollon tehtäväluettelon päivitys)
VVY:n kehittämisrahaston hanke (Vesihuoltoverk.ja laitteista talousveteen liukenevat metallit)
GTK/Geologisen rakenteen selvitys Ylöjärvenharju 1 pohjavesialueella
Muut taloudelliset vastuut yhteensä
Vahingonkorvausvastuu
Muut taloudelliset vastuut
Yhteensä

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2017
Liiketoimintojen tuki
Investoinnit ja kehitys
Veden tuotanto
Jäteveden puhdistus
Verkostot
Henkilöstön lukumäärä yhteensä

2016
21
10
35
24
48
138

21
14
31
23
49
138

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin
valmistus omaan käyttöön tilin kautta
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2016

7 328
5 765
-58

7 495
5 701
-90

1 366
255
7 328

1 514
369
7 495

1 237

1 103

20
0
0
20
0
0
0
2 702
1 702
1 000
2 722

2016
75
25
5
30
3
5
7
0
0
0
75
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HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI JA VESIHUOLTOTOIMINTA
Vesihuoltolain edellyttämät
lisätiedot

distaa huleveden viemäröinnille suoraan.
Huleveden viemäröinnille ei ole käytössä
vahvistettua erillistä maksua. Tilikauden
2017 tuloiksi on luettu ainoastaan huleveden viemäröinnille suoraan kohdistettavissa olleet tulot.
Tilinpäätöksen tiedot eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksen 2016 tietojen
kanssa, koska tilinpäätöksessä 2016 katsottiin, että vuoden jätevesimaksu on
pitänyt sisällään myös huleveden viemäröinnin ja sillä katettiin myös huleveden
viemäröinnin kustannukset. Koska jäte-

Huleveden viemäröinnin ja vesihuoltotoiminnan osalta on esitetty eriytetyt tilinpäätöslaskelmat vesihuoltolain muutosten
(22.8.2014/681) edellyttämällä tavalla.
Huleveden viemäröinnin menot on eriytetty laskennallisesti. Menojen eriyttämisen perusteena on käytetty verkostojen
(vesijohto-, jätevesiviemäri-, ja hulevesiviemäri) pituuksia vuonna 2017.
Yhteisten alueiden hulevesikaivojen
tyhjennyksestä saadut tulot on voitu koh-

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS, HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI
TULOSLASKELMA
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

16 241,76

1 207 613,79

-5 607,93
-256 171,92

-18 035,23
-220 150,62

-212 160,72

-161 233,59

-33 569,44
-9 983,11

-48 463,22
-18 606,20

-837 518,95
-1 338 770,31
-1 338 770,31

-741 124,93
0,00
0,00

vesimaksulla katsottiin tilikaudella 2016
katetuksi kaikki huleveden viemäröinnin
kustannukset, tulot on määriteltiin tilikaudella 2016 yhtä suuriksi kuin huleveden
viemäröinnin menot.
Huleveden viemäröintiin on kohdistettu
pysyvien vastaavien hyödykkeet, jotka on
eritelty laskentatunnisteella järjestelmissä
omaksi käyttöomaisuusryhmäkseen.
Huleveden viemäröinnin laskennallisen
eriyttämisen jälkeen loput tuloista, menoista ja tase-eristä on kohdistettu vesihuollolle.
Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017
Hulevesien hallinnan järjestämisestä ja
rahoittamisesta Tampereella 1.1.2018 alkaen. Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta
siirtyi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka jatkossa
rahoittaa hulevesien hoidon perimällään
julkisoikeudellisella maksulla. Osana ratkaisua hulevesiverkostot siirtyivät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön
palvelualueen omaisuudeksi. Vuoden 2017
tilinpäätös on siten viimeinen, jossa vesihuoltotoiminnan ja hulevesien talousluvut
on esitetty erikseen.

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2017
-3 335

Muutettu
TA 2017
-1 900

Ero
-1 435

Alkuper.
TA 2017
-1 900

Muutokset
0
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RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Investointien rahavirta
Investointimenot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Vaikutus liikelaitoksen rahavaroihin

1.1. - 31.12.2016

-1 338 770,31
837 518,95
-2 176 289,26

0,00
741 124,93
741 124,93

-3 334 750,04
-3 334 750,04

-1 448 716,50
-1 448 716,50

-5 511 039,30
-5 511 039,30

-707 591,57
-707 591,57

TASE
31.12.2017

31.12.2016

14 646 305,62

12 400 973,00

2 039 531,25

1 827 553,54

16 685 836,87

14 228 526,54

16 685 836,87

14 228 526,54

16 685 836,87
16 685 836,87

14 228 526,54
14 228 526,54

16 685 836,87

14 228 526,54

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS, VESIHUOLTO

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

60 689 524,70
9 506 316,61
29 293,69

55 975 423,24
10 898 528,50
45 693,23

-8 748 453,46
-17 459 567,78

-8 242 977,99
-15 719 664,26

-5 495 411,44

-5 450 405,74

-1 332 683,14
-244 660,20

-1 465 123,55
-350 691,09

-10 463 667,80
0,00
-1 665 337,66
24 815 353,52

-9 956 192,02
0,00
-1 681 888,72
24 052 701,60

8 944,55
-10 500 000,00
-54,26
14 324 243,81
-17 788 869,21
19 689 000,00
16 224 374,60

10 319,36
-10 500 000,00
-301,91
13 562 719,05
143 516,79
0,00
13 706 235,84

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit

Muutettu
TA 2017

TP 2017
16 413
200
16 213

14 800
0
14 800

Ero
1 613
200
1 413

Alkuper
TA 2017
14 800
0
14 800

Muutokset
0
0
0

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin

Toiminnan ja investointien rahavirta
Vaikutus liikelaitoksen rahavaroihin

1.1. - 31.12.2016

24 815 353,52
10 463 667,80
-10 491 109,71
-654 484,37
24 133 427,24

24 052 701,60
9 956 192,02
-10 489 982,55
-28 100,00
23 490 811,07

-16 413 300,24
200 000,00
-16 213 300,24

-19 818 398,14
152 028,60
-19 666 369,54

7 920 127,00
7 920 127,00

3 824 441,53
3 824 441,53
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TASE
31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Jäännöspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)
Korjaukset edellisten tilikausien
ylijäämään

Muut pitkävaikutteiset menot

1 026 438,51

0,00

1 026 438,51

0,00

25 203 630,32
110 425 298,37
85 596,27

7 744 146,43
100 855 120,41
144 571,23

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

20 523 439,88

42 751 833,47

156 237 964,84

151 495 671,54

133 543,20

111 019,00

133 543,20

111 019,00

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset

712 150,82

642 989,89

Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset

8 504 135,95
8 980 683,91
2 430,74

7 726 602,45
4 930 763,91
333 476,11

Siirtosaamiset

326 618,97

158 710,80

17 813 869,57

13 149 553,27

175 923 966,94

165 399 233,70

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

226

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

70 341 207,56
-16 685 836,87

70 341 207,56
-14 228 526,54

60 032 113,51

47 767 419,21

715 150,49

0,00

14 885 604,29

13 706 235,84

129 288 238,98

117 586 336,07

18 034 835,03

245 965,82

0,00

19 689 000,00

18 034 835,03

19 934 965,82

52 700,00

56 400,00

52 700,00

56 400,00

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset

Lyhytaikaiset saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

31.12.2016

435 099,11

423 031,73

23 092 433,87

20 295 610,09

23 527 532,98

17 731 427,02

3 022 023,32
0,00
476 772,62

5 306 762,80
757,35
225 812,45

1 521 864,01

1 569 557,39

5 020 659,95

7 102 889,99

175 923 966,94

165 399 233,70
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa korkealuok-

kaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja
kestävän kehityksen mukaisesti, jousta-

vasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

vuoden tason sekä tilaajan asettaman laatupalkkiorajan.
Matkustajamäärät jatkoivat edellisvuonna alkaneella nousu-uralla. Vuonna 2017
TKL kuljetti yhteensä yli 20,5 miljoonaa
matkustajaa, mikä on runsaat kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Samanaikaisesti operoitujen linjakilometrien määrä pysyi lähes ennallaan kasvun ollessa
vain 0,2 prosenttia.
Osana linjaliikennettä, sekä sen ohella, TKL operoi aiempien vuosien tapaan
erilaisia messu- ja tapahtumakuljetuksia.
Särkänniemen huvipuistoon operoidussa
kesäliikenteessä olivat koekäytössä uudet
rahastuslaitteet ja uudenmalliset QR-koodatut yhdistelmäliput.
Edellisvuosina hankituista kevennetyn
korirakenteen mukaisista linja-autoista
oli saatu erittäin positiivisia kokemuksia
niin polttoainetaloudellisuuden kuin käyttömukavuudenkin osalta. Myös ympäristöystävällisyys korostui näissä autoissa.
Kaluston uusinvestoinneissa vuodelle 2017
nämä seikat otettiin huomioon ja kevään
kaksiakselisten autojen hankinnat täydensivätkin kevytrakenteisten linja-autojen
hankintaketjua. Lisäksi hankittiin kahdeksan kappaletta kolmiakselisia, lähes päästöttömällä Euro6 -moottorilla varustettua
linja-autoa sekä täydennyksenä neljä kappaletta käytettyjä linja-autoja.
Vuoden 2016 lopussa oltiin otettu käyttöön neljä täyssähköbussia. Uuden käyttövoiman mukaisen kaluston kanssa opiskeltiin ja opittiin paljon niiden ensimmäisen
toimintavuoden aikana. Haasteita kertyi
uuden tekniikan ohella myös Pyynikintorin pysäkkialueen kohdalla. Kitkatta ei siis
ensimmäinen vuosi sähköisen liikenteen
parissa suinkaan sujunut, mutta autot itsessään saivat sekä kuljettajilta että asiakkailta kiitosta.

TKL on hankkinut kalustonsa huoltopalvelut pääosin Tampereen Infralta. Palveluntarjoajan toiminnalliset muutokset
ovat ohjanneet Tampereen kaupunkiliikennettä panostamaan myös omaehtoiseen huoltotoimintaan, jossa merkittävin
laajentuminen vuoden 2017 puolella tapahtui rengashuollon osa-alueella. Sekä
Infran toimintojen kehittämisen että TKL:n
omaehtoisen valmiuden muodostaman
kehityskaaren luonnollisena jatkumona,
teki kaupunginhallitus loppuvuodesta
2017 päätöksen Tampereen Infran palveluksessa olevan linja-autojen korjaamo- ja
huoltohenkilökunnan siirtymisestä osaksi
TKL:n organisaatiota. Tämän muutoksen
ajankohdaksi on sovittu kevät 2018.
Tampereen joukkoliikenteen tilaaman
autopäivämäärän kasvun vuoksi TKL:n linja-autoja poistettiin käytöstä vuoden aikana hankittua määrää vähemmän. Käytöstä
poistetuista autoista luovuttiin julkista
huutokauppamenettelyä käyttäen, minkä
seurauksena osa näistä autoista poistui
kirjanpidosta vasta vuodenvaihteen jälkeen. Liikennekäytössä olevan kaluston
lukumäärä nousi tilikauden aikana viidellä
ja samalla sen keski-ikä laski aavistuksen,
ollen nyt 6 v 11 kk. Kalustoinvestointien
kokonaisarvo vuonna 2017 oli vajaat 3,0
miljoonaa euroa.
Tilikauden taloudellinen kokonaistulos
muodostui selkeästi budjetoitua paremmaksi, ollen liki 3,6 miljoonaa euroa. Kertynyt tulos vahvistaa edelleen TKL:n omavaraisuutta ja toimintakykyä.

Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen menestyksekäs toiminta jatkui vuonna
2017. Liikelaitoksen palveluja ja toimintaa
kehitettiin sekä tehostettiin edelleen monella tavalla. Edellisestä vuodenvaihteesta
alkaen tarjosi TKL kaupunkilaisille mahdollisuuden liikkua myös täyssähköbusseilla,
jotka operoivat linjalla numero kaksi.
Kaupunginvaltuuston hyväksymiä linjauksia noudattava, ja jo useamman vuoden jatkunut toiminnan tehostaminen, on
luonut hyvät toiminnalliset ja taloudelliset
lähtökohdat. Tämä on myös mahdollistanut joukkoliikenteen tilaajalle annetun yli
seitsemän prosentin suuruisen tuotantohinnan alennuksen jatkamisen. Toimintavuonna tuotantosopimuksen mukaisista
hinnoista annettu alennus vastasi edellisvuoden tapaan lähes kahta miljoonaa
euroa. Alennetusta tuotantohinnasta huolimatta pystyttiin tilikaudelle 2017 annetut
tulostavoitteet saavuttamaan ja jopa selkeästi ylittämään.
Taloudellista menestystä olivat oman
tehostamistyön ohella edesauttamassa
työelämän yleiset kustannussäästöt, sekä
edelleen laskeneet eläkemenot. Eläkemenoperusteisten kulujen laskun vuoksi
alennettiin tosin vastaavasti myös niiden
kompensoimiseksi kohdennettua konserniavustuksen määrää. Vuoden 2018 budjetista konserniavustus on poistettu kokonaan.
Matkustajien tyytyväisyyttä mitattiin
aiemman mallin mukaan joukkoliikenteen
tilaajan teettämillä kahdella asiakastyytyväisyysmittauksella. Mittausten ongelmana on tosin ollut niiden kohdistuminen
vain hyvin rajalliseen osaan TKL:n operoimaa liikennettä. Suoritetuissa mittauksissa tarkasteluun valikoituneiden linjojemme saama keskiarvo oli viisiportaisella
asteikolla 4,02, mikä ylitti hieman edellis-
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Arvio tulevasta kehityksestä
Lähitulevaisuuden keskeisiä haasteita
ovat korjaamo- ja huoltotoimintojen integrointi osaksi TKL:n organisaatiota, sekä
kyky vastata kaupunkiseudun jatkuvasti
muuttuviin linja-autoliikenteen vaateisiin
Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

niin henkilöstön kuin kalustonkin osalta.
TKL jatkaa Tampereen kaupungin oman
tuotannon roolissa ollen mukana selvittämässä ja pilotoimassa erilaisia joukkoliikenteen teknologisia kehityshankkeita.
TP 2017
345

Muutettu
TA 2017

Toimintaan tehtäviltä investoinneilta edellytetäänkin soveltuvuutta myös pitkälle
tulevaisuuteen.

Ero

333

12

Henkilöstö
Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palveluksessa
oli vakituisessa työsuhteessa kaikkiaan
338 henkilöä, mikä on sama määrä kuin
edellisvuonna. Lisäksi henkilöstötarvetta

täydensivät kymmenkunta tarvittaessa
töihin kutsuttavaa kuljettajaa. Palkallisten
henkilötyövuosien määrän kasvu jäi kuitenkin alle viiteen.

Sairauspoissaolot onnistuttiin kääntämään laskuun, vaikkakin varsin hienoiseen. Työ tämän tavoitteen osalta jatkuukin edelleen.

Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto lausuu, että
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä

tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan
puutteita ei ole todettu.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta ja johtokunta on käsitellyt arvioinnin 14.2.2018.

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET
Kortti

Toiminnan tavoite

6

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %
Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun kokonaistilaukseen
Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna
Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti

7
8
9
10

Toteuma
+
+
+
+

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Kaupunkiliikenteen viidestä
toiminnan tavoitteesta toteutui neljä. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden ylittää
edellisvuoden tason noin 1,6 %:lla, toteuttaen näin asetetun tavoitteen. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairaudet
ovat lisääntyneet 9 %, mutta tapaturmien
määrä on vähentynyt 13 %. Tämä tavoite ei
toteutunut. Kapasiteetin mukauttamiseen
liittyvä tavoite saavutettiin ja liikelaitos
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reagoi mm. toiminnan volyymin muutoksiin nopealla aikataululla. Tilatuista linjakilometreistä 99,93 % on TKL:n toimesta
toteutunut suunnitellusti haastavasta liikenteen yllättävästä lisääntymisestä huolimatta. Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna kun
huomioidaan oman tuotannon asema ja
siihen liittyvät mm. toiminnalliset velvoitteet esim. joustavuus liikennesuoritteen

määrään liittyen. TKL on tehostamistoimien avulla saavuttanut erinomaisen taloudellisen tuloksen ja kyennyt antamaan
myös yli seitsemään prosenttiin nousseen
alennuksen sovitusta tuotantohinnasta.
Asetetut taloudelliset tavoitteet on selkeästi ylitetty. Tilaajan suorittamien asiakastyytyväisyysmittausten mukainen laatutaso nousi sekin edellisvuodesta.
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TULOSLASKELMA

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
Alkuper.
TA 2017

1.1. - 31.12.2016

27 923 367,78
327 049,12
2 100 000,00

27 105 539,52
393 444,81
3 200 000,00

27 923
327
2 100

26 600
250
2 720

0
0
0

26 600
250
2 720

-4 152 497,61
-3 399 935,93

-3 895 041,04
-3 408 063,01

-4 152
-3 400

-3 748
-3 146

0
0

-3 748
-3 146

-11 775 649,75

-11 595 519,05

-11 776

-11 785

0

-11 785

-4 201 411,67
-537 008,91

-4 914 056,41
-764 843,17

-4 201
-537

-5 050
-616

0
0

-5 050
-616

-1 843 583,19
-2 506,85
-838 309,10
3 599 513,89

-1 682 349,03
-426 070,60
-476 303,79
3 536 738,23

-1 844
-3
-838
3 599

-1 960

0

-1 960

-905
2 360

0
0

-905
2 360

7,74
0,00
3 599 521,63

25,78
-42,16
3 536 721,85

0
0
3 599

0
0
2 360

0
0
0

0
0
2 360

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

TP 2017

Muutettu
TA 2017

1.1 - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

11,0
11,0
12,9

12,2
12,2
13,0

Ero

Liikelaitoksen talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
toimii liikelaitoksena ja kaupungin kirjanpidollisena taseyksikkönä tuottaen yhdyskuntapalveluiden tilaajayksikön tilauksen
mukaisia liikennöintipalveluita.
Liikevaihto vuonna 2017 oli 27,9 milj.
euroa, kun se aiempana vuonna oli ollut
27,1 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna
Tampereen joukkoliikenteen tilaamat linjakilometrit kasvoivat vain 0,1%, kun taas
liikenteeseen sitoutuneiden autojen ajopäivät lisääntyivät 1,9%. Liikenne oli siis
aiempaa pirstaleisempaa. Samanaikaisesti

TKL:n kyydissä olleiden matkustajien määrä nousi 2,1%. Tehtyä matkaa kohden kustannukset laskivatkin noin kolme ja puoli
prosenttia. Toiminnan tehostaminen mahdollisti joukkoliikenteen tilaajalle annettujen hinnanalennusten jatkamisen myös
vuonna 2017.
Kulut poistoineen olivat vajaat 26,8 milj.
euroa, mikä on puolitoista prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski
alentuneiden eläkemaksujen ansiosta yli neljä prosenttia, ollen runsaat 16,5 milj. euroa.

Kalustosta tehtiin poistoja ja arvonalennuksia 1,8 milj. euroa, mikä on lähes 0,3
milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Investointien määrä ylitti poistot runsaalla
miljoonalla eurolla.
Lähes 3,6 miljoonan euron voitollinen
tulos on TKL liikelaitoskauden korkein ja
ylitti selkeästi asetetut tulostavoitteet.
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RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

Alkuper.
TA 2017

Ero

3 599 513,89
1 846 090,04
7,74
-19 206,79
5 426 404,88

3 536 738,23
2 108 419,63
-16,38
-99 000,00
5 546 141,48

3 599
1 846
-19
5 426

2 360
1 960
4 320

1 239
-114
-19
1 106

2 360
1 960
4 320

-2 963 200,00

-2 842 300,00

-2 963

-3 000

37

-3 000

16 706,79

73 200,00

17

-

17

-

-2 946 493,21

-2 769 100,00

-2 946

-3 000

54

-3 000

2 479 911,67

2 777 041,48

2 480

1 320

1 160

1 320

-2 531 137,33
26 876,96
25 456,70
-2 478 803,67

-2 715 536,02
-5 930,23
-51 919,73
-2 773 385,98

-2 531
27
25
-2 479

-1 320

-1 159

-1 320

-2 478 803,67

-2 773 385,98

-2 479

-1 320

-1 159

-1 320

Rahavarojen muutos

1 108,00

3 655,50

1

0

1

0

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

1 108,00
80 758,40
79 650,40

3 655,50
79 650,40
75 994,90

1
-

0
-

1
-

0
-

Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa edellisvuotta pienemmät poistot ja arvonalennukset laskivat mutta suurempi liikeylijäämä kohensi
rahavirtaa. Rahoitustoiminnan puolella
saamisten muutos kunnalta pieneni.

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv
Quick Ratio
Current Ratio

13 894 898,58

13 158 608,59

183,8
1
6,4
6,4

198,6
1
5,8
5,8

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2017

Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
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Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

Muutokset

-2 963

-3 000

37

-3 000

0

17

0

17

0

0

Investoinnit ja niiden analysointi
Vuoden 2017 investoinnit muodostuivat 12
uutena sekä 4 käytettynä hankitusta linjaautosta. Investointien kokonaismäärä 3,0
miljoonaa euroa vastasi budjetoitua.
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Tase ja taseen analysointi
Tilikauden 2017 päättyessä Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen taseen
oma pääoma oli vahvistunut edellisvuodesta lähes 3,6 miljoonaa euroa. Samalla
konsernitilillä olevat varat kasvoivat 2,5
miljoonaa euroa ollen nyt yli 25,2 miljoonaa euroa.
Tilintarkastajat ovat aiemmin suosittaneet konsernitilillä olevien varojen käyttämistä liikelaitoksen peruspääoman laskemiseen. Peruspääoman huomattavaan
palauttamiseen on myös tilinpäätöksen
2017 valmistuttua selkeät perusteet.
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että syntynyt
tilikauden ylijäämä 3.599.521,63 euroa
siirretään taseeseen omaan pääomaan
edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

TASE
31.12.2017

31.12.2016

12 952 609,11

11 835 499,15

4 186,00

4 186,00

8 237,57
25 242 102,64
178 944,69
29 444,83
25 458 729,73

23 727,63
22 710 965,31
181 817,18
37 959,24
22 954 469,36

80 758,40

79 650,40

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

38 496 283,24 34 873 804,91

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

15 216 439,14
15 647 174,26
3 599 521,63
34 463 135,03

15 216 439,14
12 110 452,41
3 536 721,85
30 863 613,40

27 900,00

30 400,00

827 223,22
234 907,64
2 943 117,35
4 005 248,21

806 865,84
289 787,49
2 883 138,18
3 979 791,51

38 496 283,24 34 873 804,91

31.12.2017

31.12.2016

89,5
13,2
19 247

88,5
13,0
15 647
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liikelaitosten tilinpäätöksen laatimista
koskevien liitetietojen esittämistapaan on
lisätty numerointi kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen (2017) ja Tampereen Kaupungin liitetietojen esittämistavan mukaisesti.
1)Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut
arvostusperiaatteet ja -menetelmät
sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Tulojen ja menojen kohdistamisessa tilikaudelle on noudatettu suoriteperustetta.

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017
Myyntitulot joukkoliikenteeltä
Myyntitulot muilta
Yhteensä

2016
27 888
35
27 923

26 991
115
27 106

6) Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)
2017
Muut tuet ja avustukset
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

2016
7
197
204

15
194
209

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017

2016

Muiden palvelujen ostot

3 400

3 408

Yhteensä

3 400

3 408

3 - 10 vuotta

Tasapoisto

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitettykaupungin tilinpäätöksen
liitetiedossa
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5) Aikaisempia tilikausia koskevan
virheen käsittely tilinpäätöksessä
Vuosina 2006 ja 2007 kirjatut työkustannuksiin liittyvä toimintoveloituksista
johtunut ero on oikaistu edellisten tilikausien ylijäämä-erään. Oikaistu summa on
1649,30 euroa.
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
2017

2016

Eläkevastuu 1.1.

30

56

Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Muutos yhteensä

2
28
-2

26
30
-26

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2017

2016

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot

17

73

Luovutusvoitot yhteensä

17

73

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Arvonalentumiset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

11 835
2 963
1 843
2
12 953
12 953

11 835
2 963
1 843
2
12 953
12 953

Muut osakkeet ja
osuudet

Yhteensä
4
4
4

4
4
4

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Linja-autojen vakuutusmaksu
Sähköautojen leasing-maksu
Yhteensä

2016
29
0
29

23
15
38
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TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2017
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

2016

15 216
15 216
12 110
3 537
15 647
3 600
34 463

15 216
15 216
8 692
3 418
12 110
3 537
30 864

33) Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Eläkevakuutusmaksuvelat
Muut menojäämät
Yhteensä

2016

565
2 130
217
31
2 943

487
2 157
239
0
2 883

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2022 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

2016
2 071
462
1 609
2 071

2 534
463
2 071
2 534

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2017
Kaupunkiliikenne yhteiset
Liiketoiminta
Liikenne
Yhteensä

2016
2
4
348
354

2
4
356
362

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
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2016

11 969
-193

11 786
-190

4 201
537
16 514

4 914
765
17 275
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Tampereen Infra Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos tarjoaa kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kuljetus- ja korjaamopalveluja sekä paikkatietopalveluja Tampereen kaupungin
sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksessa oli

vuonna 2017 neljä tulosyksikköä: Kunnossapitopalvelut, Rakentamispalvelut, Kalustopalvelut ja Paikkatietopalvelut. Vuoden
2017 alusta Suunnittelupalvelut on siirretty
Kaupunkiympäristön palvelualueelle. Hal-

linto-, henkilöstö-, talous- ja kehittämisasioissa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa yksiköiden toiminnan tukena olivat
Tukipalvelut ja Kehittäminen.

sossa on palveluittain huomattavaa vaihtelua yksityisiin kilpailijoihin verrattuna.
Analyysien ja arvioiden perusteella Infran
asema ulkopuolisiin toimijoihin nähden on
vuoden 2017 aikana parantunut etenkin
hintatason osalta, vaikka eroa edelleenkin
on. Liikelaitoksen tarjoamien palvelujen
laatu on aiemminkin todettu varsin kilpailukykyiseksi. Vertailua vaikeuttaa mm.
rakentamisessa Infran joustava rooli kaupunkiasiakkaan kumppanina ja erilaiset
toimintakäytännöt yksityisiin toimijoihin
verrattuna. Liikelaitosmallissa talouden
kustannusrakenne ei myöskään ole täysin
läpinäkyvä. Infran liikeylijäämä huomioiden Infran tuottamien palvelujen hintaero
yksityisiin kilpailijoihin nähden näyttää kaventuneen aiempaan verrattuna.
Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2017
talousarvioissa tehtäväksi selvittää korjaamon kehittämistarpeet. Korjaamoselvitys
valmistui syksyllä 2017 ja sen perusteella
on päätetty muun muassa eriyttää Tampereen kaupunkiliikenteen korjaamotoiminta Infran korjaamosta kevään 2018 aika.
Talousarviossa oli lisäksi annettu tavoitteeksi laatia kaluston investointisuunnitelma vuosille 2018 - 2020. Tämä kalustosuunnitelma hyväksyttiin liikelaitoksen
johtokunnassa 25.10.2017. Suunnitelman
yksi osa on, että kalustohankinnoissa siirrytään rahoitusleasingin käyttöön.

Arvio tulevasta kehityksestä

Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Tampereen Infra Liikelaitos teki vuonna
2017 historiansa parhaan taloudellisen tuloksen. Liikeylijäämää kertyi 4,2 miljoonaa
euroa, mikä oli 0,5 miljoonaa euroa tavoitetta parempi tulos. Infran liikeylijäämätavoitetta on nostettu vuosittain, vuoden
2017 liikeylijäämätavoite nousi edellisestä
vuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Infra on onnistunut saavuttamaan jo kuutena vuotena peräkkäin taloustavoitteet. Toteutunut
liikeylijäämä oli 0,9 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Liikeylijäämän kasvun
perusta tuli Rakentamispalvelujen kannattavasti toteutetuista kohteista. Hyvään
tulokseen vaikuttivat myös eläkemenoperusteisten maksujen pieneneminen sekä
kilpailukykysopimus. Toisaalta edelliseen
vuoteen verrattaessa on otettava huomioon Suunnittelupalvelujen liikeylijäämän,
0,5 miljoonaa euroa, poistuminen vuoden
2017 tilanteessa.
Liikevaihdoksi muodostui 57,8 miljoonaa euroa, mikä oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto toteutui huomattavasti
budjetoitua suurempana rakentamisen
hyvästä työkannasta johtuen. Suunnittelupalvelujen liikevaihto 2,3 miljoonaa euroa
pystyttiin korvaamaan Rakentamispalvelujen kasvaneella liikevaihdolla.
Liikeylijäämää tarkasteltaessa on otettava huomioon palvelujen sisäinen hinnoittelu. Infran eri toimintayksikköjen
tuottamien palvelujen hinta- ja laatuta-

Vuoden 2017 liikeylijäämätavoitteeksi on
suunniteltu 3,8 milj. euroa. Liikevaihdon
arvioidaan laskevan 52,1 milj. euroon. Kaupungin talouden sopeuttamistarve näkyy
Infran tilauskannan pienenemisenä, mutta
myös tarpeena alentaa kustannuksia. Vuoden 2018 työkannan näkymät ovat kohtuulliset, koska suurimpien asiakkaiden
kanssa on solmittu isot perussopimukset
jo vuoden 2017 puolella. Kunnossapidon
alueurakoiden osalta sopimus on ensimmäisen kerran liikelaitoksen historiassa kaksivuotinen. Liikevaihdon suhteen
avainasemassa on rakentamisen tuleva volyymi. Kaupungin kiristynyt taloustilanne
vaikuttaa Infran asiakkaisiin, mikä on oma
haasteensa kiristyneelle liikeylijäämätavoitteelle.
Liikelaitoksen tulevaisuutta tullaan tarkastelemaan omistajaohjauksen johdolla
vuonna 2018. Selvitystyö perustuu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 §
308 asettamaan tavoitteeseen. Selvitystyö
koskee koko Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia ja koko Infra Liikelaitoksen henkilöstöä. Selvitystyön mahdolliset
tarkemmat periaatteet linjaa kaupunginhallituksen konsernijaosto kevään 2018
aikana.
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Henkilöstö
Infran vakituisen henkilöstön määrä oli
vuoden 2017 lopussa 392 henkilöä. Vuoden 2017 aikana tehtiin 16 rekrytointia ja
eläköitymisten ja muun poistuman kautta
Infrasta poistui 20 henkilöä.
Palkallisten henkilötyövuosien määrä,
johon lasketaan vakituisten lisäksi määräaikainen ja palkkatuettu henkilöstö, oli 415.
Henkilötyövuosien määrä laski edelliseen
vuoteen verrattuna, koska Suunnittelupalvelut-yksikkö siirtyi Kaupunkiympäristön
Palkallisten henkilötyövuosien kehitys
Palkalliset henkilötyövuodet

palvelualueelle, eläkkeelle jäi ennakoitua
enemmän henkilöitä ja lisäksi määräaikaisia työntekijöitä oli vähemmän kuin vuonna 2016. Infran henkilötyövuodet vähenivät kaikkiaan 38 henkilötyövuotta, joista
Suunnittelupalvelujen siirtyminen selittää
28 henkilötyövuotta.
Infran sairauspoissaolot lisääntyivät
edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017
sairauspoissaoloja oli 17,91 työkyvyttömyyspäivää/henkilötyövuosi, kun niitä
TP 2016
453

VS 2017

vuonna 2016 oli 15,02. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot lisääntyivät kolmanneksella, mitä selittää työn
fyysisyys ja Infran korkea keski-ikä. Tapaturmat vähenivät lähes viidenneksellä.
Infrassa toteutettiin syksyllä 2017 esimiesarviointi, jonka mukaan Infrassa esimiestyö on kaupunkitasoisessa vertailussa
hyvällä tasolla.

TP 2017

427

415

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Infra Liikelaitos on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta,
minkä johtokunta käsittelee tilinpäätöksen yhteydessä. Infrassa on käytössä johtokunnan 24.1.2018 hyväksymä sisäisen
valvonnan ohje. Uuden mallin mukainen

riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa
20.12.2017.
Kokonaisarviona Infran johto lausuu,
että Infran sisäinen valvonta on pääosin
hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen val-

vonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset
asiat ovat työhyvinvoinnin ja hankintojen
kehittäminen.

laskivat. Fyysinen työ ja ikääntyvä henkilöstö on haaste tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuville poissaoloille. Tapaturmat
laskivat lähes viidenneksellä (vakuutusyhtiön vuosivertailutiedot syys-lokakuulta),
mitä osaltaan selittää kannustepalkkioon
perustuva työturvallisuuden toimintamalli.
Tavoite liikelaitoksen toiminnan organisoimisesta kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti toteutui osittain. Infran Kor-

jaamon ratkaisut tehtiin loppuvuodesta
2017. Omistajaohjauksen kanssa on sovittu, että muilta osin valmistelua jatketaan
vuoden 2018 aikana. Tavoite Infran palvelujen hinta-laatu -suhteen vastaavuudesta
yksityisiin palveluihin verrattaessa toteutui osittain. Hintaero yksityisiin palveluihin on kaventunut. Infran laatutaso on kilpailukykyinen.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Infran neljästä toiminnan tavoitteesta yksi toteutui täysin ja kolme
osittain. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi 4,4 % vuodesta 2016. Tunnusluvun muutokseen vaikuttivat pidättyvyys
rekrytoinnissa, rakentamispalvelujen liikevaihdon kasvu ja lisääntyneet palvelujen
ostot. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot lisääntyivät edellisvuodesta lähes kolmanneksen mutta tapaturmat

TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Kortti

Toiminnan tavoite

11

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %
Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi
Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa

12
13
14
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Liikelaitoksen talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Infran vuoden 2017 liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa suurempi kuin muutetussa
talousarviossa ja lähes edellisen vuoden
tasoa, vaikka suunnittelupalvelut ei enää
edellisvuoden tapaan ollut Infran liikevaihdossa mukana. Infran liikevaihtoa
kasvattivat rakentamispalvelut ja pieneltä
osin myös paikkatietopalvelut. Rakenta-

mispalvelujen tilaus kaupunkiympäristön
palvelualueelta katu- ja viherrakentamiskohteiden osalta kasvoi huomattavasti
ja kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tilasi
kesken vuotta mm. toisen vaiheen Vehmaisten liikuntapuistoon. Myös Tilakeskus
tilasi arvioitua enemmän saneeraustöitä.
Rakentamispalveluilla oli kaikkiaan 93 pro-

TULOSLASKELMA

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

jektikohdetta, joista miljoonaluokan kohteita oli kahdeksan. Suurimmat kohteet
olivat Kaupin kampus, Vuoreksen Aurinkorinne, Lentävänniemen keskustan eteläosa
ja Kolmenkulman kaava-alue. Paikkatiedon palvelujen kysyntää on kasvattanut
kaupungin runsas rakentaminen.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
TP 2017

Muutettu
TA 2017

58 057 549,86

57 785 891

50 895 000

6 890 891

52 943 000

-118 984,08
499 428,43

-6 501,55
413 300,33

-118 984
499 428

0
338 000

-118 984
161 428

0
343 000

-9 778 729,92
-21 153 538,99

-9 311 191,61
-19 335 762,21

-9 778 730
-21 153 539

-7 640 000
-16 088 000

-2 138 730
-5 065 539

-7 288 000
-16 259 000

-13 869 610,27

-15 386 885,52

-13 869 610

-14 226 000

356 390

-15 525 000

-4 134 385,29
-635 764,88

-5 177 535,39
-1 022 059,58

-4 134 385
-635 765

-4 653 000
-761 000

518 615
125 235

-4 994 000
-828 000

-1 061 006,20
-3 289 601,53
4 243 698,14

-1 073 121,31
-3 816 247,12
3 341 545,90

-1 061 006
-3 289 602
4 243 698

-1 055 000
-3 085 000
3 725 000

-6 006
-204 602
518 698

-1 060 000
-3 258 000
4 074 000

2 026,09
-890 000,00
-282,29
3 355 441,94

1 106,01
-890 000,00
-335,88
2 452 316,03

2 026
-890 000
-282,29
3 355 442

0
-890 000
0
2 835 000

2 026
0
-282
520 442

0
-890 000
0
3 184 000

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

57 785 890,87

Toiminnan volyymin kasvu on lisännyt
rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen
ostoja sekä rakennusmateriaalien ostoja. Materiaalien ostot toteutuivat 2,1 milj.
euroa ja palvelujen ostot 5,1 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempina. Erikoisrakentamiskohteena oli esim. Halkoniemen satama ja sen allasrakenteiden tukimuuri. Ennakoimattomia kuluja aiheutti
suunniteltua aiemmin toteutettu kunnossapitopalvelujen Hatanpään kasvihuoneiden alasajo.
Henkilöstökulut toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä
eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen vähentymi-

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

sen sekä kilpailukykysopimuksen lomarahavähennyksen vuoksi. Osaltaan vaikutti
myös henkilötyövuosien väheneminen.
Infran liikeylijäämä oli ennätykselliset
4,2 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa
muutettua talousarviota ja 0,9 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Tulos kertoo
Infran rakentamispalvelujen kilpailukyvyn
paranemisesta. Rakentamispalvelut ylitti

Ero

Alkuper.
TA 2017

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

16,6
16,6
5,8

14,7
14,7
4,2

tulostavoitteensa 0,8 milj. eurolla. Kunnossapitopalvelut sen sijaan jäi tulostavoitteestaan 0,9 milj. euroa, mihin yhtenä
syynä olivat kevään liukkauden torjunta ja
vaikeat keliolosuhteet. Korjaamopalvelut
tuotti jälleen tappiota. Liikennepalvelujen
vuosi onnistui suunnitellusti ja paikkatietopalvelujen hieman suunniteltua paremmin.
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Hyvä tulos paransi sijoitetun pääoman
tuottoa sekä voittoprosenttia edelliseen

vuoteen verrattuna. Korvausta 11,3 milj.
euron peruspääomasta maksettiin 7,9 pro-

senttia eli 0,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 3,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Tilikauden 2017 toiminnan rahavirta oli
4,2 milj. euroa ja se kasvoi liikeylijäämän
nousun vuoksi 0,8 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Toiminnasta saadulla
rahavirralla pystyttiin kattamaan reilusti
0,9 milj. euron investointimenot. Lisäksi

kaluston myynnistä saatiin 0,2 milj. euron
luovutustulot. Toiminnan ja investointien
rahavirta oli yhteensä 3,5 milj. euroa.
Tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,1

milj. eurolla. Investoinnit on koko Infran
toiminnan ajan pystytty kattamaan omarahoituksella.

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Quick Ratio
Current Ratio
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Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

4 243 698,14
1 061 006,20
-888 256,20
-223 321,87
4 193 126,27

3 341 545,90
1 073 121,31
-889 229,87
-132 923,51
3 392 513,83

4 244
1 061
-888
-223
4 193

3 725
1 055
-890
-100
3 790

519
6
2
-123
403

4 074
1 060
-890
-100
4 144

-878 989,72

-896 221,80

-879

-900

21

-900

217 309,00

135 313,00

217

100

117

100

-661 680,72

-760 908,80

-662

-800

138

-800

3 531 445,55

2 631 605,03

3 531

2 990

541

3 344

134 569,68
-2 979 392,36
-51 950,20
-634 672,67
-3 531 445,55

-40 970,81
-3 259 403,47
-394 408,01
1 063 177,26
-2 631 605,03

-

-

-

-

-3 531 445,55

-2 631 605,03

3 531

2 990

541

3 344

0,00

0,00

0

0

0

0

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

12 720 750,73

10 576 248,45

502,4
4,3
4,4

393,4
3,5
3,6
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INVESTOINNIT
Investoinnit ja niiden analysointi
Kone- ja kalustoinvestointeihin käytettiin
0,9 milj. euroa, mihin sisältyy vähäinen
osuus kaluston siirtoja Tampereen Aluepelastuslaitokselta.
Infran omaa toimintaa varten hankittiin
kaksi kuorma-autoa aurausvarustuksin,
kaksi taajamatraktoria ja paikkatiedon kuvaustarpeisiin miehittämätön lentolaite.
Lisäksi Tampereen Veden ajoihin hankittiin kuormausnosturilla varustettu huoltoauto. Pysyviin vastaaviin kuuluvaa kalustoa myytiin 0,2 milj. eurolla.
Tase ja taseen analysointi
Taseen loppusumma vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli 34,3 milj. euroa, joten se vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna 2,7
milj. euroa eli 8,6 prosenttia. Taseen vastaavien suurin erä oli saamiset kunnalta
28,2 milj. euroa, joka muodostuu liikelaitoksen kassavaroista. Aineelliset hyödykkeet pienentyivät 0,2 milj. eurolla. Taseen
vastattavien suurin erä on oma pääoma
27,3 milj. euroa, joka vahvistui 3,4 milj.
euroa tilikauden ylijäämän vuoksi. Vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä mittaava omavaraisuusaste oli 79,6 prosenttia.
Tunnusluku suhteellinen velkaantuneisuus
tarkoittaa, että 11,9 prosenttia Infran vuoden 2017 käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman maksuun.
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 3 355
441,94 euroa, siirretään taseeseen oman
pääoman edellisten tilikausien ylijäämään
ja että varauksia tilikauden ylijäämästä ei
tehdä.

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

Muutokset

-879

-900

21

-900

0

217

100

117

100

0

TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Koneet ja kalusto

77 479,79
3 897 153,21
3 974 633,00

86 091,27
4 080 881,14
4 166 972,41

844 509,51

979 079,19

638 597,44
28 249 449,18
489 828,68
54 218,25
29 432 093,55

621 393,29
25 270 056,82
458 521,03
50 779,85
26 400 750,99

34 251 236,06

31 546 802,59

11 275 000,00
12 628 422,63
3 355 441,94
27 258 864,57

11 275 000,00
10 180 575,40
2 452 316,03
23 907 891,43

115 505,00

127 372,00

2 855 757,95
228 470,11
3 792 638,43
6 876 866,49

3 098 076,84
273 366,79
4 140 095,53
7 511 539,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

34 251 236,06

31 546 802,59

Taseen tunnusluvut

31.12.2017

31.12.2016

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

79,6
11,9
15 984

75,8
12,8
12 633
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liikelaitosten tilinpäätöksen laatimista
koskevien liitetietojen esittämistapaan on
lisätty numerointi kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen (2017) ja Tampereen Kaupungin liitetietojen esittämistavan mukaisesti.
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut
arvostusperiaatteet ja -menetelmät
sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Tulojen ja menojen kohdistamisessa tilikaudelle on noudatettu suoriteperustetta.
Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu

kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen
painotetun keskihinnan mukaisesti.
4) Edellisten tilikauden tietojen
vertailukelpoisuus
Suunnittelupalvelut on siirretty vuoden
2016 lopussa konsernihallintoon ja siellä tehdyn organisaatiomuutoksen myötä
kaupunkiympäristön palvelualueelle sekä
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle. Suunnittelupalvelujen siirron myötä
Infralta poistui vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin verrattuna liikevaihtoa 2,3 milj.
euroa, henkilöstökulut pienenivät 1,5 milj.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017
Kunnossapitopalvelut
Rakentamispalvelut
Paikkatietopalvelut
Suunnittelupalvelut
Kalustopalvelut
Tukipalvelut
Yhteensä

2016
18 162
30 172
3 242
14 241
15
65 832

18 311
27 799
3 064
2 293
14 774
45
66 286

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

2016
21 154
21 154

19 336
19 336

3 - 10 vuotta

Tasapoisto

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen
liitetiedossa
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euroa, ostot ja vuokrakulut pienenivät 0,3
milj. euroa ja liikevoittoa jäi saamatta 0,5
milj. euroa.
5) Aikaisempia tilikausia koskevan
virheen käsittely tilinpäätöksessä
Vuosina 2006 ja 2007 kirjatut työkustannuksiin liittyvät toimintoveloituksista johtuneet erot on oikaistu edellisten tilikausien ylijäämä-erään. Oikaistu summa on
4468,80 euroa.

Liikelaitokset - Tampereen Infra

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
2017

2016

Sora-alueiden maisemointivaraus 1.1.

127

Vähennykset tilikaudella
Sora-alueiden maisemointivaraus 31.12.

150

12

11

116

127

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2017

2016

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Koneiden ja kaluston luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

207
207

124
124

0
0

2
2

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikaudella
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja
kalusto

Rakennukset
86
0
0
9
0
77
77

Yhteensä

4 081
879
10
1 047
5
3 897
3 897

4 167
879
10
1 056
5
3 975
3 975

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2017
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

2016

11 275
11 275
10 181
2 452
-4
12 633
3 355
27 258

11 275
11 275
8 326
1 854
10 181
2 452
23 908

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2017
Maisemointivaraus
Yhteensä

2016
116
116

127
127

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja)
Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijä)
Palkkajaksotukset
Lomapalkkavelka
Yhteensä

173
69
619
2 932
3 793

2016
188
70
727
3 155
4 140
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017

2016

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.12.2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

3 007
1 018
1 989

3 635
1 015
2 620

Yhteensä

3 007

3 635

39,40) Muut vastuusitoumukset (1 000 euroa)
2017
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

2016
50
50

50
50

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
2017
Sopimusvastuut
Muut sopimusvastuut
Sopimusvastuut yhteensä

2016
-

3 470
3 470

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2017
2017
Kunnossapitopalvelut
Rakentamispalvelut
Paikkatietopalvelut
Suunnittelupalvelut
Kalustopalvelut
Tukipalvelut
Yhteensä

2016
148
70
44
0
111
19
392

138
69
44
30
116
20
417

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
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2016

-14 119
250

-15 747
360

-4 134
-636
-18 640

-5 178
-1 022
-21 586
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Tampereen Voimia Liikelaitos
Toimintakertomus
Tampereen Voimia on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä.
Huolehdimme asiakkaiden hyvinvoinnista

tarjoamalla täysipainoisia aterioita ja asiakasta tukevia ratkaisuja asiantuntevasti.
Palvelemme päivittäin 35 000 asiakasta
ja huolehdimme yli 320 kiinteistöalueen

puhtaudesta liki 600 ammattilaisen voimin ja kumppanuuksia hyödyntäen.

parantamaan suunnitellusti: Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistavoitteista jäätiin toimintavuonna. Lisäksi
jouduttiin panostamaan ateriakapasiteetin varmistavien tilapäisratkaisujen suunnitteluun.
Huolimatta siitä, että toiminnallisesti liikelaitos ei ole edennyt kaikilta osin tavoitellusti, toiminnan kannattavuustavoitteet
saavutettiin. Liikeylijäämä 2,8 milj. euroa
toteutui suunnitellusti, mutta 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Liikevaihto
väheni edelliseen vuoteen liki 2 milj. eurolla; asiakkaat sopeuttivat toimintaansa
ja kehittämistyön tuloksena saavutettu
tehostamishyöty annettiin asiakkaille merkittävänä puhtauspalvelun hinnanalennuksena.
Työvoimakuluja pystyttiin sopeuttamaan myynnin vähenemiseen toiminnan
johtamista ja organisointia kehittämällä
ja pienentyneiden eläkemaksujen ansioista, mutta ei riittävästi sairauspoissaolojen
kasvusta aiheutuneiden sijaiskulujen kasvun takia. Elintarvikekustannuksia hallittiin hyvin vahvan tuotannonohjauksen ja
kilpailutusten ansioista, mutta jatkossa
sopimusaikaisen hintatason hallinta on
kriittistä. Sirpaleinen tuotantoverkko aiheuttaa edelleen haasteita kiinteiden kustannusten hallintaan.

si in-house yhtiöksi mahdollistaa palveluvolyymin kasvun ja liiketoimintamallin
uudistamisen ja siten varmistaa strategian
mukaista kannattavaa kasvua ja parantaa
erinomaisesti liikelaitoksen kriittisten riskien hallintaa. Lisäksi tukipalvelujen järjestämisen roolin on mahdollista laajentua
tulevaisuudessa uusiin palveluihin. Lyhyellä tähtäimellä ateriakapasiteetin varmistavista tilapäisratkaisuista aiheutuvat
lisäkulut rasittavat liikelaitoksen toimintaa
ja taloutta.

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintavuonna keskityttiin liikelaitoksen
tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiin.
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto
teki strategisesti merkittävän linjauksen
päättämällä, että valmistelua jatketaan
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen in-house-yhtiön
perustamiseksi vuoden 2019 alusta lukien.
Liikelaitoksen uusi johtokunta aloitti perehtymisen liikelaitoksen toimintaan.
Muuta toiminnan kehittämistä viitoitti
Tampereen Voimian strategia 2014 - 2018
’Huolehdimme hyvinvoinnista’. Strategiassa korostuu tukipalvelujen merkitys
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä,
Tampereen Voimian rooli tukipalvelujen
järjestäjänä, toiminnan tehostaminen liiketoimintamallia uudistamalla ateriatuotannon keskittämisen ja monipalvelutyön
keinoin sekä asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen.
Palvelujen pitkäjänteinen asiakaslähtöinen kehittäminen näkyi edelleen asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden paranemisena. Asiakasyhteistyön sujuvuuden
vahvistaminen ’yhden luukun’ -periaatteella ja asiakkuuden hallinnan mallin
uudistaminen antavat hyvän pohjan asiakasvaikuttavuuden parantamiselle myös
jatkossa.
Liiketoimintamallin uudistamisen ja entistä keskitetymmän tuotannon mahdollistava investointipäätös odottaa edelleen liikelaitoksen tulevaisuuden selkiintymistä.
Viivästymisen vaikutukset alkavat näkyä
liikelaitoksen toiminnassa, koska toimintamallia ja työolosuhteita ei ole pystytty

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet

Arvio tulevasta kehityksestä
Suunnitteilla oleva liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen Tampereen kaupungin
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisek-

TP 2017
565

Muutettu
TA 2017
580

Henkilöstö
Tukipalveluja järjestetään monituottajamallilla, jossa henkilöstö- ja palvelujen
järjestämissuunnitelma sovitetaan yhteen. Tampereen Voimian henkilöstömäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 3 henkilötyövuodella. Muutoksen taustalla on
palvelujen järjestämistavan muutokset ja
muutokset kaupungin palveluverkossa.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Voimia liikelaitos on tehnyt
itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta ja johtokunta on käsitellyt arvioinnin
20.2.2018.
Tampereen Voimia liikelaitoksessa on
käytössä johtokunnan 31.10.2017 hyväksymä sisäisen valvonnan suunnitelma ja
26.9.2017 hyväksymä riskiprofiili.
Kokonaisarviona Tampereen Voimia liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen
Voimia liikelaitoksen sisäinen valvonta

Ero
-15
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on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.
Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat:
• investointimahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamiseen ja tuotantoverkon
kehittämiseen toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi sekä
• tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kehittäminen

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Voimialle asetetuista viidestä tavoitteesta kaksi toteutui kokonaan
ja kolme ei toteutunut. Työn tuottavuus
heikkeni Tampereen Voimia liikelaitoksessa 6 prosenttia edellisestä vuodesta.
Tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat
poissaolot kasvoivat 7 prosenttia ja työtapaturmien määrä kasvoi 37 prosenttia.

Kokonaistyytyväisyys Voimian ateriapalveluihin säilyi hyvänä ja puhtauspalveluissa
parani merkittävästi. Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin kokonaistulos heikkeni
lievästi. In-house yhtiön valmistelua on
jatkettu yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

TAMPEREEN VOIMIA LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kortti
15
16
17
18
19

Toiminnan tavoite

Toteuma

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %
Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön
kanssa

+
+

Liikelaitoksen talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Analysoinnissa on huomioitu tilinpäätöksen laskentaperiaatteissa kuvatut asiat siten, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Lii-

kevaihto laski edellisestä vuodesta 1,8 milj.
euroa (-3 %), joka johtui pääosin vuonna
2017 toteutetusta puhtauspalveluiden 1,2

TULOSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12. 2017

Liikevaihto

milj. euron hinnanalennuksesta. Ateriapalvelujen liikevaihto laski 0,8 milj. euroa (-2
%) asiakkaan supistaessa palvelutoimin-

1.1. - 31.12.2016

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

53 175 533,56

55 002 928,53

53 176

52 815

360

52 380

291 762,98

395 759,57

292

306

-14

312

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-10 251 151,26

-11 479 024,98

-10 251

-10 597

345

-10 697

Palvelujen ostot

-15 976 052,47

-15 054 677,14

-15 976

-14 567 -1 410

-14 074

-14 730 189,11

-14 991 104,22

-14 730

-15 104

374

-15 436

-3 217 127,14

-3 790 375,33

-3 217

-3 447

230

-3 495

-685 306,04

-1 004 401,44

-685

-780

94

-794

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
-158 616,08

-168 871,32

-159

-200

42

-202

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-5 607 879,56

-5 694 639,32

-5 608

-5 628

20

-5 613

Liikeylijäämä (-alijäämä)

2 840 974,88

3 215 594,35

2 841

2 800

41

2 380

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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289,21

255,77

0

0

0

0

-222 000,00

-222 000,00

-222

-222

0

-222

-16,96

-98,68

-0

0

-0

0

2 619 247,13

2 993 751,44

2 619

2 578

41

2 158

Liikelaitokset - Tampereen Voimia

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

taansa erityisesti ikäihmisten palveluissa.
Suunniteltuun nähden liikevaihto toteutui 0,4 milj. euroa parempana, josta
ateriapalvelujen osuus oli 0,1 milj. euroa
ja puhtauspalvelujen osuus 0,3 milj. euroa. Ateriapalvelujen hyvään kehitykseen
vaikutti ikäryhmän väestökehitystä vastaava ruokailijamäärien muutos kouluissa
ja päiväkodeissa sekä henkilöstöateriamyynnin kasvu. Ateriapalvelujen myynti
sote-palveluissa jäi suunnitellusta asiakkaan supistaessa palvelutoimintaansa. Kotipalveluateriamäärät olivat suunniteltua
ja edellisvuotta pienemmät. Palvelukeskusten ruokailijamäärien kehitys on ollut
nouseva.
Puhtauspalvelujen suunniteltua suurempi liikevaihto muodostui pääosin ostopalvelukohteista ja johtuu vuosisuunnitelman hyväksymisen jälkeen tulleista
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen, Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen ja Avopalvelujen kohdemuutoksista. Lisäksi uimahallien puhtauspalvelut kilpailutettiin vuoden
2017 aikana asiakkaan tarpeen mukaan.
Palvelujen järjestämisvastuun laajentuminen ja järjestämistavan muutos näkyy
myös kulurakenteessa. Puhtauspalvelujen

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
19,6
19,6
4,9

27,6
27,6
5,4

ostot kasvoivat 0,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Ostojen kehityksen
taustalla oli myös puhtauspalvelujen järjestämistavan painottuminen ostopalveluihin. Ateriapalvelujen järjestäminen
painottuu vahvasti omaan tuotantoon. Kokonaisuutena palvelujen järjestämistavat
säilyivät vakaana oman tuotannon osuuden ollessa 77 % ja ostopalvelujen 23 %.
Työvoimakulut (sisältäen henkilöstökulut ja vuokratyövoiman kustannukset)
toteutuivat 0,8 milj. euroa edellisvuotta
pienempänä, mutta 1,0 milj. euroa suunniteltua suurempana. Työvoimakuluja pystyttiin sopeuttamaan myynnin vähenemiseen toiminnan johtamista ja organisointia
kehittämällä ja pienentyneiden eläke- ja
varhaiseläkemenoperusteisten maksujen
ansioista, mutta ei riittävästi sairauspoissaolojen kasvusta aiheutuneiden sijaiskulujen johdosta. Sairauspoissaolot toteutuivat 14 % edellisvuotta suurempana ja
sen seurauksena myös vuokratyövoiman
kustannukset toteutuivat edellisvuotta ja
suunniteltua suurempana. Tämän vuoksi
työn tuottavuus oli 7 % tavoitetta heikompi.
Elintarvikekulujen hallinta kehittyi positiivisesti vahvan tuotannonohjauksen

ja onnistuneiden kilpailutusten ansiosta.
Elintarvikkeiden ostot toteutuivat 1,0 milj.
euroa edellisvuotta ja 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempänä.
Vuokrakustannusten lasku johtui toimipaikkaverkon muutoksista. Sirpaleinen
palveluverkko aiheuttaa edelleen haasteita kiinteiden kustannusten hallintaan.
Liikeylijäämä toteutui suunnitellun
suuruisena, mutta edellisvuotta 0,5 milj.
euroa heikompana johtuen pääosin puhtauspalvelujen hinnanalennuksesta ja sairauspoissaolojen kasvun myötä toteutuneista sijaiskuluista.
Tilikauden ylijäämä oli 2,6 milj. euroa,
jolla tuotettiin hieman edellistä vuotta vähemmän arvoa omistajalle sijoitetun pääoman tuotto- ja voittoprosenteilla mitattuna. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on
kuitenkin edelleen erinomaisella tasolla ja
talousarvioon verrattuna voittoprosentti
toteutui suunnitellun suuruisena. Tavoitellut muutokset Tampereen Voimian liiketoimintamallissa tulevat vaikuttamaan toiminnan tehostumiseen ja kannattavuuden
kasvuun pitkällä tähtäimellä, jos investointipäätökset saadaan tehtyä.
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Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Toiminnan rahavirta laski edellisestä vuodesta 0,4 milj. euroa johtuen liikeylijäämän laskusta. Muutokseen vaikuttivat
tuloslaskelman analysoinnissa kuvatut
tekijät. Investoinnit olivat suunniteltua
ja edellisvuotta hieman pienemmät ja ne

saatiin katettua tulorahoituksella. Saamisten ja velkojen muutos seurasi liikevaihdon kehitystä ja toiminnan laajenemista,
minkä vuoksi rahavaroissa ei tapahtunut
muutosta. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymällä seurataan investoin-

tien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Viiden vuoden osalta
kertymä jatkoi kasvua johtuen vuoden
2016 hyvästä kannattavuudesta ja kasvusta sekä vuoden 2017 toteuduttua pääosin
suunnitellun mukaisesti.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

2 840 974,88
158 616,08
-221 727,75
2 777 863,21

3 215 594,35
168 871,32
-221 842,91
3 162 622,76

2 841
159
-222
2 778

2 800
200
-222
2 778

41
-42
0
-1

1 900
202
-222
1 880

-176 504,62

-218 991,77

-177

-281

104

-280

2 601 358,59

2 943 630,99

2 601

2 497

104

1 600

-2 826 219,76
61 066,80
-2 011,05
166 633,12
-2 600 530,89

-2 926 275,43
30 168,39
971,05
-47 828,85
-2 942 964,84

-2 826
61
-2
167
-2 601

-2 497

-103

-1 600

-2 600 530,89

-2 942 964,84

-2 601

-2 497

-103

-1 600

Rahavarojen muutos

827,70

666,15

1

0

1

0

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

827,70
5 569,05
4 741,35

666,15
4 741,35
4 075,20

1
-

0
-

1
-

0
-

Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

Rahoituslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

7 342 827,56

5 281 566,92

1 573,8
3,4
3,4

1 444,2
3,1
3,1

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Quick Ratio
Current Ratio

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2017
-177

Muutettu
TA 2017
-281

Ero
104

Alkuper
TA 2017
-280

Muutokset
-1

Investoinnit ja niiden analysointi
Investointien toteuma oli edellisvuotta
pienempi ja suunniteltua 0,1 milj. euroa
pienempi. Kalusto- ja laiteinvestoinnit
kohdistuivat strategian mukaisesti tuotannon tehostamiseen suurissa tuotantokeittiöissä ja asiakaslaadun parantamiseen
linjastoja uusimalla. Ensikertaista kalustamista tehtiin kuluvana vuonna suunnitellusti ja asiakasarvoa lisättiin uusimalla
linjastoja neljässä toimipisteessä. ICT-kehittämisessä painottui järjestelmäkehitys
keskitettyä tuotantoa ja tiedolla johtamista tukevaksi. Vuonna 2016 aloitettu Aromituotannonohjausjärjestelmän kehittämisprojekti jatkui vuonna 2017. Kehittäminen
jatkuu vuonna 2018.

Liikelaitokset - Tampereen Voimia

Tase ja taseen analysointi
Taloudellinen asema on pysynyt hyvänä.
Omavaraisuusaste on erinomainen ja oma
pääoma kasvoi merkittävästi tilikauden
hyvän tuloksen ansiosta.
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä
2 619 247,13 euroa, siirretään taseeseen
oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään ja että varauksia tilikauden ylijäämästä ei tehdä.

TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

5 132,34
94 780,99
99 913,33

10 601,00
72 097,51
82 698,51

214 601,78
214 601,78

213 928,06
213 928,06

301 694,39
20 925 676,93
568 699,20
0,00
21 796 070,52

335 172,29
18 099 457,17
517 454,49
78 833,61
19 030 917,56

Rahat ja pankkisaamiset

5 569,05

4 741,35

VASTAAVAA YHTEENSÄ

22 116 154,68

19 332 285,48

3 700 000,00
9 465 333,05
2 619 247,13
15 784 580,18

3 700 000,00
6 471 581,61
2 993 751,44
13 165 333,05

2 731 681,70
0,00
204 565,75
3 395 327,05
6 331 574,50

2 469 278,10
2 011,05
227 619,91
3 468 043,37
6 166 952,43

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 116 154,68

19 332 285,48

Taseen tunnusluvut

31.12.2017

31.12.2016

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta
Muut velat
Siirtovelat

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

71,4
11,8
12 085

68,1
11,1
9 465
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liikelaitosten tilinpäätöksen laatimista
koskevien liitetietojen esittämistapaan on
lisätty numerointi kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen (2017) ja Tampereen Kaupungin liitetietojen esittämistavan mukaisesti.
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut
arvostusperiaatteet ja -menetelmät
sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Tulojen ja menojen kohdistamisessa tilikaudelle on noudatettu suoriteperustetta.
Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineet-

tomat hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
2) Perustelu tuloslaskelman ja taseen
esittämistavan muutoksista
Taseen esittämistapaa on muutettu vuoden 2014 tilinpäätökseen. Aiemmin lyhytaikaisissa muissa veloissa esitetyt henki-

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017
Lasten ja nuorten palvelujen tuki
Hoitoalan ja vanhusten palvelujen tuki
Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki
Hallinto- ja tukipalvelut
Yhteensä

2016
34 956
13 197
4 978
45
53 176

34 929
14 364
5 709
1
55 003

6) Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)
2017
Maitotuki
Korvaus työterveyshuollosta
Muut tuet ja avustukset
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

2016
69
194
22
7
292

145
178
23
49
396

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä
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-15 976
-15 976

2016
-15 055
-15 055

lösivukulujen velkatilit esitetään jatkossa
lyhytaikaisissa siirtoveloissa.
3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta
esitettäviin tietoihin
Tilinpäätöksessä 2016 jäi purkautumatta
59 491 euroa välitilinpäätöksestä 2016. Tilanne huomattiin tilikaudella 2017 ja tämä
kyseinen erä on henkilöstökulujen hyvitystä vuodelle 2016.
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11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
3 vuotta
Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot
3 vuotta
Tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät rakenteet ja laitteet
10 vuotta
Tasapoisto
Koneet ja kalusto
3 vuotta
Tasapoisto
Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen
liitetiedossa

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2017

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

2016
0
0

1 280
1 280

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat
oikeudet

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Muut
pitkävaikutteiset
menot

11
0
5
5
5

Koneet ja
kalusto
214
141
140
215
215

72
36
13
95
95

Yhteensä
83
36
19
100
100

Yhteensä
214
141
140
215
215
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TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
31.12.2017
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

31.12.2016

3 700
3 700
6 472
2 994
9 465
2 619

3 700
3 700
5 503
968
6 472
2 994

15 785

13 165

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
31.12.2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja)
Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijä)
Palkkajaksotukset sivukuluineen
Lomapalkkajaksotukset
Yhteensä

31.12.2016

204
81
49
3061
3 395

201
74
138
3 054
3 468

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017

2016

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa
31.12.2022 asti

144

146

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

73
71
144

71
75
146

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
31.12.2017
Lasten ja nuorten ateriapalvelut sekä
puhdistuspalvelut
Hoitoalan ja vanhusten ateriapalvelut
Hallinto ja tukipalvelut
Yhteensä

31.12.2016

476

475

104
32
612

105
30
610

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
31.12.2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
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31.12.2016

-15 072
342

-15 276
285

-3 217
-685
-18 633

-3 790
-1 004
-19 786
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Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
Toimintakertomus
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on toiminta-ajatuksensa mukaan palveluorganisaatio, joka tiloilla ja kiinteistöpalveluilla
luo edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Tilakeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vastaten
kestävästä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukaisesta rakentamisesta ja kiinteistönpidosta. Tilakeskus huolehtii tilojen ja
rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Tehtävät Tilakeskus hoitaa joko omalla
tuotanto-organisaatiollaan tai ulkopuolisten kumppaneiden avulla. Vuonna 2016
Tilakeskukselle myönnettiin Ekokompassiympäristösertifikaatti osoituksena määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi.
Tampereen
kaupunginvaltuuston
2.10.2017 tekemän päätöksen mukaisesti
Tilakeskuksen palveluliiketoiminta on yhtiöitetty 1.1.2018 Tampereen Tilapalvelut
osakeyhtiöön. Samanaikaisesti tilaomaisuus siirtyi elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen asunto- ja kiinteistölautakunnan omistukseen ja ohjaukseen.

Toimitusjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimintaa ohjaa johtokunnan tammikuussa
2015 hyväksymä strategia vuosille 2015 2018. Strategian tavoitteiden toteuttaminen eteni suunnitellusti ja keskeiset vuodeksi 2017 asetetut strategiset tavoitteet
saavutettiin.
Vuoden 2017 aikana Liikelaitos organisoi toimintansa vastaamaan kaupungin
uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman
palvelualueen kanssa. Palvelusopimus
palveluiden tuottamisesta tilaomaisuutta
1.1.2018 alkaen hallinnoivan kiinteistöt,
tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän
kanssa valmistui asetetussa aikataulussa.
Sopimuksessa määriteltiin menettelytavat
ylläpidon ja investointien toteutukseen,
kustannusseurantaan ja raportointiin.
Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi
osaltaan palvelusopimuksen kokouksessaan 13.12.2017.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos jatkoi
toimintamallin kehitystä valmistautumalla
jatkamaan toimintaansa yhtiömuodossa
omistajaohjauksen kanssa laaditun yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti Tampereen Tilapalvelut Oy:n perustamisesta kokouksessaan 2.10.2017. Tilakeskuksen palveluliiketoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön
liiketoimintakaupalla 1.1.2018.
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 232
henkilöä, joista osa oli osa-aikaisessa työsuhteessa. Kokoaikaiseksi henkilöstöksi
muutettuna henkilömäärä oli vuoden 2017
lopussa 230.
Tilakeskus Liikelaitokselle asetetut toiminnan tavoitteet toteutuivat yhtä lukuun
ottamatta suunnitellusti. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskivat 10 % edellisestä vuodesta, tavoite oli
12 %. Erityisesti pidemmät sairauspoissaolojaksot ovat lisääntyneet. Samaan tavoitteeseen liittyvä työtapaturmien määrä
oli hieman korkeampi edelliseen vuoteen
verrattuna.
Tilakeskuksen liikevaihto jäi tavoitteesta 1,5 milj. euroa, johtuen muun muassa
vuokratuotoista. Samanaikaisesti myös
kiinteistöjen
myyntivoittotavoitteesta
jäätiin jälkeen 0,9 milj. euroa. Myyntivoittotavoitteessa ei huomioitu vuonna 2017
toteutettua Tampereen kaupunginhallituksen joulukuussa 2016 tekemää päätöstä,
jonka mukaisesti kaupungin omistamien
voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennustekniset osat myytiin
33,0 milj. eurolla Tampereen Sähkölaitos
Oy:lle, Tampereen Sähköverkko Oy:lle ja
Tampereen Vera Oy:lle. Lisäksi vuonna
2017 myytiin Aarnikuja 2:n omakotitalo,
Nekalan Viinikankatu 42:n siirtokelpoinen
rakennelma, Nekalan Viinikankatu 53:n
auto- ja konekeskus, entinen Vehmaisten
päiväkoti ja Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n osakkeita.
Tilojen olosuhteisiin liittyvät ongelmat
ovat olleet edelleen keskeisessä roolissa
eri toimialoilla. Ongelmien hoitaminen
kasvatti Tampereen Tilakeskuksessa muun

muassa palveluiden ostoja. Väistötilakustannukset ylittivät kokonaisbudjetin 1,3
milj. eurolla ja sisäilmaongelmat 0,5 milj.
eurolla. Tampereen Tilakeskukselle aiheutuneet väistötilakustannukset olivat vuonna 2017 2,4 milj. euroa.
Onkiniemen tehdaskiinteistössä havaittiin asbestiongelma maaliskuussa 2017.
Asbestiongelman hoitamiseen käytettiin
yli 0,6 milj. euroa, jota ei ollut budjetoitu
vuodelle 2017.
Toiminnan tehostamistarve vuonna
2017, joka aiheutui edellä mainituista liikevaihdon ja myyntitavoitteen toteutumattomuudesta sekä olosuhdeongelmista
johtuneista kustannusten kasvamisesta,
oli yhteensä lähes 4,8 milj. euroa. Lisäksi
Satamakatu 17 maan ja rakenteiden puhdistukseen tehtyä pakollista varausta kasvatettiin 0,3 milj. eurolla. Toimintaympäristön haasteet ja muutokset huomioiden
tehostamisessa ei täysin onnistuttu. Tilakeskuksen toimintakate oli 67,2 milj. euroa, mikä on muutettua talousarviota 2,0
milj. euroa pienempi.
Suunnitelman mukaiset poistot ja tehdyt kiinteistöjen arvonalennukset olivat
yhteensä 4,0 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Tilikauden ylijäämä oli kuitenkin
30,0 milj. euroa, ylittäen budjetoidun ylijäämän 20,9 milj. eurolla. Syynä tähän oli
satunnaisiin tuottoihin kirjattu Sähkölaitoksen kiinteistöjen 27,1 milj. euron myyntivoitto.
Vuonna 2015 julkaistua Sisäilmaohjeistusta tarkennettiin tilojen käyttäjille
suunnatulla oppaan Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa päivityksellä sekä oppaalla
Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa. Sisäilmatyöryhmiä on
käynnissä useita, pääosin kouluissa ja päiväkodeissa. Sisäilmaohjeistuksen toimintamallilla on toteutettu onnistuneita sisäilmakorjauksia ja sisäilmasto-olosuhteiden
parantamista kuluneen vuoden aikana.
Sisäilmaongelmien systemaattinen poistaminen tulee olla toiminnan keskeisimpiä
tavoitteita myös tulevaisuudessa.
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Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on
mukana useissa energiatehokkuutta edistävissä kehittämishankkeissa, kuten ESCOja COMBI-hankkeissa. Energiansäästötoimenpiteet on toteutettava niin, että hyvät
sisäilmaolosuhteet säilyvät.
Investointien toteuttamista on jatkettu
asiakkaiden kanssa tilaseurantaryhmissä määritellyn toteutusjärjestyksen mukaisesti. Investointien suunnittelussa on
huomioitu Tampereen kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä investointikatto. Vuonna 2017 käynnistyivät muun
muassa Lielahden koulun vanhan osan
perusparannus, Haukiluoman päiväkoti,
Irjalan päiväkoti ja koulu sekä Tampereen
maauimala. Vuonna 2017 valmistuivat ja
käyttöönotettiin muun muassa Tampereen
kansainvälisen koulun perusparannus ja
laajennus, Lielahden koulun muutostyöt
ja nuorisotilat, Talvitien päiväkoti ja koulu,
Metson tilamuutokset ja perusparannus,
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus,

Tesoman jäähalli, Hatanpään kantasairaalan perusparannus ja laajennus sekä Koukkuniemen Toukola.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vuosi 2017 oli Tilakeskuksessa muutosten
aikaa ja toiminnan kehittäminen jatkuu
vuonna 2018 kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen
hanke- ja ylläpitopalveluita tuottavana
osakeyhtiönä. Tilakeskuksen tilaomaisuus
siirtyi 1.1.2018 elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella toimivalle kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka -palveluryhmälle. Tilojen omistaja hankkii palvelut myös uudessa organisaatiomallissa Tilapalvelut Oy:ltä
tulosperusteisesti.
Uudelleen organisoitumiseen liittyvä
toimintojen ja tilaomaisuuden siirto elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle
sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnan aloitus tulee hoitaa siten, että tilojen
käyttö jatkuu häiriöttömästi ja asiakkaiden

tavoitteiden mukaisesti.
Toimialalla tulee varmistaa toimintojen
digitalisoinnin tuoma tuottavuuden kasvu ja asiakaskokemuksen parantaminen
yhteistyössä Smart Tampere-kehitysohjelman ja muiden toimijoiden kanssa.
Edelleen merkittävässä roolissa on tilojen osalta sisäilmastotyön vaikuttavuuden
kehittäminen yhteistyössä tiloissa toimivien käyttäjien kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuvan korjausvelan
hallinta.
Merkittävien tilainvestointien toteutus
jatkuu edelleen vuonna 2018 hyvällä tasolla. Investointimäärärahat ovat laskeneet
edellisestä vuodesta. Määrärahoilla toteutetaan sekä korvausinvestointeja että uudisrakentamista. Investointien toteutuksessa tulee keskeisenä tekijänä huomioida
kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuvan
korjausvelan hallinta.

Henkilöstö
Tilakeskuksen henkilöstömäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2016, henkilöstön määrä aleni
8 henkilöllä. Eläköitymisiä tapahtui 9 kappaletta. Kaikkia eläköityneiden johdosta
vapautuneita tehtäviä ei täytetty, vaan ne
korvattiin sisäisillä siirroilla tai tehtävien ja
toimintojen uudelleen organisoinnilla.
Uuden henkilöstön rekrytointia toteutettiin strategian mukaisten tavoitteiden
toteuttamiseksi ja pääosin rekrytointisuunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen
yhtiöittämiseen liittyvän projektin hoitamiseksi rekrytoitiin määräaikaista henkilöstöä taloushallintoon ja tukipalveluihin.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin useita
henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien työ-

Palkalliset henkilötyövuodet
Palkalliset henkilötyövuodet
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hyvinvointisuunnitelman ja koulutussuunnitelman toimenpiteitä. Työhyvinvoinnin
ohjausryhmä jatkoi toimintaansa ja sen
avulla tiivistettiin entisestään työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa
tehtävää yhteistyötä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamien sairauspoissaolojen pienentämiseksi käynnistettiin
ennakoivan kuntouttamisen pilotointi
yhdessä työterveyshuollon kanssa. Perehdytysprosessin kehittämistä ei pystytty
jatkamaan suunnitellulla tavalla yhtiöittämisprojektin vaatiman suuren työmäärän
vuoksi. Työtapaturmien vähentämisessä ei
onnistuttu mutta vaaratilanteita raportoitiin huomattavasti edellistä vuotta enemmän. Henkilöstö osallistui koulutuksiin

TP 2017
222

Muutettu
TA 2017
231

Ero
-9

koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhtiöittämiseen liittyen henkilöstö sai koulutusta muun muassa muutoksen hallintaan ja
käsittelyyn, tuotteistamiseen ja liiketoimintaan ja taloushallintoon liittyen. Koulutussuunnitelman mukaisesti henkilöstö
sai koulutusta muun muassa sisäilma-asioissa, rakenteiden rakennusfysikaalisen
toimintaan liittyvissä asioissa, kiinteistöjen uusissa taloteknisissä järjestelmissä,
kiinteistöjohtamisessa ja hankinnoissa.
Koulutus- ja kehittämissuunnitelmassa
painottuivat myös työturvallisuuteen ja
työhyvinvointiin liittyvät asiat sekä lakisääteiset koulutukset. Nämä toteutuivat
suunnitellusti.
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Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on tehnyt
itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta.
Tilakeskuksessa on käytössä johtokunnan 25.8.2011 hyväksymä, 27.10.2016 päivitetty sisäisen valvonnan suunnitelma
sekä johtokunnan 18.12.2014 hyväksymä,
28.1.2016 päivitetty riskienhallintasuunnitelma.

Kokonaisarviona Tilakeskuksen johto
lausuu, että Tilakeskuksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä
sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat
keskeiset asiat ovat:

• Tietojärjestelmien toimivuuden parantaminen ja analysointimenetelmien kehittäminen
• Perehdyttämiseen liittyvät käytännöt ja
perehdyttämisen onnistumisen arviointi
• Sisäisen yhteistyön edelleen parantaminen.

• Hankintojen ja hankintojen hallinnoinnin tehostaminen

TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET
Kortti
20
21
22
23

Toiminnan tavoite
Toteuma
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
+
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %
Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin
liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen
+
kanssa.
Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten
+
pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Tilakeskuksen tavoitteista toteutui kolme ja yksi ei toteutunut. Liikevaihto/htv kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 3,6 %. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista
johtuvat poissaolot ovat vähentyneet
hieman. Sairauspoissaolojen kokonais-

määrä/henkilötyövuosi on kasvanut. Erityisesti pidemmät sairauspoissaolojaksot
ovat lisääntyneet. Työtapaturmien määrä
on hieman korkeampi edelliseen vuoteen
verrattuna. Liikelaitos on organisoinut
toimintansa vastaamaan kaupungin uutta

toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on valmistunut ja yhtiö aloittanut
toimintansa.

sisäilmaongelmista aiheutuneista tyhjenemisistä ja purkusuunnitelmista. Poistojen
vaikutus oli 2,5 milj. euroa enemmän. Lisäksi muun muassa väistötilakustannukset
olivat 1,3 milj. euroa vuoden 2016 kustannuksia suuremmat.
Tilikauden ylijäämä oli kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna 18,1 milj. euroa
suurempi ja myös vuoden 2017 muutettua
talousarviota 20,9 milj. euroa suurempi.
Tammikuussa 2017 myytiin edellä mainitut
rakennustekniset osat ja kaupasta kirjattiin satunnaisiin tuottoihin 27,1 milj. euron
myyntivoitto. Myyntejä ei ollut budjetoitu
vuodelle 2017.
Liikevaihto tilikaudelta 2017 oli 162,4
milj. euroa. Liikevaihto oli 1,5 milj. euroa

muutettu talousarviota pienempi. Kaupungin sisäiset myyntituotot ylittivät muutetun talousarvion, koska erityisesti kasvatus- ja opetuspalveluille sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluille tehtiin tilaustöitä ennakoitua enemmän. Ulkoiset myyntituotot
jäivät tavoitteesta johtuen muun muassa
TREDU-Kiinteistöt Oy:lle tehtävistä pienistä hankkeista, jotka eivät toteutuneet
suunnittelun mukaisesti. Myyntituottojen
kokonaismäärä ylitti kuitenkin muutetun
talousarvion 0,3 milj. eurolla. Sisäiset ja
ulkoiset vuokratuotot alittivat muutetun
talousarvion yhteensä 1,8 milj. eurolla.
Rakennushankkeiden luovutusaikatauluissa ja sopimusten päättymisissä tapahtui
negatiivisia muutoksia suhteessa talous-

Liikelaitoksen talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tilakeskuksen liikeylijäämä oli vuoteen
2016 verrattuna 9,0 milj. euroa pienempi
ja myös vuoden 2017 muutettua talousarviota 6,0 milj. euroa pienempi. Merkittävimmät tekijät vuoteen 2016 nähden
olivat Tampereen Sähkölaitos -konsernille
myydyt rakennustekniset osat, joista ei
enää saatu vuonna 2017 vuokratuottoja
ja arvonalentumiset, joihin ei ollut varauduttu myöskään 2017 muutetussa talousarviossa. Myös poistot toteutuivat vuotta
2016 suurempina. Rakennusteknisten osien myynnin nettovaikutus vuoteen 2016
verrattuna oli 3,0 milj. euroa negatiivinen.
Arvonalentumisia kirjattiin 2,1 milj. euroa
enemmän, mikä johtui muun muassa rakennusten palveluverkon muutoksista,
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arvioon ja Onkiniemen tehdaskiinteistössä esille tulleen asbestiongelman vuoksi
menetettiin myös vuokratuottoja. Lisäksi
kaupungin organisaatiomuutoksista johtuneita kaikkia tarkennuksia ei pystytty
huomiomaan budjetointivaiheessa ja ne
realisoituivat vuoden 2017 aikana vuokrien
vähennyksenä muutettuun talousarvioon
nähden.
Pysyvien vastaavien myyntivoitot toteutuivat 0,4 milj. eurona, mikä on 0,9 milj.
euroa muutettua talousarviota vähemmän. Myyntivoittoihin oli budjetoitu Haapasen huvilan ja Ylioppilastalon myynnit,
molemmat jäivät toteutumatta. Niistä arvioitiin saatavan yhteensä yli 1,0 milj. euroa. Pienempinä myynteinä realisoituivat
Aarnikuja 2:n omakotitalo, Nekalan Viinikankatu 42:n siirtokelpoinen rakennelma,
Nekalan Viinikankatu 53:n auto- ja konekeskus sekä entinen Vehmaisten päiväkoti.
Valmistus omaan käyttöön -erä sisältää
vain kaupungin omajohtoisen rakentamisen. Tilakeskuksen bruttoinvestoinnit
alittivat muutetun talousarvion 25,0 milj.
eurolla ja tämä näkyi vastaavasti myös valmistus omaan käyttöön -erässä toteuman
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alittaessa budjetin 2,4 milj. eurolla. Tällä
ei ollut katevaikutusta tuloslaskelmassa,
koska vastaava muutos näkyi tältä osin
kuluissa.
Materiaaleissa lämmön, sähkön ja veden kustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Palvelujen ostot ylittyivät 2,1 milj.
eurolla. Selittäviä tekijöitä olivat muun
muassa panostaminen sisäilmaongelmiin
ja Onkiniemen tehdaskiinteistössä esille
tullut asbestiongelma, johon ei ollut varauduttu muutetussa talousarviossa. Myös
väistötilakustannukset ylittyivät huomattavasti. Suurin osa niistä kirjattiin palveluiden ostoihin. Kokonaisbudjetti väistötilojen osalta oli 1,1 milj. euroa, toteuman
ollessa 2,4 milj. euroa. Tilinpäätöksen
laadinnan yhteydessä tuli vielä esille, että
Satamakatu 17 maan ja rakenteiden puhdistuksen vuoksi on syytä lisätä pakollista
varausta 0,3 milj. euroa. Tämä liittyi Satamakatu 17 myyntiin vuonna 2015. Tuloslaskelmassa se kirjattiin palveluiden ostoihin,
siihen ei ollut varauduttu muutetussa talousarviossa.
Henkilöstökulut alittivat muutetun
talousarvion yhteensä 0,5 milj. eurolla.

Henkilötyövuosien toteuma alitti henkilöstösuunnitelman, se näkyi maksetuissa
palkoissa ja henkilösivukuluissa. Vuoden
2017 eläkemenoperusteiset ennakkomaksut olivat kaupunkitasolla budjetoitua alhaisemmat ja niillä oli suora vaikutus myös
toimintayksiköihin. Tilakeskuksen osalta
ennakkomaksut olivat 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät. Lisäksi
varhaiseläkemenoperusteiset maksut olivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät.
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 4,0 milj.
euroa muutettua talousarviota suuremmat. Merkittävin tekijä oli edellä mainitut
arvonalentumiset, joita kirjattiin yhteensä
3,4 milj. euroa. Tilaomaisuus inventoitiin
vuoden 2017 lopussa yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa. Muun muassa rakennusten
palveluverkon muutoksista, sisäilmaongelmista aiheutuneista tyhjenemisistä ja
purkusuunnitelmista johtuen arvonalentumisia kirjattiin inventoinnin yhteydessä
3,1 milj. euroa. Arvonalentumisiin ei ollut
varauduttu vuoden 2017 muutetussa talousarviossa.
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TULOSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
Muutettu
TA 2017

1.1. - 31.12.2016

162 428 519,54

164 430 892,80

162 429

163 963

-1 534

3 773 213,86

2 048 179,51

3 773

6 141

-2 368

6 141

754 016,93

476 033,08

754

1 379

-625

1 379

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-22 095 159,40

-21 661 248,27

-22 095

-23 326

1 231

-23 375

Palvelujen ostot

-23 623 506,87

-20 178 996,18

-23 624

-21 483

-2 141

-21 533

-8 500 195,96

-8 920 521,80

-8 500

-8 602

102

-9 055

-2 565 963,09

-3 075 376,51

-2 566

-2 936

370

-3 018

-386 810,22

-589 443,92

-387

-449

62

-473

Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

1.1. - 31.12.2017

Ero

164 060

Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
-35 143 144,02

-32 611 763,12

-35 143

-34 500

-643

-34 500

Arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-3 395 823,93

-1 249 765,43

-3 396

0

-3 396

0

Liiketoiminnan muut kulut

-42 556 840,24

-41 007 827,41

-42 557

-45 454

2 897

-45 456

Liikeylijäämä (-alijäämä)

28 688 306,60

37 660 162,75

28 688

34 733

-6 045

34 170

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

3 694,63

7 380,85

4

0

4

0

-1 795 800,89

-1 755 324,10

-1 796

-1 650

-146

-1 650

-24 162 000,00

-24 162 000,00

-24 162

-24 162

0

-24 162

-3 250,11

-5 859,89

-3

0

-3

2 730 950,23

11 744 359,61

2 731

8 921

-6 190

8 358

27 078 449,12

502 577,67

27 078

0

27 078

0

0,00

-502 577,67

0

0

0

0

29 809 399,35
146 168,82
29 955 568,17

11 744 359,61
136 712,40
11 881 072,01

29 809
146
29 956

8 921
140
9 061

20 888
6
20 895

8 358
140
8 498

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

Tuloslaskelman tuoton analysointiin
käytetään sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Sillä mitataan kannattavuutta eli

4,5
4,5
18,4

6,1
6,1
7,1

sitä tuloslaskelman tuottoa, joka saadaan
sijoitetulle pääomalle. Vuonna 2016 se oli
6,1 % ja vuonna 2017 4,5 %. Liikeylijäämä

pieneni vuodesta 2016 9,0 milj. euroa ja
toisaalta taseen sijoitettu pääoma kasvoi.
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RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle
Antolainasaamisten lisäykset muilta
Antolainasaamisten vähennykset muilta

Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Quick Ratio
Current Ratio

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman
analysointi
Rahoituslaskelma kuvaa tulorahoituksen
riittävyyttä toiminnan ja investointien
kattamiseen. Tilakeskuksen toiminta oli
tasevaltaista. Kiinteistöomaisuus kirjattiin
taseeseen kirjanpitoarvoilla. Liikelaitoksen
perustamisvaiheessa kirjattiin peruspääoma, jolle maksettiin vuosittain 6,7 %:n
korko konsernihallinnolle. Poistopohja oli
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Alkuper.
TA 2017

Ero

28 688 306,60
38 538 967,95
-25 957 356,37
27 078 449,12
-27 385 612,90
40 962 754,40

37 660 162,75
33 861 528,55
-25 915 803,14
0,00
411 030,73
46 016 918,89

28 688
38 539
-25 957
27 078
-27 386
40 963

34 733
34 500
-25 812
0
-1 333
42 088

-6 045
4 039
-145
27 078
-26 053
-1 125

34 170
34 500
-25 812
0
-1 333
41 525

-76 066 915,90
4 781 338,20
35 339 000,00
-35 946 577,70

-92 032 648,58
2 438 044,26
423 742,08
-89 170 862,24

-76 067
4 781
35 339
-35 947

-101 040
2 777
4 000
-94 263

24 973
2 004
31 339
58 316

-82 195
2 777
4 000
-75 418

5 016 176,70

-43 153 943,35

5 016

-52 175

57 191

-33 893

-12 067,38
-16 058,00
0,00
-28 125,38

-133 617,24
-63 366,00
16 174,00
-180 809,24

-12
-16
0
-28

0
0
0
0

-12
-16
0
-28

0
0
0
0

-11 021,60
-508 213,17
-1 369 049,13
0,00
-3 099 767,42
-4 988 051,32

7 325,21
45 322 663,28
-4 768 031,16
-11 527,40
2 784 322,66
43 334 752,59

-11
-508
-1 369
0
-3 100
-4 988

52 175

-57 163

33 893

-5 016 176,70

43 153 943,35

-5 016

52 175

-57 191

33 893

0,00

0,00

0

0

0

0

Rahavarojen muutos
Rahoituslaskelman tunnusluvut

Muutettu
TA 2017

TP 2017

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

-22 701 111,52

17 518 847,42

57,9
2 398,1
7,1
7,1

50,9
2 698,1
5,6
5,6

pieni verrattuna omaisuuden käypiin arvoihin. Toiminnan tuotto syntyi pääsääntöisesti tilaomaisuuden vuokrauksella.
Vuokrahinnoittelussa pyrittiin seuraamaan
markkinahinnoittelua.
Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2017 oli 5,0 milj. euroa. Se on
huomattavasti parempi kuin vuonna 2016.
Merkittävin yksittäinen selittävä tekijä
oli myydyt rakennustekniset osat. Niiden

luovutustulot olivat yhteensä 33,0 milj. euroa. Samalla myös nettoinvestoinnit olivat
edelliseen vuoteen verrattuna 18,3 milj.
euroa pienemmät. Samat tekijät selittävät
myös toteuman 2017 ja muutetun talousarvion toiminnan ja investointien rahavirran positiivista muutosta.
Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus kasvoi vuodesta 2016 ja oli 2017 57,9
%. Toimintakate pieneni vuoteen 2016 verrattuna, mutta sitä kompensoi vastaavasti
edellä mainittu nettoinvestointien väheneminen 18,3 milj. eurolla vuoteen 2016
verrattuna.
Tilakeskuksen rahoitus on järjestetty
kunnan sisäisellä yhdystilillä. Saamisten
muutos kunnalta rivillä näkyy rahaliikenteen ns. pankkitilin muutos, joka kasvoi
vuonna 2017 0,5 milj. euroa.
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INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2017

Muutettu
TA 2017

Ero

Alkuper.
TA 2017

Muutokset

Investointimenot

-76 067

-101 040

24 973

-82 195

Rahoitusosuudet

4 781

2 777

2 004

2 777

0

-71 286

-98 263

26 977

-79 418

-18 845

35 339

4 000

31 339

4 000

0

Nettoinvestoinnit yhteensä
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä viiden vuoden tarkastelujaksolla oli yhteensä -22,7 milj. euroa. Vuoden
2016 rahavirran negatiivinen toteuma vie
edellisten vuosien kertymästä merkittävän osan, koska toiminnan rahavirralla ei
pystytty kattamaan investointimenoja ja
samanaikaisesti myös pysyvien vastaavien
luovutustulot olivat alhaiset.
Investoinnit ja niiden analysointi
Vuoden 2017 aikana valmistui Hatanpään
kantasairaalan perusparannus ja laajennus, Hervannan terveysaseman perusparannus, Linnaimaan hyvinvointikeskuksen
2. vaihe, Koukkuniemen Toukola, Metson
tilamuutokset ja perusparannus, Tamperetalon tilamuutokset ja laajennus, Tampereen kansainvälisen koulun perusparannus
ja laajennus, Lielahden koulun muutostyöt
ja nuorisotilat, Talvitien päiväkoti ja koulu,
Johanneksen koulutalon sisäilmaperusparannus, Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannus, Hatanpään kartanon julkisivukorjaus, Kaukajärven vapaa-aikatalon
perusparannus ja Tesoman jäähalli. Vuoden aikana käynnistettiin merkittäviä rakennushankkeita, muun muassa Haukiluoman päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu,
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus, Sammon päiväkodin parannus- ja
muutostyöt, Vanhan kirjastotalon perusparannus ja Tampereen maauimala.
Kokonaisuutena nettoinvestoinnit toteutuivat 71,3 milj. eurona, joka alittaa
muutetun talousarvion 27,0 milj. eurolla.
Bruttoinvestoinnit alittivat suunnitelman
25,0 milj. eurolla. Alitukset johtuivat muun
muassa hankkeiden jaksottumisesta usealle vuodelle ja rakentamisen tahdistuksesta
alkuperäiseen talousarvioon nähden, kustannussäästöistä ja töiden siirtymisestä
alkuperäiseen aikatauluun nähden.
Rahoitusosuuksia saatiin 2,0 milj. euroa
budjetoitua enemmän. Merkittävin yksit-
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täinen selittävä tekijä oli Koukkuniemen
Toukolalle saatu avustus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus oli budjetoitu kolmelle eri vuodelle,
josta 2017 osuus oli 2,5 milj. euroa. Avustus
haettiin kerralla vuodelle 2017 ja se kirjattiin joulukuulle, sitä saatiin 4,2 milj. euroa.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja saatiin 31,3 milj. euroa muutettua
talousarviota enemmän rakennusteknisten osien myynnistä johtuen. Myyntejä ei
ollut budjetoitu vuodelle 2017.
Investointien määrärahat ylittyivät alla
mainituissa kohteissa seuraavista syistä:
Tampereen
kansainvälisen
(Amurin) koulun perusparannus ja laajennus,
396 000 euroa
Määrärahan ja myös kokonaiskustannusten ylityksen suurin yksittäinen aiheuttaja oli sisäpuolisten rappausten oletettua
huonompi kunto, minkä vuoksi niitä jouduttiin uusimaan arvioitua enemmän.
Liikuntapaikkojen
perusparannus,
658 000 euroa
Päätöksen mukaan kesällä 2017 siirrettiin talonrakennusohjelmassa olleelle
Tampereen maauimala -hankkeelle 1,3
milj. euroa liikuntapaikkojen perusparannus -määrärahasta. Perusparannusrahalla
toteutettavana oli jo useampi hanke, joita ei voitu enää keskeyttää aiheuttamatta
muita seurannaiskustannuksia ja huomattavaa vahinkoa vuokralaiselle. Hervannan
keskusurheilukentän huoltorakennus oli
valmistumaisillaan ja urakkasopimuksen
mukaiset maksuerät oli hoidettava sopimuksen mukaan. Hakametsän harjoitushallissa oli ehditty aloittaa sisäkaton
perusparannustyöt valitun urakoitsijan
kanssa, joten töiden keskeyttäminen olisi
aiheuttanut sen, että hallia ei ehkä olisi
voitu avata lainkaan syksyllä 2017 jääurheilukauden alettua. Tampereen stadionin
itäpäädyn wc-hankkeen aloitusta siirrettiin
vuoteen 2018 ja hankkeeseen tehtiin vain

pakolliset suunnittelutyöt ja perustukset,
jotta varsinainen rakennustyö ehditään
tekemään valmiiksi kesään 2018 mennessä
Tampereen stadionin kansainvälisiä tapahtumia varten. Mainituista syistä liikuntapaikkojen perusparannus -määräraha ylittyi huomattavasti.
Hatanpään kantasairaalan perusparannus 4-5 ja laajennus, 273 000 euroa
Määrärahan ja myös kokonaiskustannusten ylitys johtui aikataulun viivästymisestä ylimääräisten puhdistustöiden takia,
koska kellaritiloista ja rakenteista löytyi
haitta-aineita ennakoitua enemmän. Rakentamisen siirtyminen epäedullisempaan
ajankohtaan aiheutti myös lisäkustannuksia. Lisäksi vanhoja rakenteita jouduttiin korjaamaan ja korvaamaan arvioitua
enemmän tuentojen ja kantavuuden varmistamiseksi.
Koukkuniemen Männistö, Rausan laajennus, 82 000 euroa
Ylitys johtui hankkeen jaksottumisesta
usealle vuodelle ja rakentamisen tahdistuksesta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vuonna 2019 valmistuvan hankkeen
kustannusennuste on hyväksytyn kustannusarvion mukainen.
Ratinan vanha muuntamorakennus,
ns. Torni, käyttöomaisuuserien hankinta,
228 000 euroa
Tammikuussa 2017 myytyjen rakennusteknisten osien yhteydessä Tilakeskukselle ostettiin Tampereen kaupungin
omistaman Ratinan vanhan muuntamorakennuksen ns. Tornin käyttöomaisuuserät
Tampereen Sähkölaitos -konsernilta. Hankinnalle ei ollut määrärahaa vuodelle 2017.
Määrärahojen alitukset ja uudelleen
budjetoitavat
Nekalan koulun sisäilmaperusparannuksesta jäi käyttämättä 186 000 euroa.
Hankkeen aloitus on siirtynyt, koska rakennuksen nykyisen vuokralaisen jatkami-
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nen tiloissa on ollut epävarmaa ja tulevaa
käyttöä koskeva selvitystyö on käynnissä.
Koulurakennusten pienistä hankkeista jäi käyttämättä 103 000 euroa, koska
muutamien hankkeiden kustannusarviot
tarkentuivat tarjouskyselyvaiheessa, kun
urakoitsijat tarjosivat hankkeiden toteutusta oletettua edullisemmin sekä lisä- ja
muutostöitä tuli oletettua vähemmän. Tällaisia hankkeita olivat esimerkiksi Aleksanterin koulun meluaita, Härmälän koulun
ruokalamuutokset ja Raholan koulun ikkunoiden uusiminen.
Päiväkotien pienistä hankkeista jäi käyttämättä 156 000 euroa, koska muutamien
hankkeiden kustannusarviot tarkentuivat
tarjouskyselyvaiheessa, kun urakoitsijat
tarjosivat hankkeiden toteutusta oletettua edullisemmin sekä lisä- ja muutostöitä
tuli oletettua vähemmän. Tällaisia hankkeita olivat esimerkiksi Lapinniemen päiväkodin sisäpintojen uusiminen, Pappilan
päiväkodin pihan rakenteiden uusiminen
ja Koivistonkylän päiväkodin ikkunoiden
uusiminen. Lisäksi Villilän neuvolan muutos päiväkotikäyttöön -hanke ei lähtenyt
liikkeelle vuoden 2017 puolella kuten oli
ajateltu, jonka vuoksi suunnitteluun varatut rahat jäivät käyttämättä vuodelta 2017.
Tesoman jäähallista jäi käyttämättä
504 000 euroa, koska muun muassa lisäja muutostöitä tuli oletettua vähemmän.
Hanke eteni ilman merkittäviä lisätöitä ja
hyvällä suunnittelun ohjauksella saatiin
kustannussäästöjä.
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen 2.
vaiheesta jäi käyttämättä 57 000 euroa,
joka johtui hankkeen jaksottumisesta kahdelle vuodelle ja rakentamisen tahdistuksesta alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Vuonna 2017 valmistuneen hankkeen kustannukset olivat käytännössä hyväksytyn
kustannusarvion mukaiset.
Suunnittelukustannuksista jäi käyttämättä 259 000 euroa.
Uudelleen budjetoitavien hankkeiden
investointiesitys vuodelle 2018 on yhteensä 25 038 000 euroa. Määrärahat siirtyvät
kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän investointeihin.
Lielahden koulu ja nuorisotilat, päärakennuksen perusparannus ja laajennushanke on vastaanotettu 17.7.2017. Teknisten tilojen ilmastoinnin uusiminen ei
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sisältynyt alkuperäiseen hankesisältöön
kustannussyistä. Järjestelmä on kuitenkin
teknisen käyttöikänsä lopulla. Uusimistyö
on sisäilman laadun ja energiatalouden
kannalta järkevää. Työ on mahdollista toteuttaa kesäloman aikana 2018. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat hyväksytyn
kustannusarvion mukaiset tämä lisätyö
huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi
2018.
Talvitien päiväkodin ja koulun uudisrakennushanke on vastaanotettu 28.7.2017.
Piha-alueen aitauksiin ja polkupyöräparkkiin liittyviä lisätöitä ei ehditty toteuttaa ja
laskuttaa vuoden 2017 puolella. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.
Päiväkotien perusparannuksessa ja sisäilmaolosuhdeinvestoinneissa Lamminpään päiväkodin sisäilmaperusparannuksen toteutusvaiheessa on tullut tehtäväksi
lisätöitä, joiden toteuttamista ei ollut osattu ennustaa ennen perusparannuksen toteuttamista, mutta jotka oli tilainvestoinnin ja ylläpidon kokonaistaloudellisuuden
vuoksi hyvä toteuttaa sisäilmaperusparannuksen aikana. Muutokset ovat vaikuttaneet hieman budjettiin, mutta myös lisänneet työn vaatimaa aikaa. Tämän vuoksi
hanke jatkuu vuoden 2018 puolelle. Jotta
jo käynnistetyt työt saadaan valmiiksi,
esitetään määrärahan siirtoa. Terälahden
koulun keittiön ja ruokalan kattorakenteiden perusparannuksella saadaan parannettua rakennuksen sisäilmahaittaa. Työtä
ei resurssipulan vuoksi ehditty aloittamaan
vuoden 2017 aikana. Jotta hanke saadaan
toteutettua, esitetään määrärahan siirtoa
vuodeksi 2018.
Lukioiden pienissä hankkeissa Lyseon
lukion sadevesijärjestelmän saneeraus ja
sokkelin vedeneristyksen ensimmäinen
osa toteutettiin vuonna 2017. Toisen osan
suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä
vuoden 2018 aikana. Jotta kokonaisurakka
saadaan aikataulun mukaan toteutettua,
esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi
2018.
Pääkirjasto Metson tilamuutokset ja
perusparannushanke on vastaanotettu
30.8.2017. Pääaulan hissin uudistaminen

ja kirjojen palautusautomaatin uusiminen on katsottu tarpeelliseksi hankeen
rakentamisvaiheen yhteydessä. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat hyväksytyn
kustannusarvion mukaiset nämä lisätyöt
huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi
2018.
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennushanke on otettu käyttöön huhtikuussa
2017. Rakennusurakkaa ei pystytty vastaanottamaan virheiden ja puutteiden
takia, vaan urakkasopimus purettiin ja
työmaa otettiin haltuun 3.7.2017. Osapuolilla on näkemysero töiden valmiusasteesta, laadusta ja korjausvastuusta. Pidetyt
neuvottelut eivät ole johtaneet sovintoratkaisuun. Töiden loppuunsaattaminen
on Tampere-talon toiminnan kannalta
välttämätöntä. Lisä- ja muutostöiden sekä
riidanalaisten asioiden takia myös toteutuskustannusennuste ja kustannusarvio
on noussut 20,68 milj. euroon. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan
siirtoa vuodeksi 2018.
Kulttuurin ja taiteen sekä kirjastojen ja
kansalaisopistoyksikön pienten hankkeiden (entinen kulttuurirakennusten pienet
hankkeet) määrärahaa jäi käyttämättä,
koska Sampolan hissihanke hankaloitui
teknisten ratkaisujen osalta ja jäi vuonna
2017 suunnitteluvaiheeseen. Amurin museokahvilan LVI-perusparannuksen aloitus viivästyi puolestaan henkilöresurssien
vaihtuvuudesta aiheutuvasta tietokatkoksesta johtuen. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahojen siirtoa vuodeksi 2018.
Tampereen maauimalan rakentaminen
oli tarkoitus aloittaa vuonna 2016 ja sen
piti valmistua keväällä 2017. Hankkeen
toteutusaikataulua jouduttiin kuitenkin
siirtämään kustannussyistä niin, että rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2017
ja valmistuminen on heinäkuussa 2018.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.
Liikunnan ja nuorison pienten hankkeiden (entinen vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet) määrärahaa jäi käyttämättä,
koska Nääshallin liikuntatilojen laajennuksen rakennuslupa saatiin loppukesästä
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ja urakkakilpailun tulos ratkesi vasta joulukuun puolivälissä, joten hanke pääsee
kunnolla alkamaan vasta vuoden 2018
puolella. Messukylän urheilukentän uuden
huoltorakennuksen kustannussyistä karsituilla suunnitelmilla tehty urakkakysely
ratkesi vasta vuoden lopulla ja hanke jäi
käytännössä aloittamatta. Kaupin urheilupuiston uudemmassa huoltorakennuksessa LV-remontin lopputyöt jäivät vuoden
2018 alkuun. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi
2018.
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennushanke on otettu
käyttöön tammikuussa 2017. Laajennusosan peltikaton maalaus voidaan toteuttaa
vasta vuonna 2018 ja tätä koskeva maksuerä on maksamatta urakoitsijalle. Perusparannusosan toimistotilojen akustoinnissa
ja ääneneristävyydessä on todettu käyttöönoton jälkeen puutteellisuuksia. Salassapidon ja yksilön suojan takia vanhoja
rakenteita olisi tarpeellista parantaa lisätyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat hyväksytyn lopputilityksen mukaiset
tämä lisätyö huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan
siirtoa vuodeksi 2018.
Hervannan terveysaseman perusparannushanke on vastaanotettu 22.12.2017.
Kaikkia maksueriä ei ole voitu laittaa
maksuun vuoden 2017 puolella, koska osa
piha-alueen viimeistelytöistä on sovittu
tehtäväksi keväällä 2018. Hankkeen koko-

naiskustannukset ovat edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan
siirtoa vuodeksi 2018.
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienten
hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä,
koska muun muassa Tammelakeskuksen
kaksivuotiseen hankkeeseen määriteltyä
rahaa ei töiden jaksottamisen takia päästy käyttämään arvioitua määrää. Vuoden 2018 puolelle jää näin suurempi osa
hankkeelle osoitetusta kokonaismäärärahasta. Loppuvuodesta aloitettu Kuusikon
perhetukikeskuksen sprinkler-urakka ja
E-talon toiminnalliset muutokset eivät
valmistuneet kokonaisuudessaan vuoden
2017 aikana. Jotta keskeneräiset hankkeet
voidaan saattaa loppuun vaarantamatta
vuodelle 2018 määritettyjen uusien hankkeiden toteutusta, esitetään määrärahan
siirtoa vuodeksi 2018.
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinneissa sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinneissa (entinen
muiden rakennusten perusparannus ja
kiinteistötekniset laitteet sekä liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit) Frenckellin pannuhuoneen muutos
konserttitapahtumaravintolaksi viivästyi
johtuen tulevan vuokralaisen päätöksentekoprosessista. Myös ateriakeskuksen
toteutuksen uudelleenarvioinnin vuoksi
korvaavien tuotantotilojen vaatimia keittiömuutoksia siirtyi osittain vuodelle 2018
johtuen Voimia Liikelaitoksen tarpeista.

Nääshalliin rakennettavien Infra Liikelaitoksen sosiaalitilojen rakentamisen aloitus
siirtyi suunnittelun viivästymisen vuoksi.
Linja-autoaseman ja Ratinan liikekeskuksen kulkuyhteyden rakentamisen aloitus
siirtyi suunnittelun viivästymisestä johtuen. Frenckellin julkisivuvalaistus venyi
suunnittelun viivästymisen ja valaisimien
pitkän toimitusajan vuoksi. Määrärahaa
jäi myös Onkiniemen vesikaton perusparannuksen ja asbestikapselointien sekä
Pyynikintie 2:n IV- ja vesikattomuutosten
viivästymisen takia. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.
Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauskohteissa
-hankkeeseen sisältyvä Tesoman hyvinvointikeskuksen valmistuminen siirtyi
vuokranantajan rakentamisen aloituksen
viivästymisestä johtuen. Ensikertainen
kalustaminen ajoittuu kevääseen 2018 ja
työn loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.
Seuraavat hankkeet jaksottuvat usealle
vuodelle ja ne edellyttävät määrärahojen
siirtoa: Tesoman yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus ja päiväkoti, Pispalan
koulun perusparannus, Lielahden koulun
vanhan osan perusparannus, Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Haukiluoman
päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu, Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke ja Koukkuniemen Toukola.
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TASE
31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

188 870,14
5 866 817,87
6 055 688,01

292 070,14
5 815 208,14
6 107 278,28

670 406,69
521 573 974,90
3 687 779,63
291 773,10
34 239 706,27
560 463 640,59

600 503,69
451 366 351,83
2 585 365,50
381 553,54
80 562 108,68
535 495 883,24

5 855 348,10
1 256 931,93
7 112 280,03

5 880 348,10
1 228 806,55
7 109 154,65

283 800,00

283 800,00

74 902,14

63 880,54

5 429 484,61
80 420 289,77
6 364 957,17
276 885,24
92 491 616,79

4 896 978,35
79 912 076,60
2 526 978,75
3 278 320,79
90 614 354,49

666 481 927,56

639 674 351,20

358 950 000,00
262 318 218,97
29 955 568,17
651 223 787,14

358 950 000,00
250 469 005,53
11 881 072,01
621 300 077,54

1 276 998,18

1 423 167,00

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

500 000,00

370 197,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat

283 800,00

283 800,00

82 964,36

144 742,92

10 516 543,23
173 856,39
2 423 978,26
13 114 377,88

13 488 328,73
186 534,21
2 477 503,80
16 152 366,74

666 481 927,56

639 674 351,20

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Tase ja taseen analysointi
Tilakeskuksen tase oli vuoden lopussa
666,5 milj. euroa, josta pysyvät vastaavat
olivat 573,6 milj. euroa.
Tilikaudella toteutettiin edellä mainittuja pysyvien vastaavien myyntejä yhteensä 35,3 milj. euroa ja bruttoinvestointeja
76,1 milj. euroa, joihin kohdistui rahoitusosuuksia 4,8 milj. euroa. Arvonalentumisia
kirjattiin yhteensä 3,4 milj. euroa. Taseen
muihin pakollisiin varauksiin kirjattiin Satamakatu 17 vuoden 2015 myyntiin liittyvä
maan ja rakenteiden puhdistuksen lisäys
0,3 milj. euroa ja purettiin Hervannan entisen paloaseman 0,2 milj. euron varaus
takaisinmaksun myötä.
Oma pääoma oli 651,2 milj. euroa, josta
peruspääoma oli 359,0 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 262,3 milj. euroa
(sisältää edellisten tilikausien virheiden
oikaisut) ja tilikauden ylijäämä 30,0 milj.
euroa. Tilakeskuksella ei ollut käytännössä
lainarahoitusta, joten omavaraisuusaste
oli 97,9 %, mikä oli edellisen vuoden kaltainen. Suhteellinen velkaantuneisuus oli
8,1 % ja vuonna 2016 9,9 %. Laskua selittää
ostovelkojen määrä, jotka pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,0 milj. euroa.
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos esittää,
että tilikauden ylijäämästä ennen varauksia 29 809 399,35 euroa, kirjataan poistoeron muutos 146 168,82 euroa ja että loput
siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.
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Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €

31.12.2017

31.12.2016

97,9
8,1
292 306

97,4
9,9
262 350

Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liikelaitosten tilinpäätöksen laatimista
koskevien liitetietojen esittämistapaan on
lisätty numerointi kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen (2017) ja Tampereen Kaupungin liitetietojen esittämistavan mukaisesti.
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut
arvostusperiaatteet ja -menetelmät
sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Tulojen ja menojen kohdistamisessa tilikaudelle on noudatettu suoriteperustetta.
Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu
kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien osakkeet on
merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO
- periaatteen mukaisesti hankintamenon
tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon määräisenä tai käyttäen hankinnan
keskihintaa. Keskeneräisestä kohteesta
kirjataan valmistunutta osuutta vastaava
rahoitusosuus vähentämään keskeneräisten ryhmää kohdistamattomien rahoitus-

osuuksien tilille taseeseen.
5) Aikaisempia tilikausia koskevan
virheen käsittely tilinpäätöksessä
Vuosina 2006 ja 2007 kirjatut työkustannuksiin liittyvä toimintoveloituksista johtunut ero on oikaistu edellisten tilikausien ylijäämä-erään. Oikaistu summa on 3
130,61 euroa. Lisäksi on sisäisten katteiden
esittämis- ja kirjaustavan muutoksesta
johtuen oikaistu 28 727,96€ edellisten tilikausien ylijäämä-erään.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Liikevaihto (1 000 euroa)
2017
Vuokratuotot

2016
156 392

Muut tuotot
Yhteensä

157 361

6 036

7 070

162 429

164 431

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

2016
0
-23 624
-23 624

0
-20 179
-20 179

3 vuotta
3 - 20 vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto

10 - 30 vuotta
10 vuotta
3 vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen liitetiedossa
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
2017
Satamakadun SOTE-talon rakenteiden
puhdistaminen 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Satamakadun SOTE-talon rakenteiden
puhdistaminen 31.12.
Hervannan entisen paloaseman avustuksen
takaisinmaksu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Hervannan entisen paloaseman avustuksen
takaisinmaksu 31.12.

2016
200

200

300

0

500

200

170

0

0
170

170
0

0

170

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2017
Muut toimintatuotot
Rakennusten luovutusvoitot
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

2016
421
5
27 504

262
0
262

14) Satunnaiset erät (1 000)
Satunnaiset tuotot

2017

Rakennusteknisten osien myynti Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen Sähköverkko Oy:lle ja
Tampereen Vera Oy:lle.

2016
27 078

Konsernihallinnon avustus Vellamonkodit Oy:n
osakkeiden myyntitappion kattamiseksi
Satunnaiset tuotot yhteensä

503
27 078

503

0
0

503
503

Satunnaiset kulut
Vellamonkodit Oy:n osakkeiden myyntitappio
Satunnaiset kulut yhteensä

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
2017
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Yhteensä

2016
146
146

137
137

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
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Aineettomat
oikeudet
292
0
103
0
0
189
189

Muut
pitkävaikutteiset
menot
5 815
1 395
1 156
184
-3
5 867
5 867

Yhteensä
6 107
1 395
1 259
184
-3
6 056
6 056

Liikelaitokset - Tampereen Tilakeskus

Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet

2017

2016
31
639
670

47
554
601

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Enn.maksut ja
keskeneräiset
hankinnat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset
Rahoitusosuudet
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut

601
86
0
0
0
16
0
0

451 366
49 106
4 725
7 799
69 945
33 093
3 210
-17

2 585
1 301
18
11
395
562
2
-1

382
124
0
0
0
214
0
0

80 562
24 055
38
0
-70 339
0
0
0

535 496
74 672
4 781
7 809
0
33 884
3 211
-18

Poistamaton hankintameno 31.12.

670

521 574

3 688

292

34 240

560 464

Kirjanpitoarvo 31.12.

670

521 574

3 688

292

34 240

560 464

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- ja
muut saamiset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Osakkeet
tytäryhteisöt

Osakkeet omistusyhteysyhteisöt

4 220
0
25
4 195
4 195

Saamiset
tytäryhteisöiltä

595
0
0
595
595

Saamiset muilta
yhteisöiltä

1 206
28
0
1 234

Muut osakkeet ja
osuudet
1 066
0
0
1 066
1 066

Yhteensä
5 880
0
25
5 855
5 855

Yhteensä

22
0
0
22

1 229
0
0
1 257

0

0

0

1 234

22

1 257
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23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä (1 000)
2017

2016

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

0
0

5015
5 015

0
0

4498
4 498

0
0

0
0

0
0

70
70

0
0
0

0
0
5 015

0
0
0

2
2
4 570

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset osakkuus- sekä muilta
omistusyhteisöiltä
Myyyntisaamiset
Yhteensä
Yhteensä

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät myyntiprojektit
Muut menoennakot ja tulojäämät
Yhteensä

2016
25
251
276

3 063
215
3 278

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2017
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

2016

358 950
358 950
250 469
11 881
-32
262 318
29 956
651 224

358 950
358 950
238 466
12 003
0
250 469
11 881
621 300

26) Erittely poistoerosta (1 000 euroa)
2017
Investointivarauksiin liittyvä poistoero
Yhteensä

2016
1 277
1 277

1 423
1 423

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2017
Muut pakolliset varaukset
Yhteensä
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2016
500
500

370
370
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2017
Lyhytaikaiset siirtovelat
Eläkevakutuusmaksuvelka (työnantaja)
Eläkevakutuusmaksuvelka (työntekijät)
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Muut menojäämät
Yhteensä

2016
123
49
0

123
46
44

272
1 973
7
2 424

254
2 011
0
2 478

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen 1 000 euroa)
2017
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2043 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2033 asti
Kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Muut leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

2016

416 684

427 372

28 526
384 939
3 219

28 213
395 939
3 219

86 636

94 199

86 472
4 937
81 524
164
82
82
506 946

94 035
49 369
89 098
164
88
76
521 571

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12
2017
Taloushallinto
Tukipalvelut
Kiinteistönpito
Rakennuttamispalvelut
Yhteensä

13
14
172
33
232

2016
13
15
175
37
240

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
2017
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin
valmistus omaan käyttöön tilin kautta

2016

-8 655
155

-9 034
114

-2 566
-387
-11 453

-3 075
-589
-12 585

1 057

1 024
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Rahastot
Vahinkorahasto
Toimintakertomus
Vahinkorahasto on kaupungin riskirahasto,
josta korvataan kaupungille aiheutuneita
kertaluonteisia vahinkoja tai vastuita, joita
ei ole vakuutuksin katettu. Rahastosta voidaan korvata myös vakuutuksesta korvattavien vahinkojen omavastuuosan ja kaupungin toimintayksikön omavastuuosan
välinen kustannus sekä vakuutuskorvauksen ylittävä vahinko-osa. Korvauspiiriin
kuuluu myös leasing-rahoituksella hankittu erikseen vakuuttamaton omaisuus.
Vahinkorahaston sääntöjä muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä
14.3.2016 (§ 52) vastaamaan kaupungin
nykyistä omaisuus- ja keskeytysriskivakuuskokonaisuutta. Rahastoa kartutetaan
erillisestä esityksestä kaupungin tuloksen
sen salliessa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Vahinkorahastoon on kirjattu vuonna
2017 erilaisista pienehköistä vahinkotapahtumista aiheutuneita kuluja, kuten
vesivahingoista ja tai rikosten kuten mur-

tautumisten seurauksena omaisuudelle
aiheutuneita kuluja. Kaikkiaan vahinkorahastosta korvattiin aiheutuneita vahinkoja
noin 0,312 milj. eurolla ja niitä oli lukumääräisesti vajaa 20 kappaletta. Taloudellisesti
merkittävin vahinkorahastosta korvattu
yksittäinen vahinko oli ukkosmyrskyn Kaukajärven vapaa-aikatalolle aiheuttamat vahingot, josta vahinkorahasto korvasi noin
0,117 milj. euroa. Pakolliset varaukset pienenivät suoritettujen vahingonkorvausten
mukaisesti.
Vahinkokehitys oli vuonna 2017 vahinkorahastosta korvattujen vahinkojen
näkökulmasta maltillinen, odotetun suuruinen ja vuosittaisen keskimääräisen vahinkokehityksen vaihteluvälin sisällä.

johdosta vahinkorahaston pääomataso on
tarkoituksenmukaista pitää lähellä nykytasoa.

Vahinkorahaston talous ja
talousarvion toteutuminen
Vahinkorahaston taseen loppusumma
31.12.2017 oli 21,5 milj. euroa (21,8 milj. euroa 31.12.2016). Vahinkorahaston pääoma
31.12.2017 oli 21,0 milj. euroa (21,4 milj.
euroa 31.12.2016), jota vähensi vuoden
2017 aikana maksetut vahingonkorvaukset. Vahingonkorvausten määrä alitti talousarviossa ennakoidun, ollen kuitenkin
satunnaisvaihtelun mukainen. Esimerkiksi
luonnonilmiöistä johtuvien vahinkojen
määrää tai laajuutta ei ole mahdollista ennakoida.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vahinkorahaston kartuttaminen ei ole tällä
hetkellä tarpeellista. On kuitenkin huomioitava, että vahinkorahastosta korvattavien vahinkojen vuosittainen vaihtelu saattaa olla epäsuotuisissa olosuhteissa jonain
yksittäisenä vuonna huomattavaa. Tämän

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Vahinkorahaston vähennystä kirjataan
319 874,66 euroa toteutuneiden menojen
katteeksi.

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Palvelujen ostot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
ja varauksia
Rahastojen vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

266

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2017

1.1. - 31.12.2016

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

14 959,16

10 848,37

15

0

15

0

-568,54
-334 663,93
-320 273,31

-2 458,62
-282 865,72
-274 475,97

-335
-320

0
-475
-475

140
155

0
-475
-475

398,65

1,99

0

0

0

0

-319 874,66

-274 473,98

-320

-475

155

-475

319 874,66
0,00

274 473,98
0,00

320
0

475
0

-155
0

475
0

Rahastot

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

1.1. - 31.12.2016

Muutettu
TA 2017

TP 2017

Alkuper.
TA 2017

Ero

-320 273,31
398,65
-52 854,92
-372 729,58

-274 475,97
1,99
-83 530,94
-358 004,92

-320
0
-53
-373

-475
0
0
-475

155
0
-53
102

-475
0
0
-475

-372 729,58

-358 004,92

-373

-475

102

-475

372 662,23
63,16
0,00
4,19
372 729,58

392 233,58
3 086,61
-37 315,14
-0,13
358 004,92

373
0
0
0
373

475

-102

475

372 729,58

358 004,92

373

475

-102

475

0,00

0,00

0

0

0

0

TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

570,30
21 460 017,74
0,00
21 460 588,04

633,33
21 832 679,97
0,13
21 833 313,43

21 460 588,04

21 833 313,43

21 039 101,15

21 358 975,81

421 482,70

474 337,62

4,19

0,00

21 460 588,04

21 833 313,43

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut omat rahastot
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2017

2016

Muiden palvelujen ostot

1

2

Palvelujen ostot yhteesä

1

2

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
2017
Vahingonkorvausvaraus 1.1.

2016

474

Vähennykset tilikaudella
Vahingonkorvausvaraus 1.1.

558

-53

-84

421

474

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2017
Vahinkorahaston pääoma 1.1.

21 359

Siirrot rahastosta tilikaudella
Vahinkorahaston pääoma 1.1.

2016
21 633

320

274

21 039

21 359

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2017

2016

Muut pakolliset varaukset
Vahingonkorvausvaraus
Yhteensä

421

474

421

474

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
2017
Vahingonkorvausvastuut
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1 221

2016
474

Raitotie-kehitysohjelma

Raitiotie
Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelma koordinoi peruskaupungin
toimintaa raitiotiehankkeessa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.
Tampereen Raitiotie Oy on raitiotien
ratajärjestelmän, varikon ja vaunujen
omistaja ja hallinnoija. Yhtiö vastaa muun
muassa raitiotieinvestoinnin rahoituksen järjestämisestä, rakentamishankkeen
toteuttavan Raitiotieallianssin toteuttamissuunnitelman kustannuksista sekä
raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksista. Raitiotieallianssin työssä osakeyhtiö ohjaa erityisesti
ratatekniikan ja varikon suunnittelua ja
rakentamista sekä ratainfran kunnossapidon valmistelua. Raitiotien valmistuttua
yhtiö keskittyy järjestelmän omistamiseen
ja kunnossapidon koordinointiin yhdessä
Tampereen kaupungin kanssa.
Raitiotieallianssin työssä Tampereen
kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa katu- ja viheralueiden ja kaupungin omistaman kunnallistekniikan
suunnittelua ja rakentamista ja niiden
kunnossapidon valmistelua.
Kaupunki
teettää Raitiotieallianssilla välittömästi
raitiotien rakentamisalueeseen liittyviä
saneeraus- ja uudisinvestointeja niin kutsuttuina synergisinä rinnakkaishankkeina.
Kaupunki vastaa maankäytön, liikennejärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmän
suunnittelusta. Kaupungin eri yksiköillä on
myös Raitiotieallianssin toiminnassa lupaviranomaisen rooli.

Toiminnan kuvaus
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perustaa raitiotien kehitysohjelman. Raitiotien
kehitysohjelma koordinoi raitiojärjestelmän toteuttamista kaupungin vastuulla
olevissa asioissa suunnittelu-, rakentamisja käyttöönottovaiheissa vuosina 2017 2021. Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen
on osa valtion ja kehyskuntien kanssa
tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Raitiotie on kaupungin strategiassa
joukkoliikenteen kärkihankkeena. Valtuus-

ton 13.11.2017 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on linjattu tavoitteeksi, että raitiotien osan 1 kaupallinen liikenne alkaa v.
2021 ja osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen on alkanut viimeistään v.
2021.
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016,
että kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta– keskusta–Tays mukaisen raitiotiehankkeen. Raitiotiejärjestelmän omistus- ja
hallinnointimuodoksi valittiin osakeyhtiö.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Raitiotieallianssin osan 1 kokonaiskustannusarvio on 238,8 milj. euroa, joka sisältää osan
1 tavoitekustannuksen, tilaajan hankinnat,
tilaajan riskivarauksen ja bonuspoolin
budjettivarauksen.
Raitiotieallianssin palveluntuottajaosapuolet, suunnittelijat ja rakentajat kilpailutettiin joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 aikana. Raitiotieallianssin toimitussisältöön
kuuluvat osa 1 Hervanta - keskusta ja keskusta - TaYS sekä osa 2, eli rata keskustasta
Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen.
Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheen
allianssisopimus allekirjoitettiin 14.7.2015
ja osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimus
29.11.2016.
Raitiotie on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2017–2021. Rakentaminen
osalla 1 on käynnistynyt useilla keskustan
kaduilla, Hervannan valtaväylän varrella ja
Hervannassa vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on, että raitiotien koeliikenne alkaa
keväällä 2020. Kaupallinen liikenne keskustasta Hervantaan ja keskussairaalalle
on tavoitteena aloittaa vuonna 2021.
Tampereen Raitiotie Oy:n varsinainen
toimitusjohtaja on aloittanut 1.10.2017.
Syksyn 2017 aikana osakeyhtiössä on aloittanut työnsä myös vaunupäällikkö, ratapäällikkö, turvallisuus- ja järjestelmäpäällikkö ja controller-hallintovastaava.
Raitiovaunujen toimittaja kilpailutettiin
tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä
aikana. Vaunuhankinnan päätöksestä (KH
3.10.2016) valitettiin markkinaoikeuteen.
Valitusprosessin ratkettua sopimus vaunutoimituksesta on allekirjoitettu 16.10.2017

Transtech Oy:n ja Tampereen kaupungin
kesken. Raitiotien osalle 1 tarvitaan 19 raitiovaunua, joiden hankintahinta on noin
72 miljoonaa euroa. Vaunut hankitaan vuosien 2017–2021 aikana.
Raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtämisestä Tampereen kaupungilta Tampereen Raitiotie Oy:lle on tehty
siirtosopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2017 ja allekirjoitettu 21.12.2017. Siirtosopimuksen mukaisesti
Tampereen Raitiotie Oy vastaa vaunuhankinnasta ja Raitiotieallianssin valtuuston
7.11.2016 hyväksymästä kokonaisuudesta.
Kaupunki säilyy osakeyhtiön rinnalla Raitiotieallianssin tilaajaosapuolena.
Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe arvioitiin osan 1 toteutussuunnitelmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021
ja rakentaminen vuosille 2021–2024. Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 (§ 705), että raitiotien osan 2 kehitysvaihe aloitetaan
ja tilataan Raitiotieallianssilta. Lisäksi osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan
Lielahden pistoraide. Osan 2 kehitysvaiheen kustannusarvio on 2,9 milj. euroa.
Osan 1 toteutussuunnitelmassa esitetty
tavoiteaikataulu oli, että raitiotieliikenne
Pyynikintorilta Lentävänniemeen alkaa
vuonna 2024.
Osan 2 valmistelu etenee rinnakkain Hiedanrannan yleissuunnittelun ja Niemenranta III -asemakaavan laatimisen kanssa.
Näiden lisäksi Santalahden uudisalueen
rakentamistöiden alkaminen edellyttävät
raitiotieradan suunnitteluvalmiuden nostamista. Hiedanrannan ja Lielahden alueella on tarkasteltu useita ratalinjauksen
vaihtoehtoja ja kaupunginhallitus päätti
18.12.2017 (§ 704), että raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä
vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja Lielahden tehdasalueen
läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen
ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan
Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen. Myös Sepänkadun,
Santalahden ja Hiedanrannan Rantakaupungin välisestä rataosuudesta on teetetty
yleissuunnittelua ja ratalinjausvaihtoehtojen vertailu. Tarkastelussa on tutkittu
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neljää eri ratalinjausvaihtoehtoa osuudella
Sepänkatu - Hiedanranta. Tavoitteena on,
että kaupunginhallitus päättää Santalahden kohdan ratalinjauksesta helmikuussa
2018.
Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saatava valtiontuki on enintään 30 prosenttia
hankkeen rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 71 milj. euroa siten, että 1.
vaiheen osuus on enintään 55,05 milj. euroa ja 2. vaiheen osuus enintään 15,95 milj.
euroa. Liikennevirasto antoi päätöksen
osan 1 toteutusvaiheen valtionavustuksesta 8.1.2018. Aiempina vuosina Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheeseen saatiin
valtiontukea 3,06 milj. euroa, joka tuki ei
vaikuta saatavaan rakentamisvaiheen valtiontukeen. Lisäksi osan 2 Raitiotieallianssin kehitysvaiheen arviolta 2,9 milj. euron
kustannuksiin on tarkoitus hakea erikseen
valtiontukea 30 prosenttia.
Raitiotien kehitysohjelma valmistelee
jatkolinjojen suunnittelua yhdessä kaupunkiseudun kuntayhtymän ja Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän
kanssa. Näitä suunnittelutehtäviä ovat
muun muassa varautumissuunnitelma
Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien raideristeyksen toteuttamiseen, jatkolinjan
yleissuunnittelu osuudella Tenniskeskus
- Ruotula - Koilliskeskus ja seuturatikan
selvitys. Raitiotien kehitysohjelma teettää
ympäristönvaikutusten arviointeja, vaihtoehtovertailuja, tutkimuksia ja mittauksia
raitiotiejärjestelmän toteutusosilla 1 ja 2
sekä tulevaisuuden jatkolinjoilla.

Töiden eteneminen ja toiminnan
painopisteet
Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi
vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Rakentaminen on pitkäaikainen ja monia muutoksia
tuova urakka, sillä raitiotie tulee keskelle
elävää ja toimivaa kaupunkia. Raitiotieradan, Raitiotieallianssin rakennustyö on
osalla 1 jaettu viiteen lohkoon: keskusta,
Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta ja
Hervannan varikko.
Rakennustyöt ovat vuonna 2017 edenneet useilla kaduilla ydinkeskustassa,
Hervannan valtaväylän varrella ja Hervannassa. Raitiotieallianssi tiedottaa verkkosivuillaan (raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen
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rakennustöistä tarkemmin erikseen. Tampereen kaupungin omilla verkkosivuilla
tiedotetaan muun muassa raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätöksenteosta,
joukkoliikenteen järjestelyistä, rinnakkaishankkeista ja asemakaavoituksesta.
Joulukuussa 2017 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 22
prosenttia, ratainfran tekninen valmiusaste oli 16 prosenttia ja toteutunut laskutus
18 prosenttia.
Raitiotien rakennustyöt ovat syksyn
2017 aikana laajentuneet myös Hervannan varikon tontille ja Hallilan alueelle.
Raitiotien rakentaminen erityisesti ydinkeskustan keskeisillä kaduilla aiheuttaa
muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja eri kulkumuodoille matka-aikojen
pidentymistä. Erityisesti Hämeenkadun
järjestelyillä on merkittävä vaikutus koko
kaupunkiseudun bussiliikenteen kulkuun.
Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden edetessä. Muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan eri kanavissa.
Raitiotieallianssilla on kaksi täysipäiväistä
tiedottajaa ja tiedottajaharjoittelija sekä
kiinteistöyhdyshenkilö. Raitiotien kehitysohjelmalla on yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan sekä vastuuhenkilö raitiotien
rakentamiseen liittyvien palautteiden käsittelyssä.
Asukkaille järjestetään yleisötilaisuuksia
osan 1 rakennustöiden vaikutuksista. Raitiotien kehitysohjelma vuokraa Tampereen
aikuiskoulutuskeskukselta RatikkaNysseä
vuorovaikutustilaisuuksiin. Raitiotien rakentamisen palautteiden vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yhteistyössä
Frenckellin asiakaspalvelupisteen kanssa.
Raitiotieallianssin yhteistoimintaa mitataan erillisellä sidosryhmille suunnatulla
kyselyllä sekä hankkeen julkisuuskuvaa
mitataan analysoimalla toimituksellista
mediaa systemaattisesti. Yhteistoiminnan
sujuminen ja julkisuuskuva ovat osa Raitiotieallianssin palveluntuottajia motivoivan kannustinjärjestelmän mittaristoa.
Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa tehdään erityisesti Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Turun sekä Pohjoismaiden uusien raitiotiekaupunkien kanssa. Raitiotien
kehitysohjelma järjesti kuntalaisille Ratikkapäivän 6.6.2017 ja Suomen raitiotiekaupunkien verkoston 1. asiantuntijasemi-

naarin 28.11.2017. Vuoden 2018 seminaari
järjestetään Espoossa.
Raitiotien rakentamisen lähtökohtana
on, että tonteille pääsee ja pelastus- ja
huoltoliikenne toimii kaikissa tilanteissa.
Keskeistä on, että asianosaiset saavat tiedon muutoksista ennakkoon ja riittävän
ajoissa.

Talous
Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin
osalle 1 on määritetty kokonaiskustannusarvio 238,8 miljoonaa euroa, joka muodostuu
• osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista
10,5 milj. euroa,
• osan 1 toteutusvaiheen kustannuksista,
joita ovat allianssin palveluntuottajia
sitova tavoitekustannus 219,02 milj. euroa,
• tilaajan hankinnat allianssiin 4,2 milj.
euroa,
• tilaajan riskivaraus allianssihankinnassa
3,2 milj. euroa sekä
• bonuspoolin budjettivaraus 1,875 milj.
euroa.
Osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 miljoonaa euroa. Budjettivarauksessa on
arvioitu, että bonuspoolista toteutuu 50
prosenttia.
Osan 1 tavoitekustannus on laskettu
8/2016 hintatasossa. Allianssin tavoitekustannukseen vaikuttavat tulevat kustannusmuutokset on sidottu osaindekseihin.
Allianssin tavoitekustannukseen tehdään
indeksitarkastus neljännesvuosittain, jolloin tavoitekustannus joko laskee tai nousee. Allianssin osapuolet ovat sitoutuneet
osan 1 tavoitekustannukseen toteutusvaiheen 1 allianssisopimuksen allekirjoituksella. Indekseihin perustuvien kustannusmuutosten riskit ja hyödyt ovat tilaajalla,
Tampereen Raitiotie Oy:llä. Raitiotieallianssin rakentamistöiden valmiusastetta
ja kustannustilannetta on mahdollista
seurata kaupungin internet-sivuilla. Tiedot
päivittyvät sivuille kuukausittain allianssin
johtoryhmän kokousrytmin mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen
kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n
välisen Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksen
allekirjoitettavaksi (KH 20.11.2017 § 651)
ja sopimus allekirjoitettiin 21.12.2017. Kun
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sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista
oli sovittu Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välillä, niin Raitiotie
kehitysohjelma myi maksamansa raitiotien rakentamisen 38,55 milj. euron kustannukset Tampereen Raitiotie Oy:lle vuoden lopussa.
Raitiotieallianssin tavoitekustannuksen
pitävyyteen ovat asettaneet haasteen varikon ja Hallilan asemakaavojen valitusprosessit, jotka lopulta ratkesivat syksyn 2017
aikana. Valitusprosessien vuoksi raitiotieradan rakentamisen työjärjestystä on jouduttu muuttamaan, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia muun muassa epäedulliseen
aikaan rakentamisena ja töiden kiirehtimisestä aiheutuvina lisäkustannuksina. Kaupunkihallituksen suunnittelukokous päätti
18.4.2017 hankkeen laajennuksena, että
Hermiankadulle toteutetaan raitiotiepysäkki. Osan 1 kolmen sähkönsyöttöaseman
sijaintia ja lähes kaikkien syöttöasemien
ulkomuotoa, julkisivuja on muutettu rakennuslupaprosessien yhteydessä. Toistaiseksi sähkönsyöttöasemien muutosten
kustannusvaikutusta ei ole vielä voitu tarkalleen arvioida.

Kaupunkiympäristön palvelualue toteuttaa raitiotien rinnakkaishankkeita vuosibudjetin 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 kokonaiskustannusarviosta rakentamisvaiheen
kustannuksen osuus oli 228,3 milj. euroa
ja rakentamisvaihetta edeltäneen kehitysvaiheen kustannuksen osuus oli 10,5 milj.
euroa. Lisäksi kustannusarvio sisälsi vaunuhankinnan 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 rakentamisvaihetta edeltäneen kehitysvaiheen valtiontuen osuus oli 3,06 milj. euroa. Osan
1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen. Tämä nostaa vaunuhankinnan
kustannusarvion 72,1 milj. euroon.
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittivat
0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen

Ennuste (milj. euroa)
Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus
Tampereen Raitiotie Oy
Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe)
Vaunuhankinta **)
Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1

2017

*)

2018

2019

2020

pääosin henkilöstökulujen alituksesta, sillä kuluneen vuoden toiminnan laajuutta
oli vielä budjetointivaiheessa hankalaa
arvioida.
Tampereen Raitiotie Oy:n tilikauden
tulos oli - 0,06 milj. euroa. Investoinnit
koostuivat pääasiassa ennakkomaksuista
raitiotieinfrasta.
Raitiotiehankkeen vuoden 2017 toteutuneet kustannukset (Raitiotien kehitysohjelma + Tampereen Raitiotie Oy) ovat
51,4 milj. euroa (brutto) ja 36,3 milj. euroa
(netto). Hankkeen toteutuneet kustannukset (Tampereen Raitiotie Oy + Raitiotien kehitysohjelma) projektin alusta ovat
64,6 milj. euroa (brutto) ja 46,5 milj. euroa
(netto), josta kehitysvaiheen kustannusten
osuus on 10,2 milj. euroa (netto). Hankkeen valtiontuen osuus on yhteensä 18,09
milj. euroa, josta kehitysvaiheen toteutunut valtiontuen osuus on 3,06 milj. euroa.
Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvion ennuste on 321,8 milj. euroa, josta valtiontuen osuus on 58,11 milj. euroa. Kustannusarvion kasvu johtuu pääosin osan
1 raitiovaunujen määrän nostamisesta 19
kappaleeseen sekä osittain hankkeen sisällön muutoksista.

2021

2022

2023

Yhteensä

-1,3

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

0,0

0,0

-7,3

-63,3
-10,8

-63,6
-3,6

-65,3
-2,3

-39,6
-15,9

-10,7
-35,7

0,0
-0,2

0,0
-3,6

-242,5
-72,1

18,1

18,7

19,3

2,0

0,0

0,0

0,0

58,1

*) Sisältää 1,7 milj. euroa ei-tukikelpoisia kustannuksia (kaupungin omaa kehitystä)
**) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen
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Luettelot ja selvitykset

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Säilytystapa
Pääkirjanpito
Kassanhallinta
Käyttöomaisuuskirjanpito
Myyntireskontra
Omaisuudenhallinta
Ostoreskontra
Päiväkirja
Pääkirja
Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä
Varastokirjanpito
Kotihoito-ja asumispalvelujen varastot
Toisen asteen koulutuksen varastot
Tampereen Infran varastot
Tampereen Tilakeskuksen varastot
Tampereen Veden varasto
Infran asiakirjat säilytetään sähköisenä, muut paperimuotoisena
Myyntireskontra, ulkoinen järjestelmä
Vesilaskutus
Antolainalaskutus
Asuntotoimen vuokrareskontra
Asiakirjat säilytetään paperimuotoisena
Konsernikirjanpito
Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä, tietopyyntölomakkeet
sähköisessä arkistossa
Palkkaluettelo
Asiakirjat säilytetään sähköisessä arkistossa
Henkilöstökassa kassakirja
Asiakirjat säilytetään paperimuotoisina
Maksuliikenne
Tiliotteiden tiliöintiyhteenveto
Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä
Tasekirja
Asiakirja säilytetään paperimuotoisena
Tase-erittelyt
Asiakirjat säilytetään paperimuotoisina
Säilytysaika
Sidottu tasekirja säilytetään pysyvästi, palkkaluettelot 50 vuotta ja muut kirjanpitokirjat 10
vuotta tilikauden päättymisestä
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Luettelo käytetyistä tositelajeista
61
64
66
69
70
71
72
75
76
77
6A
6C
6D
6F
6I
6J
6K
6L
6M
6N
6O
6Q
6R
6T
6U
6Y
7A
7B
7D
7G
7K
7L
7Q
7R
7S
7T
AA
AB
AF
DA
DG
DL
DR
DZ
KG
KP
KR
KZ
PR
RE
RV

Joli, spoint
Perintäkarhu,laskent
Ceepos Tampere
Martta, maksuntarkk.
Pegasos,laitospaikka
Kassapankki Ateria
Travel, matkalaskut
Kassapankki Tredu
Ceepos korttimaksut
Työsuhdematkalippujä
Maksuliik.ohj.,lira
Tuntipalkat
Muut palkat
PSOP
HelleWi
Pegasos,tk,kät.maks.
Pegasos,terv.k.lask.
Pusatec, kassa- ja k
Effica, Perhehuolto
Aromi, kirjanpito
AQUA,vesilask.,suor.
AQUA,vesilask.,lasku
HelleWi Vetuma-maksu
Facta ympäristövalv.
Pusatec kirjastot
Lomapalkkavelka
Pegasos, kotihoito
Iris katuluvat
Maksuliik.ohj.,sote
Rakennusvalvonta
Korjaamohuolt. Kohu
Laskuliittymät
Timmi, salivuokrat
Kiila maanvuokra
Iris venepaikat
Effica,hammaslaskut
Käyttöom.kirjaus
Kirjanpitotosite
Poistokirjaukset
Asiakastosite
Asiakkaat - hyvitys
Luottotappiointi
Asiakkaat - lasku
Asiakkaat - maksu
Toimittajat - hyvit.
Tilin ylläpito
Toimittajat - lasku
Toimittajat - maksu
Hinnanmuutos
Lasku - brutto
Laskun siirto

Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa
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SA
TR
WA
WE
WI
WL
YB
YQ
ZC
ZD
ZF
ZG
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZN
ZP
ZS
ZT
ZX
ZY
ZZ
LT

Pääkirjatilitosite
Rahoitus
Tavaranluovutus
Tavaranvastaanotto
Inventointitosite
Varast.otto/toimitus
Viitteell.suor. PK
TAPSA myyntitilaus
Välitilinpäätöstap.
Luottotapp., poisto
SAP-kukko tulot
Tilinpäätöstapaht.
TAPSA
Kuukausijaksotukset
Kesk.er. kom, siirto
Sisäinen lasku
Oman käyt.alv, raken
Maksukirjaus
Sairaankulj.laskui
Päivähoitolasku
Sisäinen maksu
SAP kassakirja
Välitystilikirjauks.
Liitetietotosite

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä
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Strategiakortit
Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017
talousarviossa strategian pohjalta 10 koko
kaupunkia koskevaa toiminnan tavoitetta
ja palvelualueille yhteensä 34 tavoitetta.
Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 3
tavoitetta ja liikelaitoksille yhteensä 23 tavoitetta. Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden lisäksi
määriteltiin niiden saavuttamista tukevat
toimenpiteet.

Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 60
tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan
tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
Seuraavilla strategiakorteilla raportoidaan koko kaupungin ja palvelualueiden
tavoitteille asetettujen toimenpiteiden sekä
liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumatiedot vuodelta

2017.
Koko kaupungille asetettujen tavoitteiden
toimenpiteiden toteumatiedot esitetään
strategiakorteilla 1–10 sekä 47-49 ja palvelualueiden tavoitteiden toimenpiteiden toteumatiedot esitetään korteilla 11–46.
Liikelaitosten tavoitteiden toteumatiedot
esitetään korteilla 1-23 ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumatiedot
korteilla 24-26.
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49
Hyvinvoinnin palvelualue
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Tavoitteet 11-21 sekä 46
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

Koko kaupungille asetettujen tavoitteiden toimenpiteiden toteumatiedot
Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

1.1
Toiminnan tavoite

Uuden osallistumisen mallin mukainen asukkaiden, yritysten,
henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta on käynnistynyt

Toimenpide

Alueverkostotoiminta on käynnistetty kaikilla alueilla (koillinen, eteläinen
ja läntinen)

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

Toteutuminen
Uuden osallisuusmallin mukaiset, kaikille avoimet Alueverkostot käynnistyivät alkuvuonna koillisella alueella ja syksyllä
etelän, kaakon ja lännen alueilla hyvinvointikeskusten aluekoordinaattoreiden johdolla. Alueverkostot ovat alueiden virallisia kanavia, jotka toimivat kaupungin kumppanina. Ne ovat avoimia ja yhteisiä alueellisen osallistumisen ja kehittämisen
ei-hallinnollisia foorumeja. Alueverkostoissa kohtaavat alueellisina kumppaneina asukkaat, järjestöt, yritykset ja kaupungin
henkilöstö. Alueverkostoissa osallistutaan alueiden ja niiden palveluiden kehittämiseen sekä aluetta koskevien asioiden
valmisteluun ja päätöksentekoon. Verkostot voivat koota ja tarjota kokemustietoa alueilta, antaa kannanottoja ja näkemyksiä
valmistelussa oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita. Vuosittain jaetaan myös hakemusten perusteella kullekin alueelle 5 000
€:n suuruinen alueraha yhteisölliseen toimintaan.

+ (Toteutuu)

			
Toiminnan tavoite

Henkilöstö kehittäjänä – toimintatapa on luotu ja toteutus
on käynnissä

Toimenpide

Henkilöstö kehittäjänä - toteutussuunnitelma on luotu
ja henkilöstön kehittämiskyvykkyyttä tukeva toiminta on
käynnissä.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

2.1

Toteutuminen
Henkilöstö kehittäjänä -toteutussuunnitelma ja kokonaiskuva kumppanuus- ja kehittämiskulttuurista on luotu. Toimintatapaa
on toteutettu keväällä tehdyn henkilöstö kehittäjänä -kyselyn pohjalta. Toimintatapaa edistetään osaamisen kehittämisen 70
- 20 - 10 -mallin mukaisesti. Henkilöstö kehittäjänä -päivä järjestettiin 6.6.2017. Lean-osaamista on vahvistettu; palvelualueilta ja konsernihallinnosta on osallistunut Lean-muutosagenttikoulutukseen henkilöitä, jotka jatkossa edistävät Lean-ajattelun
hyödyntämistä omilla vastuualueillaan.

		

			

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

3.1

Toiminnan tavoite

Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistymiselle on luotu hyvä
perusta

Toimenpide

Kaupungin sisäisen projektin kautta varmistetaan, että sote- ja
maakuntauudistus tapahtuu kaupungin näkökulmasta järjestelmällisesti,
tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja muutokseen liittyvät riskit halliten.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

Toteutuminen
Maakuntauudistuksen kasvupalvelujen tehtävänjakoon liittyvä valtakunnallinen edunvalvonta oli aktiivista vuonna 2017.
Maakuntavalmistelussa mukana olevien tamperelaisedustajien toiminnan tavoitteellisuutta ja työskentelyyn annettavaa
tukea vahvistettiin. Uusi Tampereen strategia 2030 ja sitä toteuttavat vuoden 2018 strategiset asiakirjat huomioivat sote- ja
maakuntauudistuksen keskeiset vaikutukset ja valmistelutoimenpiteet.
Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arvioinnin riskiprofiili ja muutosanalytiikka ovat ohjanneet kaupungin sisäisen
projektin työskentelyä. Kaupungin ja maakunnan tukipalvelujen valmistelun linjaukset tehtiin talous- ja henkilöstöhallinnon,
hankinta- ja logistiikkapalvelujen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osalta. Sopimusten hallinnan osaprojektissa valmisteltiin sähköistä sopimusten siirtomallia sekä annettiin Maakuntien tilakeskukselle vuokrattavien toimitilojen tilaselvitys.
Hatanpään sairaala ja Tampereen yliopistollinen sairaala yhdistyivät 1.1.2018. Yhdistyminen turvasi Hatanpään sairaala- ja
kuntoutuspalveluiden jatkuvuuden. Tampereen kaupungille myönnettiin lisäksi rahoitus palvelusetelikokeilun laajentamiseen
suun terveydenhuoltoon sekä henkilökohtaisen budjetin kokeilun valmisteluun, mikä osaltaan edistää valinnanvapauden
hallittua toteuttamista.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Tilikauden tulos on - 18,8 milj. €

Toimenpide

Talousraportoinnissa arvioidaan tavoitteen toteutumista ja tarvittaessa
tehdään talouden tasapainottamisesitys kh:lle ja kv:lle.

Vastuuhenkilö

Männikkö Jukka

Toteutuminen

4.1

Tilikauden tulos toteutui 12,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja 8,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota
parempana. Vaikka tilikauden tulos toteutui talousarviota parempana, toimintakatteen taso ylitti kuitenkin
vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 41,5 milj. eurolla. Ylitys aiheutui sosiaali- ja terveyspalvelujen
arvoitua suuremmasta palvelutarpeen kasvusta. Talousarviota ja vuosisuunnitelmaa parempi tulos aiheutui erityisesti verotulojen suotuisan kehityksen, arvioitua pienemmän poistotason sekä satunnaisiin eriin kirjatun Tampereen Sähkölaitokselle
myytyjen rakennusten myyntivoiton vuoksi.
Talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että laaditaan
taloussuunnitelmakauden kattava erillinen talouden tasapainottamisohjelma.
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

5.1

Toiminnan tavoite

Investointien tulorahoitus-% on 43,0

Toimenpide

Tavoitteen toteutumista arvioidaan talousraportoinnissa ja
tilinpäätöksessä.

Vastuuhenkilö

Männikkö Jukka

Toteutuminen
Investointien tulorahoitusprosentti on tilinpäätöksessä 46,4 %.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Innovatiivisten hankintojen osuutta kasvattamalla on saatu
aikaan kustannussäästöjä

Toimenpide

Innovatiivisten hankintojen tiekartta jalkautetaan ja luodaan
kustannussäästöjen todentamismalli.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

6.1

Toteutuminen
Innovatiivisten hankintojen tiekarttaa on toteutettu Smart Tampere -ekosysteemi- ja digiohjelmissa muun muassa tietopyyntöjen, kokeilujen ja vuoropuhelun keinoin. Keskeisten innovatiivisten hankintojen suunnittelun tueksi on tarjottu kaupungin
strategisen hankinnan tukea. Innovatiivisia hankintoja edistetään kaupungin toiminnassa siten, kuin palvelualueet ja liikelaitokset ovat palvelu- ja vuosisuunnitelmissaan määritelleet. Hankintojen strategisen suunnittelun ja innovatiivisten hankintojen tunnistamisen kehittämistä jatketaan tiiviinä osana toiminnan ja talouden vuosittaista suunnittelua.
Tiekartta päivitettiin konsernihallinnon johtoryhmässä syyskuussa 2017, ja myös Tampereen strategia 2030, kaupungin hankintojen periaatteet ja Smart Tampere-ohjelman tavoitteet tukevat innovatiivisten hankintojen toteuttamista jatkossa.
Vuoden 2017 aikana luotiin hankintatoimen tuloksellisuutta mittaava hankintojen tehokkuusindeksi, jonka tiedoista saadaan
lähtötaso kaupunkitasoiseen hankintatoimen kehittämiseen.

		

			

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat laskeneet
kaupunkitasolla keskimäärin 10 %

Toimenpide

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia ennaltaehkäistään laaditun
toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

7.1

Toteutuminen
 alveluryhmille on asetettu omat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi, ja ne ovat laatineet toimenpidesuunniP
telman tavoitteisiin pääsemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Kaupunkitasolla työterveyshuollon kanssa
on kehitetty näyttöön perustuvaa hoitoketjua tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointipalvelujen
kanssa pilotoidaan tehostettua toimintamallia tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.
Konsernihallinnossa on laadittu toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon kanssa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.
Suunnitelman pohjalta on mahdollistettu Frenckell-kuntosali halukkaiden konsernihallinnon työntekijöiden käyttöön. Kuntosalille
on järjestetty ja järjestetään kuntosaliohjausta. Konsernihallinnon henkilöstölle on järjestetty tuki- ja liikuntaelinsairauksiin painottuva avokuntoutusryhmä, jonka ohjaus tapahtuu työterveyshuollon toimesta.
Toimenpiteistä huolimatta tuki- ja liikuntasairauksista aiheutuneet poissaolot lisääntyivät kaupunkitasolla vuonna 2017 16 % edelliseen vuoteen verrattuna.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Tilankäyttöä on tehostettu

Toimenpide

Keskustan virastotalojen kehittämisperiaatteet on
hyväksytty, ja virastotalon tilankäytön uudistaminen edennyt
suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Hirvelä Heli

8.1

Toteutuminen
Keskustan virastotalojen (hallintorakennusten) tilankäytön uudistamisen periaatteet hyväksyttiin 6.3.2017 kaupunginhallituksessa.
Virastotalon ensimmäisen vaiheen tilajärjestelyt ovat valmistuneet ja toisen vaiheen (mobiilipisteiden määrittely) suunnittelu
on käynnistynyt.
Virastotalon tilankäytön uudistaminen 2., 3. ja 4. kerrosten osalta valmistui kesän aikana ja tilankäyttö ko. kerroksissa on
saavuttanut asetetun < 15 m2/hlö -tavoitteen.
Frenckellin tilajärjestely on käynnistynyt.
Työpisteitä on tullut vuoden 2017 aikana noin 130 lisää ja laskennallinen säästö on noin 800 000 euroa/vuosi.
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

Toiminnan tavoite

Tilankäyttöä on tehostettu

Toimenpide

Tarpeettoman tilaomaisuuden realisointia on jatkettu
suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

8.2

Toteutuminen
Tilaomaisuutta on myyty 35 339 000 euron arvosta ja myyntivoitto on ollut 27 504 600 euroa. Merkittävin myyntikohde olivat Sähkölaitoksen rakennukset, joiden myyntihinta oli 33 027 000 euroa ja myyntivoitto 27 078 400 euroa.

		

			

Toiminnan tavoite

Tampere 2017 -toimintamallin toimeenpano on edennyt
suunnitellusti

Toimenpide

Siirtymävaihe on toteutettu hallitusti.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

+ (Toteutuu)

9.1

Toteutuminen
 uden toimintamallin mukainen organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2017 pois lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloitU
tivat toimintansa 1.6.2017. Toimintamallin keskeisten elementtien, kuten kumppanuus- ja kehittämiskulttuurin, toimeenpano
eteni vuonna 2017 suunnitellulla tavalla. Kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria on edistetty henkilöstö kehittäjänä -periaatteiden, mahdollistavan johtamisen ja osallistumisen mallin kautta. Palvelualueita on tuettu muutoksessa konserniohjauksen yhteistyömallin avulla. Uutta toimintamallia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

		

			

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Mahdollistavan johtamisen kehittämissuunnitelmaa
(2016- 2018) on tarkennettu ja kehittäminen on edennyt
suunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

10.1

Toteutuminen
Vuonna 2017 järjestettiin kolme ylimmän johdon johtamisfoorumia sekä kaksi esimiespäivää johtamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Johtamisperiaatteiden markkinointia tehostettiin mm. uusilla julisteilla, jotka jaettiin kaikille esimiehille.
Johtamisen valmennusohjelman sisällöllinen uudistaminen on käynnistetty ja johtamisen käsikirjan (sähköinen) laadinta on
aloitettu.

		

			

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Johtamiskyvykkyyden kehittymistä on arvioitu.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

+ (Toteutuu)

10.2

Toteutuminen
Esimiesarviointi toteutettiin kaikille kaupungin esimiehille. Tuloksia on hyödynnetty kaupunkitasoisessa johtamiskyvykkyyden vahvistamisessa kohdentamalla kehittämistoimenpiteitä erityistä tukea tarvitseviin osa-alueisiin. Ylimmälle johdolle on
tarjottu tukea tulosten läpikäymiseen sekä kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

10.3

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Kaupungin, konsernihallinnon ja palvelualueiden johtoryhmiä
on kehitetty johtamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

Toteutuminen
 alvelualueiden johtoryhmävalmennukset on toteutettu ja useiden palveluryhmien johtoryhmävalmennukset on käynnistetty.
P
Kaupungin ja konsernihallinnon johtoryhmien sparrauspäivä pidettiin 25.1.2018.

		

			

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Johtamisen osaamisvaatimukset on sisällytetty osaksi
esimiesten rekrytointiprosessia.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

+ (Toteutuu)

10.4

Toteutuminen
S oveltuvuusarviointeihin on sisällytetty johtamisen osaamisvaatimusten arviointi. Haastattelukysymysmallit on laadittu johtamisen osaamisvaatimusten mukaisesti. Rekrytointivalmennusten sisällöissä on huomioitu osaamisvaatimukset.
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

tavoite

Toiminnan taloudellisuutta on parannettu selkeällä
konserniohjauksella (OTKS)

Toimenpide

Konserniohjausprosessien uudistaminen etenee suunnitellusti
ja prosesseja tehostetaan mm. lean-ajattelua hyödyntäen.

Vastuuhenkilö

Hirvelä Heli, Linnamaa Reija, Maunu Anna-Maria, Männikkö Jukka,
Pietikäinen Niina, Vuojolainen Arto

47.1

Toteutuminen
Konserniohjausyksiköt ovat kehittäneet prosessejaan uutta toimintamallia vastaavaksi. Uudessa toimintamallissa korostuu
konserniohjauksen osalta tuki palvelualueille ja konserniohjaustehtävä sekä yksiköistä nimettyjen palvelualuekohtaisten
vastuuhenkilöiden rooli. Henkilöstöhallinnon rekrytointi- ja osaamisen prosesseja on tarkasteltu Lean-ajattelun mukaisesti.
Organisaation kyvykkyydet on määritelty (uudistumiskyky, johtamiskyky, oppimiskyky ja vuorovaikutus - viestintäkyky) ja ne
ohjaavat yksiköiden osaamistarpeiden tunnistamista. Henkilöstöhallinnon delegointien uudelleenarviointi ja uusien delegointien valmistelu on edennyt suunnitellusti.
Toiminnan ja talouden ohjausprosessia on uudistettu toimintamallin muutoksen edellyttämällä tavalla. Saatujen kokemusten
perusteella arvioidaan talousarvioprosessin edelleen kehittämisen tarvetta vuodelle 2018. Hallintoyksikön osalta konserniohjausta on selkeytetty organisaatiomuutoksilla, sisäisellä uudistamisprojektilla sekä koko hallintoyksikön henkilöstön
Lean-koulutuksella. Viestinnässä on lisätty viestinnän suunnittelua ja etupainotteista reagoimista. Omistajaohjaus on luonut
mallin tytäryhteisöjen tavoiteasetannalle yhdessä palvelualueiden kanssa. Malli on otettu käyttöön ja prosessiin liittyvät
vastuuhenkilöt on valittu palvelualueilta. Ohjausprosessien osalta on tunnistettu tarve asiakkuudenhallinnan kehittämiselle.
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaa on lähdetty kehittämään yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

		

			

+ (Toteutuu)

tavoite

Yhteisöllisyyttä on vahvistettu kaupungin toimintaprosesseissa

Toimenpide

Roolijako vahvan yhteisöllisyyden edistämisessä
(sis. päätöksentekoon osallistuminen, palveluiden
yhteiskehittäminen, yritysyhteistyö) on selkiytetty ja uusia
toimintakonsepteja on otettu käyttöön.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

48.1

Toteutuminen
Strategia- ja kehittämisyksikkö on määritellyt rooliaan yhteisöllisyyden edistämisessä muotoilemalla henkilöstön tehtävänkuvista ja osaamisista yhtenäistä palvelukuvausta yhteiskehittämisen tueksi muulle kaupunkiorganisaatiolle.
Sähköisen osallistumisen työkalupakki on julkaistu henkilöstön käyttöön. Uusia kokeilukäytössä olevia sähköisen osallistumisen työkaluja ovat ideoiden keräämiseen ja äänestämiseen tarkoitettu Innoduel ja kyselyihin hyödynnettävä Tampereen Raati
–mobiilisovellus. Molempia on hyödynnetty sekä henkilöstön että kuntalaisten osallistumisessa.
Alueellisen osallistumisen järjestämistä alueverkostotoiminnaksi on toteutettu strategia- ja kehittämisyksikön ja hyvinvoinnin
palvelualueen yhteistyönä. Alueverkostotoiminta on käynnistynyt kaikilla alueilla vuoden 2017 aikana.
Strategia- ja kehittämisyksikön 6Aika-projekteissa on toteutettu kokeiluja uusista yhteiskehittämisen toimintakonsepteista.
6Aika Avoimet innovaatioalustat –projektissa luotua Koklaamo-toimintamallia hyödynnettiin liikenneturvallisuuden teemassa
yhteistyössä alan yritysten kanssa. Lisäksi käynnistettiin tamperelainen joukkorahoitusalusta. 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus –projektissa on käyttäjälähtöisesti kehitetty lapsiperheiden digitaalista palvelutarjotinta. Sivusto tampereenpalvelut.
fi on valmistunut pilotoitavaksi. Projektissa on kokeiltu myös yritysten verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä
kaupungin valinnanvapausprojektin kanssa. Lisäksi 6Aika-projektit järjestivät Kipinä-pitchaustilaisuuden helmikuussa yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.
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Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

tavoite

Kaupunkistrategia/Tampereen Digiohjelma

Toimenpide

Käynnistetään ja resursoidaan digiohjelma, toteutetaan
palvelualueiden priorisoidut kokeilukohteet ja valmistellaan
näiden kokeiluiden tulosten pohjalta vuoden 2018 konsernin
kehittämissalkkujen kehityskohteita.

Vastuuhenkilö

Oksala Jarkko

49.1

Toteutuminen
 igiohjelman käytännön toteutus on käynnistynyt maaliskuussa 2017 ohjelmapäällikön aloittaessa. Vuodelle 2017 suunnittelut
D
rekrytoinnit on saatu päätökseen elokuun aikana ja kaikki projektit ovat käynnistyneet. Digiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien projektikohtaisten käytännön toimenpiteiden toteutus on käynnisssä. Yhteistyö eri osapuolien välillä
toimii hyvin ja ohjelmassa on positiivinen tekemisen henki. Jokaisella projektilla on palvelualueilta nimetty tehtäväkohtainen
ohjaaja ja lisäksi tarvittaessa ohjausryhmä. Näin varmistetaan, että kokeiluiden ohjaus tulee kehitettävästä prosessista. Kaikki
digiohjelman projektit tavoitteineen ja tilanteineen on kirjattu kaupungin käyttämään projektisalkkuun seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi digiohjelman vuoden 2018 suunnittelu on käynnistynyt.
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta
Tavoitteet 11-21 sekä 46

11.1

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Monipuolista liikunnan harrastamista tuetaan kehittämällä
liikkumisen olosuhteita (mm. maauimala, Tesoman jäähalli, Kaupin
urheilupuiston jalkapallokentät)

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
L iikuntaolosuhteita on kehitetty tavoitteen mukaisesti. Tesoman jäähallin peruskorjaus ja Kaupin urheilupuiston lämmitettävä tekonurmi ovat valmistuneet. Alasenjärven frisbeegolf-keskuksen ja Rantaperkiön kentän rakentamistyöt jatkuivat.
Ilmaisia kulttuuripyöräretkiä on tarjottu kaikille kuntalaisille. Maahanmuuttajille on tarjottu monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaupungin omana toimintana sekä erillisen projektin mahdollistamana.
Uusien liikuntaluotsien vetämät vertaisvuorot ovat käynnistyneet Ratinan, Uintikeskuksen ja Salhojankadun kuntosaleilla.
Vapaaehtoisten suunnittelemia kulttuuriraittikävelyitä on jatkettu kuukausittain. Ympäristöluotseja on perehdytetty kaupungin ulkoliikuntamahdollisuuksiin.
Tampereen kaikki koulut toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelmaa ja suurin osa päiväkodeista on mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa. Liikkuva koulu -toimintamallia on laajennettu toisen asteen oppilaitoksiin (2 lukiota ja Tredu kokonaisuudessaan).

+ (Toteutuu)

			

11.2
Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Liikuntaneuvontaa ja liikuntamahdollisuuksista viestintää kehitetään
edelleen.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 hteistyötä terveysasemien kanssa on tiivistetty ja lisätty. Liikuntaneuvontaa on vakiinnutettu myös työllisyyspalvelujen
Y
(Nuorten talo Ohjaamossa alle 30-vuotiaille ja Sarviksella ja Typan tiloissa yli 30-vuotiaille työttömille) sekä yritysten kanssa.
Liikuntaneuvonnassa on toteutettu asiakkaan 3 kk:n seurantaa ja näin lisätty asiakkaan sitoutumista liikuntaharrastukseen.
Uusia liikuntaluotseja on koulutettu ja luotsitoimintaa on vakiinnutettu eri puolilla kaupunkia. Liikuntaneuvonnan ja -mahdollisuuksien viestintää niin verkossa kuin sosiaalisessa mediassa on edelleen tehostettu (suora sähköpostiosoite liikuntaneuvontaan, liikuntaneuvonta@tampere.fi ja Vapaalla-lehti). Liikuntaneuvontaan on myös suunnitteilla sähköinen ajanvaraus.
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Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Kotihoidon asiakkaiden liikkumista edistetään etäyhteyden
kautta tarjottavilla liikuntapalveluilla.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.3

Toteutuminen
Kahdella kotihoidon lähipalvelualueella o
 n ollut käynnissä kokeilu, jossa kotikuntoutuksen fysioterapeutti yhteistyössä
Tredun opiskelijan ja kotihoidon hoitajien kanssa tuottaa kotihoidon asiakkaalle yksilökohtaista liikkumisen tukea. Marras-joulukuussa toteutettiin 9 terapeutin etäyhteyttä kotihoidon asiakkaisiin ja 24 etäyhteydellä toteutettua tuolijumpparyhmää. Kotikuntoutuksen tulokset ovat lupaavia: 65 % asiakkaista kaatumisriski on pienentynyt.
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Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Aikuissosiaalityön asiakkaille järjestetään liikuntaryhmiä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.4

Toteutuminen
 itkään toimeentulotuen asiakkaana olleille tarkoitettu Aktiivipassi myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 2278 henkilölle (vuonP
na 2016 yht. 2558 henkilölle).
Nauha ry. toteutti keväällä Liikkuva Tampere -projektin kanssa Avaimia arkeen -ryhmätoimintaa, jossa asiakasohjaus tuki
Sarviksen sosiaalityöntekijöitä. Ryhmät olivat kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmät sisälsivät fysioterapeuttien ohjaaman liikuntaosion ja luennon.
Kuntoutuspolku ry:n toimesta on toteutettu osallisuutta vahvistavaa työtoimintaa, joka sisältää liikuntaa ja hyvinvointivalmennusta. Ryhmässä on 14 asiakasta ja kestoltaan se on 12 viikkoa. Ryhmätoimintaan osallistuvat asiakkaat ovat ohjautuneet
toimintaan aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kautta.
Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus kilpailutettiin alkuvuodesta 2017. Palveluntuottajilta edellytettiin 1.4.2017
alkaen osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen piirissä oleville asiakkaille mahdollisuutta liikkumiseen tarjoamalla viikoittain ohjattuja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Osallisuutta vahvistavassa
kuntouttavassa työtoiminnassa oli asiakkaita 630 ja sosiaalisen kuntoutuksen piirissä asiakkaita oli 354.
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12.1

Toiminnan tavoite

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on
kehitetty. Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason
nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa (TPE2016
vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja PTH + 3,2 %).

Toimenpide

Perusterveydenhuollon kiirevastaanottotoiminta aloitetaan arki-iltaisin
ja viikonloppuisin kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen
erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Kiirevastaanottotoiminta aloitettiin kesäkuun alussa 2017 Hatanpään terveysaseman tiloissa.

		

			

+ (Toteutuu)

12.2

Toiminnan tavoite

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on
kehitetty. Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason
nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa (TPE2016
vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja PTH + 3,2 %).

Toimenpide

Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa lisätään yhteistyötä avo- ja
asumispalvelujen sekä kehyskuntien perusterveydenhuollon kanssa,
jotta potilaat pääsevät viiveettä jatkohoitoon Taysin osastoilta ja Ensiapu
Acutasta.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Koukkuniemen alueella toimivista vanhainkodeista ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä on konsultoitu Hatanpään sairaalan etupäivystäjää Acutan sijasta (1.4.2017 alkaen).
Koukkuniemen alueella tapahtuneen kuoleman toteaa päivystysaikana Hatanpään geriatritakapäivystäjä ja virka-aikana
Koukkuniemen vanhainkotia hoitava lääkäri. Vainajien siirto Koukkuniemen alueelta kuoleman toteamiseksi Acutaan on
lopetettu.
Kotihoidon asiakkaiden Acuta-käyntejä on vähennetty uudella mobiilihoitajamallilla, lisäämällä kotihoidon lääkärien toimintaa ja ohjaamalla Acutan monikäyttäjäasiakkaat käyttämään palveluja virka-aikana. Mobiilihoitaja tekee kotihoidon
terveydenhoitajan kutsusta kotikäynnin, arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja tekee jatkohoitosuunnitelman tilanteissa, joissa
asiakkaan terveydentila on äkillisesti huonontunut. Tavoitteena on selvittää viiveettä terveydentilan muutoksen syy ja käynnistää hoito mahdollisimman nopeasti asiakkaan kotona, sairaalassa tai Acutassa. Mobiilihoitajalla on päätöksenteon tukena
erilaisia vieritestilaitteita, etäyhteydellä toimiva potilastietojärjestelmä sekä mahdollisuus kotihoidon lääkärin etävastaanottoon. Mobiilihoitajan käyntien määrä/kuukausi on jäänyt tasolle 30-40. Suurin osa mobiilihoitajan arvioimista potilasta on
hoitunut kotona tai ohjattu sairaalahoitoon ilman Acutan käyntiä. Mobiilihoitajan resurssi on alikäytössä aktiivisesta markkinoinnista huolimatta.
Lempäälän ja Pirkkalan kunnan kanssa on tehty sopimus terveyskeskusvuodeosastopalvelujen käytöstä kuormitustilanteissa.
Ainoastaan yksittäisiä tamperelaisia potilaita on hoidettu Lempäälässä tai Pirkkalassa.
Valmistelu Hatanpään sairaalan toimintojen yhdistymisestä Pshp:n eteni hyvin eri teemaryhmissä. Palvelutoiminnan työnjaosta päästiin ratkaisuun ja yhdistyminen toteutui 1.1.2018 alkaen.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %)
ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

Toimenpide

Kotihoidon lääkäritoiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta johdetaan
määriteltyjen mittarien avulla tiiviissä yhteistyössä sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

13.1

Toteutuminen
Ikäihmisten palvelulinja ja sairaala- ja kuntoutuspalvelujen geripoli ovat yhdessä kehittäneet kotihoidon lääkäritoimintaa ja
sen mittareita. Mittarit kertovat mm. kotihoidon lääkäripalvelujen piirissä olevien kotihoidon asiakkaiden määrän, kotihoidon
asiakkaiden Acuta-käyntien ja sairaalapäivien lukumäärän sekä kotihoidon lääkäreiden tekemien kotikäyntien tai etäkotikäyntien lukumäärän. Lisäksi analysoitiin eri kotihoidon asiakasryhmien sairaalakäyttöä. Asiakasryhmät määräytyivät sen
mukaan, oliko asiakkaalla säännöllisen kotihoidon palveluja sekä ennen että jälkeen sairaalajakson, ainoastaan sairaalajakson
jälkeen vai pelkästään ennen sairaalajaksoa. Analysoinnin avulla pyritään löytämään ne asiakasryhmät, joiden sairaalakäytön
määrään pystytään vaikuttamaan.
Kotihoidon sairaanhoidollisen toiminnan kehittämistä tehdään lääkäreiden ja sairaanhoitajien yhteistyönä (Kohota-toiminta).
V. 2017 on toteutettu lääkärikäyntejä kotihoidon asiakkaille, joissa lääkäri oli etäyhteyden avulla läsnä sairaanhoitajan kotikäynnillä. Lääkärien vaihtuvuus hidasti toiminnan kehittämistä.
Tammi-joulukuussa 2017 kotihoidon lääkäripalvelujen piirissä oli lähes 70 % kotihoidon asiakkaista. Kotilääkäreiden kotikäyntien määrä v. 2017 oli 2 960 ja konsultaatioiden määrä 14 349. Kotihoidon asiakkaiden Acutan käyttö ja sairaalahoitopäiven
määrä ei ole vuoden aikana vähentynyt. Päivystyskäyntien määrä oli 4 129 (vrt. 4 020 v. 2016). Keskimääräisesti Acutan käyntejä kotihoidon asiakkailla on ollut v. 2017 344/kuukausi (vaihteluväli 297-381/kk).
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13.2

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %)
ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

Toimenpide

Palvelutalon kotihoidon toiminnan sisällöt määritetään ja vakiinnutetaan ja
palvelun määrää kasvatetaan.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 alvelutalon kotihoidon toiminnan sisältö on määritelty. Omassa tuotannossa oleva palvelu poikkeaa sisällöltään ostopalveP
luna hankitusta. Nykyinen asiakasmäärä omassa tuotannossa on 127 ja ostopalveluissa 144. Vuoden 2016 lopussa asiakasmäärät olivat 115 asiakasta omassa tuotannossa ja 114 asiakasta ostopalveluissa. Kehitystyön aikana palvelutalon kotihoidon
asiakkailla on ollut sama asiakasmaksu kuin perinteisessä kotihoidossa, millä on vaikutuksia palvelun laajentamismahdollisuuksiin. Linjauksia asiakasmaksuun ei ole tehty.
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13.3

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5
%) ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2
%).

Toimenpide

Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa vähennetään pitkäaikaispotilaiden
hoitopaikkojen määrää sulkemalla Rauhaniemen sairaalasta KantaRausan tiloista sairaalapaikat. Samalla lisätään vastaavasti ikäihmisten
ympärivuorokautisen hoidon paikkoja.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Kanta-Rausasta on lakkautettu osasto S11 paikat vuoden vaihteessa 2016 - 2017. Näitä paikkoja käytetään Pohjolankadun
tehostetun palveluasumisen asukkaitten remontinaikaisina asumispaikkoina. Kanta-Rausan osasto S9 sulkeutui 5.6.2017 ja
osasto S10 sulkeutui 31.8.2017. Sairaala ja kuntoutuspalveluista siirrettiin Avo- ja asumispalveluihin 12 lähihoitajan työpanos
palkkarahoineen, mikä mahdollisti ympärivuorokautisten hoidon paikkojen lisäämisen.
Pitkäaikaispotilaiden hoitovuorokaudet ovat vähentyneet vuoteen 2016 verrattuna. Pitkäaikaispotilaiden hoitopaikat vähentyivät 90 paikallavuonna 2016. Vuoden 2017 aikana pitkäaikaishoitopaikkoja on vähennetty yhteensä 62 paikkaa. Syksyllä
2017 jonottajia ympärivuorokautiseen jatkohoitoon on ollut keskimäärin 50 potilasta. Tämä on vaikeuttanut hoitoketjun toimintaa ja Acutan ruuhkatilanteissa on toistuvasti otettu käyttöön joustopaikat sekä Hatanpään sairaaloissa ja Rauhaniemen
sairaalan Koivulatalossa.
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14.1

Toiminnan tavoite

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaista 61 % on
perhepalveluissa, 26 % lastensuojelun avohuollon palveluissa
ja 13 % sijaishuollon palveluissa (vertailu TP 2016).

Toimenpide

Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöä lisätään alakouluikäisten
perheissä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 alvelurakenteen muutostyö näkyy asiakkaiden siirtymänä lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin.
P
Tilapäisen kotipalvelun osalta muutos näkyy kasvavana palvelutarpeena. Palvelusetelin määrärahat ovat ylittyneet. Tästä
johtuen aloitettiin tilapäisen kotipalvelun suunnitelmallinen sisällön kehittäminen, jolla haetaan ratkaisuja siihen, miten
asiakkaalle annettavat palvelutunnit kohdennetaan paremmin. Kotipalvelussa on luotu uudet asiakaskriteerit, joiden avulla on tarkoitus päästä asetettuun tavoitteeseen. Työtä jatketaan vuonna 2018. Palveluseteliä on suunnattu pääsääntöisesti
alakouluikäisten ja pienten lasten perheille. Palveluseteliä käytettiin tammi-joulukuussa 2557 tuntia (vuonna 2016 maalis-joulukuu 1936 tuntia).
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Toiminnan tavoite

Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään on 66 %
(TA2016= 63 %).

Toimenpide

Nuorten laitossijoituksia vähennetään avohuollon sosiaalityötä
ja tehostettua perhetyötä edelleen kehittämällä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

15.1

Toteutuminen
T avoitteen tukemiseksi aloitettiin suunnitelmallinen sosiaalityön ja tehostetun perhetyön tiimirakenteen kehittäminen ja
organisoitumisen muutostyö. Uusi tiimimalli otettiin vaiheittain käyttöön loppuvuonna 2017.

		

			

Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten
kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa
tiivistämällä.

Toimenpide

Uuden nuorten talon pilotointi käynnistetään.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

+ (Toteutuu)

16.1

Toteutuminen
Nuorten talo avattiin ja pilotti käynnistyi 2.5.2017 Puutarhakatu 2:ssa. Kesäkuussa Etsivä työ muutti Nuorten taloon ja talon
koordinaattori aloitti tehtävässään. Pilotin käynnistymisen jälkeen päätettiin perustaa Nuorten talon ja Ohjaamon yhteinen
ohjausryhmä, jonka päätöksellä talon nimeksi tuli Nuorten talo Ohjaamo. Nuorten talossa toimivat Etsivä työ, Ohjaamo ja
nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat (erityisnuorisotyö). Lisäksi Tredu, työllisyydenhoito ja sosiaalityö sekä useat muut eri
toimijat jalkautuvat Nuorten talolle säännöllisesti. Pilotin myötä Nuorten talon aukiolopäiviä on laajennettu (ma-to), mutta
kävijämäärät ovat olleet odotettua vähäisempiä. Nuorten talo Ohjaamon henkilöstö kehittää talon toimintaa yhdessä muiden
toimijoiden ja nuorten kanssa.
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Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten
kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssin toimintamalli
määritellään. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään
loppuvuodesta 2017.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

16.2

Toteutuminen
Hyvinvointiallianssin kehitysvaihe käynnistyi tammikuussa 2017 Tampereen kaupungin ja Mehiläinen-ryhmittymän käynnistystilaisuudessa. Kehitysvaiheen tehtävät, toiminta- ja palvelumallityö etenivät suunnitelmien mukaisesti läpi vuoden.
Yhteiskehittämisessä oli mukana merkittävä määrä Tampereen kaupungin ja Mehiläisen henkilöstöä (noin 200). Hyvinvointiallianssin kehitysvaiheen tilanneraportti vietiin kaupunginhallitukselle tiedoksi 22.5.2017.
Tesoman hyvinvointiallianssin kehitysvaihe päättyi 23.10.2017 kaupunginhallituksen päätökseen, jolloin siirryttiin toteutusvaiheen toimeenpanovaiheeseen. Päätöksellään kaupunginhallitus samalla hyväksyi kehitysvaiheen tehtävät ja suunnitelmat:
toteutusvaiheen allianssisopimuksen, sopimuskauden tavoitebudjetin, kaupallisen mallin, korvattavat kustannukset, palvelusuunnitelman, 1. sopimusjakson tavoitekustannuksen sekä 1. sopimusjakson tavoitteet ja mittarit.
Hyvinvointiallianssin toteutusvaiheen toimeenpanovaihe käynnistyi 1.11.2017. Toimeenpanovaiheessa kehitysvaiheen suunnitelmat viedään käytäntöön. Marras-joulukuussa käynnistyi tarkempi ICT- ja digipalveluiden toimeenpano, hankinnat, kiinteistö- ja tila-asiat, rekrytointi, muutoksen tuki Tesomalle siirtyvälle henkilöstölle sekä yhteistyö Setlementti Tampere ry:n
kanssa yhteisökahvilan toteutukseen ja muun kolmannen sektorin toiminnan koordinoimiseksi. Hyvinvointikeskuksen rooliin
valmistautuminen osana maakunta- ja sote-uudistusta jatkui Pirkanmaan liiton kanssa toteutettavalla yhteistyöllä.
Toteutusvaiheen toimeenpanovaihe jatkuu 31.3. asti, jonka jälkeen hyvinvointiallianssi siirtyy palvelutuotantoon ja Tesoman
hyvinvointikeskus käynnistää toimintansa.
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Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten
kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Hyvinvointikeskuksen yhteisiä palveluja luodaan eri
toimijoiden alueellisella kumppanuudella.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

16.3

Toteutuminen
Koilliskeskuksessa (koillinen alue) toteutettiin kumppanuudella yhteistä toimintaa ja palveluita erityisesti ikäihmisten palveluissa, liikunnassa, nuorten asumisneuvonnassa, Perhekahvilassa sekä terveysaseman ITE-pistepalveluissa. Yhteisöllisyyttä
lisättiin toteuttamalla yhteistyöllä Aluemessut, Koillisen vanhempainilta ja Pidä huolta -hyvinvointipäivät sekä käynnistämällä Yhteinen keittiö -hankkeen pilottikeittiötoiminta. Lielahtikeskuksessa (länsi) vahvistettiin kumppanuutta ja palveluita
toteuttamalla alueen yrittäjien, kaupungin palveluiden ja asukkaiden yhteinen "Parempi karkkipäivä – hyvää oloa ja kohtaamisia" -toimintaa osana Sitran Change Day -kehitystyötä. Alueelle perustettiin liikuntaverkosto sekä ideoitiin Antti Possin
kulttuuriliikuntaraitti. Yhteinen keittiö -hankkeen pilottikeittiötoiminta käynnistyi. Lielahtikeskuksen ja Koilliskeskuksen
kumppanuuden edellytyksiä parannettiin palvelumallin ohjausryhmän linjatessa yhteisten tilojen ulosvuokrauksen uudet
maksu- ja käyttöehdot. Hervannan verkostomaisen hyvinvointikeskukseen (kaakko) jalkautui nuorten asumisneuvoja. Kaukajärven verkostomaisen lähitorin (kaakko) kehittämisryhmä nimettiin. Etelän Peltolammille myöhemmin rakennettavan hyvinvointikeskuksen toiminta käynnistyi syksyllä alueen koululaisille ja lapsiperheille suunnatun avoimen toiminnan ja ryhmien
muodossa. Alueella käynnistettiin tehostettu nuorten mikrotyöllistäminen yrittäjien ja työllisyyspalveluiden kumppanuudella.
Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminnan yhteinen kehittämisryhmä käynnistyi alkuvuonna 2017 kokoontuen yhdeksän
kertaa. Se kehitti yhteistä viestintämarkkinointia, toteutti etäkirjailijavieraskokeilun sekä ideoi lähitorien ikärajattomia palveluita.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

17.1

Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Uusi alueellinen osallistumisen ja kehittämisen yhteistyöja kehittämisfoorumi alueverkosto toimii jokaisella palvelualueella (pl.
keskusta).

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Uuden osallisuusmallin mukaiset, kaikille avoimet Alueverkostot käynnistyivät alkuvuonna koillisella alueella ja syksyllä
etelän, kaakon ja lännen alueilla hyvinvointikeskusten aluekoordinaattoreiden johdolla. Alueverkostojen kokoontumisiin
osallistui vuonna 2017 yli 250 alueen toimijaa. Alueverkostojen toiminnan käynnistymisen myötä aiemmin toiminnassa olleet
Alue-Alvarit ja aluetoimijaverkostot yhdistetään alueverkostoiksi.
Koillisen alueverkosto aloitti pilottina keväällä 2017. Alueverkosto teki esityksen aluerahan jakamisesta (osallistuva budjetointi) kokeillen sitä ennen digitaalista äänestyssovellusta. Lisäksi alueverkosto perusti alueen liikkumisen kehittämisen
työryhmän. Alueverkoston asukkaista koostuva luontoliikuntaryhmä valmisteli aloitetta uuden luontopolun perustamiseksi
Niihaman Hepovuoren alueelle. Alueverkosto antoi asukasmielipiteen valmisteluvaiheessa olevaan uuteen Tampereen strategiaan.
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17.2

Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Sivistys- ja kulttuuripalveluja kehitetään aluekeskuksissa ja
kaupunginosissa yhteistyössä asukkaiden ja muiden tuottajien kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 hteistoiminnallista kehittämistä on toteutettu aluekeskuksissa ja kaupunginosissa (esim. Tammelan korttelijuhla, HervanY
ta-päivät, Tesoma-päivät, lastenkulttuurin kesäkiertue kaupunginosissa, Tesoman kulttuurikummi-hanke, Vuoreksen puistokonsertit) . Kehittämistoimintaan on osallistunut eri ikäisiä alueiden asukkaita, koululaisia, henkilöstöä ja kolmannen sektorin
toimijoita.
Nuorisopalvelujen toiminnan kehittäminen perustuu lasten ja nuorten kanssa suunnitteluun. Esimerkkejä ovat Koilliskeskuksen nuorten tilassa toteutettu skeittiramppi -projekti, jossa nuoret ovat olleet alusta asti mukana rahoituksen hakemisesta
itse rakennusvaiheeseen sekä Älä jäädy- tapahtuman suunnittelu. Nuorisopalveluiden, liikuntatoimen ja kasvatus- ja opetuspalveluiden yhteinen Masseista Mahiksia -osallistavan budjetoinnin haku on käynnistetty.
Pyynikki-symbioosin (Pääkirjasto Metso, Peurankallion Lähitori, Tipotien terveysasema, Tredun ammattiopisto) toiminta on
käynnistynyt yhteisellä tapahtumatoiminnalla.
Uuden pääkirjasto Metson suunnitteluun ja juhlaviikkojen toteutukseen on otettu mukaan Nuorten Huippujengi, Kirjastoministerit ja asiakkaat.
Vapaaehtoiset luotsit järjestivät vuonna 2017 Tampereen taidemuseolle senioreille suunnatun tapahtumapäivän. Lisäksi
kuukausittain on järjestetty vapaaehtoisten valmistelemia kulttuurikävelyitä, joilla myös osallistujilla on mahdollisuus kertoa
omia tietojaan kohteista.
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Geriatrian poliklinikalla toteutetaan kotiin tuotettavien
sairaanhoidollisten palvelujen asiakaslähtöinen palvelumuotoilu.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

17.3

Toteutuminen
 siakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella geriatrian poliklinikalla kuvattiin geriatrisen ja neurologiA
sen potilaan hoitopolku. Palvelupoluista tehtiin mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja ne tulevat olemaan asiakkaiden nähtävillä
sekä poliklinikan esitteissä että Tampereen kaupungin ja Pshp:n nettisivuilla. Lisäksi geriatrian poliklinikan/geriatrikeskuksen
monipuolisista palveluista tehtiin diasarja, jonka avulla voidaan mm. yhteistyökumppaneille selkiyttää poliklinikan toimintaa.
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18.1

Toiminnan tavoite

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli
kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen
yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan järjestötoimintaa,
kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.

Toimenpide

Vahvistetaan järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja
vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja palveluohjausta;
järjestöedustamon toiminta käynnistyy.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
J ärjestöedustamo on kokoontunut säännöllisesti ja kokouksissa on käsitelty mm. kaupungin strategiaa ja hyvinvointikertomusta. Järjestöedustamoon valittiin uusia jäseniä vuoden lopulla ja ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella toiminnan
uudistaminen aloitettiin. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan selvitys Tampereen kaupungin yksiköissä on käynnistynyt. Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan tila Suomessa -selvityksen pohjalta on käynnistynyt luotsitoiminnan kansallisen koordinoinnin hanke. Uutena kokeiluna vapaaehtoistoiminnassa toteutettiin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ja kotouttavan
sosiaalityön yhteistyönä kulttuuriympäristötalkoot, joihin on osallistunut 30 maahanmuuttajaa. Kerhohuoneluotsitoimintaa
on kehitetty yhdessä Likioma-hankkeen, Kotipesä-hankkeen selä Kotipirtti-säätiön kanssa. Kulttuuri ja taideyksikkö järjesti yhdessä aluekoordinaattoreiden kanssa aluekehittämistilaisuuden kuntalaisille, jossa käsiteltiin esimerkiksi tuotantotukia
ja alueellisia kehittämistukia. Tavoitteena on lisätä kaupunginosien asukkaiden innostusta ja aktiivisuutta sekä lisätä alueilla
tapahtuvaa toimintaa sekä vahvistaa paikallisidentiteetiä. Loppuvuodesta käynnistettiin alueellinen pop up -museohanke,
joka toteutetaan kevään 2018 aikana neljässä eri Tampereen kaupunginosassa.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli
kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen
yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan järjestötoimintaa,
kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.

Toimenpide

Verkostotoimintaa edistetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa
yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

18.2

Toteutuminen
L ukuvuodelle 2017-2018 on sovittu yhteistyön jatkamisesta harrastava iltapäivä -toiminnan ja kulttuurin kärkihankkeen välillä.
Kurssitarjonnan suunnittelun pohjana on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kysely, johon tamperelaisten
koulujen oppilaat ovat vastanneet. Mun taide-kursseja järjestettiin vuoden 2017 aikana 31 kpl ja niille osallistui 300 lasta
ja nuorta. Kurssien sisällöt olivat kurssilaisten itsensä valitsemia ja he osallistuivat myös kurssien suunnitteluun ohjaajien
avustamina, mikä lisäsi sitoutumista kursseille. Kurssien sisältöjä olivat katutaide, parkour, street dance, musiikki, teatteri,
kuvataide, käsityö ja sirkus.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Digitaalista viestintää lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

21.1

Toteutuminen
S ivistys- ja kulttuuripalveluissa on lisätty mm. digitaalista asiakasviestintää ja -hallintaa sekä palvelua.Sähköinen viestintä on
laajasti käytössä perusopetuksessa: Helmi-viestintä on ensisijainen tiedottamisen väline. Rehtoreiden käyttöön ottama HelmiLukkari tuo oppilaiden ja huoltajien ulottuville yksilölliset lukujärjestykset päiväkohtaisesti Helmi-järjestelmässä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Helmi-viestintä on otettu käyttöön kymmenessä pilottiyksikkössä. Perusopetuksen prosesseja on digitalisoitu (esim. oppilaaksiotto, koulukuljetus, Eppu-kerhoon haku). Lifecare-palveluohjaus on otettu käyttöön ja
tiedolla johtamista tukeva Effica Fakta on otettu tuotantokäyttöön.
Monikanavaista viestintää on kehitetty Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Kaikissa yksiköissä on lisätty sosiaalisen median
käyttöä sekä hankittu sähköisiä infonäyttöjä. Kirjastoissa on lisätty digitaalisia palveluita; esimerkiksi koululaisille on toteutettu mobiilitehtäviä ja asiakkailla on mahdollisuus hoitaa asiakasmaksut sähköisesti. Tietotorit tukevat digitalisaation
käyttöönottoa antamalla asiakastukea. Tampereen seudun työväenopistossa sähköisesti tehdystä ilmoittautumisesta saapuu sähköpostiin vahvistusviesti, jossa on myös maksulinkki. Lisäksi on otettu käyttöön sähköinen lomake 65+ -alennusten
hakemiseksi. Nuorten Tampere -palveluportaali uudistui vuoden 2017 aikana niin, että sivusto on nyt mobiiliyhteensopiva. TampereFilharmoniassa on otettu käyttöön mobiiliversio muusikoiden työsuunnitelmasta. Kulttuuri- ja taideyksikössä
tuotantotukien sähköistä hakuprosessia kehitettiin. Puistokonserttien sähköinen tuotannon ja viestinnän integroinut sovellus
otettiin käyttöön. Osana digiohjelmaa on käynnissä Kaupunkitilat käyttöön 24/7 -projekti, jossa tarkastellaan tilavarauskäytäntöjä ja -prosesseja, sähköisiä varaus- ja maksujärjestelmiä, älykkäitä rakennuksia ja sähköisiä avaimia sekä tilatehokkuutta
ja käyttöasteita. Projektiin liittyvät kokeilut toteutetaan Kulttuuritalo Laikussa ja Kirjastossa.

		

			

+ (Toteutuu)



301


Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Etuuksien hakuprosesseja kehitetään tarjoamalla asiakkaille
yhdestä paikasta läpi vietävää mahdollisimman pitkälle
automatisoitua palvelupolkua.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

21.2

Toteutuminen
Asiakasohjaus on toteuttanut kahta ODA-pilottia: vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden hakemusprosessia ja omaishoidon
tuen hakemusprosessia. Tavoitteena on saada hakemusprosessi sähköiseen muotoon, jossa hakija ensin arvioi mahdollisuuttaan saada kyseessä olevaa tukea. Arvio ohjaa myönteisissä tuloksissa hakijan täyttämään sähköisen hakemuksen. Kielteisissä arviotuloksissa asiakasta ohjataan ja neuvotaan muista palveluista ja etuuksista. Pilotin ohessa on aloitettu omien prosessien sujuvoittaminen hyödyntämällä LEAN-menetelmää. Tuloksena on saatu lyhennettyä hakemusprosessin läpimenoaikaa.
Toiminnan uudistamisen ja sähköisen asioinnin tavoitteena on saada selkeiden hylkäämiseen päätyvien hakemusten määrää vähennettyä ja sujuvoitettua prosessia asiakkaan näkökulmasta. Esimerkiksi hakemukseen tarvittavia liitteitä, kuten
lääkärinlausunto, on karsittu.Lääkärilausunnon sijaan tieto hakijan terveydentilasta saadaan hyödyntämällä potilastietojärjestelmissä olevia tietoja. Syksyn 2017 aikana on pilotointivaiheessa luotu oma-arviot sähköiseen muotoon yhdessä muiden
pilottikuntien kanssa. Oma-arvioita on testattu työntekijätasolla, mutta asiakasvaiheen testaukseen tai käyttöönottoon ei ole
vielä päästy. Tavoitteena on saada sähköiset oma-arviot valmiiksi kevään 2018 aikana.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Uoma-potilaslogistiikka- ohjelma otetaan käyttöön.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

21.3

Toteutuminen
Uoma-potilaslogistiikkaohjelma on ollut käytössä Hatanpään sairaalan yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan osastoilla
A3, A5, U3 ja V3, leikkaustoiminnan palvelulinjan osastoilla A2 ja B3 sekä sisätautien palvelulinjan kaikilla osastoilla maanantaista perjantaihin klo 8 - 15. Pilotoinnin aikana on saatu kokemuksia potilaiden siirroista Acutan päivystysosastolta ja osalta
Tays:n osastoja Hatanpään osastoille. Uoman kautta on siirretty virka-aikana potilaita sekä Acutasta että Taysin osastoilta.
Sähköinen ajanvaraus laajennettiin kaikille poliklinikoille, mutta marraskuusta lähtien sähköisestä ajanvarauksesta jouduttiin
luopumaan PSHP:hen liittymisen vuoksi.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten
kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa
tiivistämällä.

Toimenpide

Palveluverkko on tiivistynyt ja sähköisten palveluiden osuus
palvelutarjoomassa kasvanut.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru

46.1

Toteutuminen
 oilliskeskuksen (hyvinvointikeskus) toisen vaiheen muutostyöt ovat valmistuneet entisellä Linnainmaan terveysasemalla
K
loppuvuonna 2017. Atalan terveysaseman ja hammashoitola sekä Olkahisen ja Takahuhdin hammashoitoloiden toiminta
siirtyi valmistuviin tiloihin. Kesällä 2017 on luovuttu Tupa-Hakan ryhmäperhepäiväkodista, Nahkatehtaan päiväkodin lisäryhmästä (Epilän lisäryhmä) ja Rautapellon esiopetusryhmän tiloista.
Sähköisiä hyvinvointipalveluja on kehitetty mm. Oda-projektissa, jossa Tampere on mukana yhdeksällä eri pilotilla. Neljässä
pilotissa käynnistyi palvelutarjonnan testaus loppuvuonna 2017, muiden osalta testauksen aloitus siirtyi toimittajariippuvaisista syistä vuoden 2018 puolelle.
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Elinvoimaja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja
kiinteistölautakunta
Tavoitteet 22-34

Toiminnan tavoite

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut

Toimenpide

Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja toiminta
organisoitunut.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

22.1

Toteutuminen
S mart Tampere -ohjelmaan on osallistunut määrittelytyössä, hankevalmistelussa ja muussa kehitystyössä yli 300 yritystä.
Kumppanuussopimuksia on 37 yrityksen kanssa. Ohjelman sateenvarjon alla on käynnissä hankkeita, joihin Smart Tampere
on vaikuttanut, yli 70 miljoonan euron edestä. Kaupungin omassa hankesalkussa on Smart Tampere -ekosysteemiohjelmalla
23 projektia ja kehitysteemaa. Mediaseurannan mukaan mediaosumia on 243 paikallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitettavuus
potentiaalisesti näillä on 45M ihmistä. Ohjelma osallistui yli 60 kotimaiseen ja kansainväliseen tapahtumaan. Smart Tampereen Ekosysteemiohjelmassa on töissä toimistossa kolme henkeä ja hankkeilla kymmenen.

+ (Toteutuu)

			
Toiminnan tavoite

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut

Toimenpide

Ensimmäiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

22.2

Toteutuminen
Kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden rahoittamien hankkeiden kokonaisbudjetit ylittävät 70M€. Hyväksytyistä noin 80
% kohdentuu teeman kärkialueille. Uusia hankkeita ovat tiekartan mukaiset: opastamisen ekosysteemit, Kaupunki-IoT sekä
EU:n rahoittama, laajasti eri älykkään kaupungin osa-alueita koskeva Lighthouse-hanke Stardust.
Aktiivisten teemojen projektinäkymät julkistettu SmartTampere.fi sivustolla. Projektisuunnitelmat löytyvät kaupungin projektisalkusta. Sovitut hankkeet käynnistetty 6Aika: Opastamisen Ekosysteemi, 6Aika: City IoT ja EU Horizon 2020 Stardust
Lighthouse sekä meneillään olevia hankkeita jatkettu suunnitelmien mukaisesti.
Avoimen määrittelyn periaatteilla käynnistettyjä projekteja on menossa kaksi. Koti- ja etähoidon integraatioalusta (valmistui
kesäkuussa) ja Smart City IoT alustamäärittely (valmistuu maaliskuussa 2018).
Kaupunkiseudun muiden kuntien tarvekartta ja vaatimukset kartoitettu yhteisprojektien aloittamiseksi
Tampere on ainoa kaupunki, joka on mukana valtioneuvoston kanslian Ekosysteemien Suomi -hankkeessa. Tampere on "Nordic Smart City Network" -verkoston jäsen ja Suomen koordinaatiosolmu.
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Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Toiminnan tavoite

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

Toimenpide

Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön
muodostamiseen

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

23.1

Toteutuminen
Kaupunki on toiminut aktiivisesti yhteistyössä OKM:n, Teknologiateollisuuden ja muiden perustajien sekä yliopistojen ja
ammattikorkeakoulun kanssa uuden yliopistosäätiön perustamiseksi. Yliopistosäätiö perustettiin 20.4.2017. Yliopistojen hallitukset nimesivät Yliopistosäätiön ensimmäisen hallituksen kesällä 2017. Lain eduskuntakäsittelyssä tuli kuitenkin muutoksia
hallituksen nimittämisprosessiin, mikä on edelleen kesken yliopistojen hallituksissa. Yliopistosäätiön perustajat kokoontuivat 6.10. Tampereen kaupungin ja Teknologiateollisuuden kutsusta Tampereella. Uuden yliopiston nimi on Tampereen
yliopisto.
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Toiminnan tavoite

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

Toimenpide

TAMK Oy:n osakkeiden luovutus uuteen yliopistosäätiöön
valmistellaan valtuuston päätöksen mukaisesti

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

23.2

Toteutuminen
Valtuuston TAMK Oy:n osakkeiden luovutukselle asettamat ehdot ovat toteutuneet ja osakkeiden siirtoa valmistellaan omistajaohjausyksikössä.
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Toiminnan tavoite

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut
työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien
määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016

24.1

Toimenpide

Valmistellaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen
kokeilu Tampereen johdolla siten, että kokeilu käynnistyy heti
kokeilua koskevan lain tultua voimaan.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Eduskunta hyväksyi työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua koskevan lain (505/2017) kesäkuussa 2017. Kokeilulaki
on voimassa 1.8.2017-31.12.2018.
Tampere johtaa elokuussa 2017 käynnistynyttä työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua (työllisyyskokeilu) Pirkanmaalla. Kokeilussa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun.
Työllisyyskokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen kehitysohjelma ja seudullinen toimintamalli. Työllisyyskokeilusta on laadittu sopimus Tampereen kaupungin ja valtion työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten
välille. Lisäksi on laadittu yhteistyösopimus Tampereen kaupungin ja muiden kokeilukuntien kesken. TE-toimistosta siirtyi
kokeiluun kuntien työnjohdon alaisuuteen 76 työntekijää, joista 56 Tampereelle.
Työllisyyskokeilun myötä kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärä on noin nelinkertaistunut. Asiakkaat siirrettiin TE-toimistosta kokeiluun elokuun aikana ja vastuutettiin edelleen asiakastyötekijöille. Vuoden 2017 lopussa kokeilussa oli asiakkaita 16 800. Kokeilu käynnistyi tavoitteiden mukaisesti heti lain voimaan tullessa, eikä kokeilun käynnistymisvaiheeseen
liittyvät riskit realisoituneet.
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Toiminnan tavoite

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut
työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät
ovat vähentyneet vuodesta 2016

Toimenpide

Tuetaan kokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla heille
työvoima- ja yrityspalveluita sekä muita palveluita aiempaa
koordinoidummin.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

24.2

Toteutuminen
Työllisyyskokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu seudullinen toimintamalli aiempaa vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien
työvoima-, yritys- ja muiden palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille. Tampere hoitaa kokeilukuntien välisen sopimuksen mukaan
keskitetysti mm. kotouttamiseen liittyvän viranomaistoiminnan sekä erikseen sovittavia kuntien yhteisesti rahoittamia palveluita.
Kaupungin työllisyyspalveluiden, ammatillisen koulutuksen ja yrityspalveluiden toimintaa yhdistetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Työllistymisen ja yrittäjyyden, rekrytointi- ja uravalmentautumisen sekä kotoutumisen palveluita tarjotaan
yhdessä Tredun ja yrityspalveluiden kanssa voimavaroja ja tiloja yhdistämällä. Hyvinvointipalveluiden kanssa on käynnissä
yhteistyörajapintojen ja asiakasvastuiden määrittely, jolla valmistaudutaan samalla maakuntauudistukseen. Näillä toimilla on
valmistauduttu maakunnallisten palvelualustojen rakentamiseen maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
Työnhakija-asiakkaiden palvelu perustuu OMA-valmentajamalliin, jossa jokaisella asiakkaalla on nimetty vastuutyöntekijä.
Asiakkaan omaa aktiivisuutta työllistymiseksi tuetaan. OMA-valmentajan päätehtävä on arvioida asiakkaan palvelutarpeet ja
ohjata palveluihin. Uusien vaikuttavien palveluiden kehittämisestä työllisyyskokeilussa on laadittu palveluiden tiekartta. Palvelutarjooman kehittäminen perustuu todettuihin palvelutarpeisiin ja kehittämistä tehdään nopeilla kokeiluilla yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Työllisyyskokeilun asiakkaille on tarjottu runsaasti palveluita ja asiakaskunnan aktivointiaste on noussut
23,4 prosenttiin kokeilun alun 17,5 prosentista. Työnhakija-asiakkaiden antama asiakaspalaute on ollut hyvin myönteistä.
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Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan
ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on
edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

25.1

Toteutuminen
 anta-Tampellan alueen toteuttaminen etenee tavoiteaikataulussa. Useita asuntokohteita on rakenteilla ja ensimmäiset
R
kohteet valmistuvat ja asukkaat muuttavat maaliskuussa 2018. Kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden suunnittelu ja
toteutus etenevät tavoiteaikataulussa. Kanavan toteutus käynnistyi ja etenee suunnitelmien mukaan.
Eteläpuiston asemakaavaehdotus valmistui ja asetettiin nähtäville. Saadun palautteen perusteella tutkitaan kaavaehdotuksen
muokkaamistarpeita, jolla on vaikutuksia aikatauluun ja keskustan kasvutavoitteisiin.
Hallinto-oikeus hylkäsi keskustan strategisesta osayleiskaavasta tehdyt valitukset lukuunottamatta Eteläpuistoa ja lähialueita koskevan alueen osalta, jonka osalta kaava ei tullut lainvoimaiseksi. Tältä osin odotetaan korkeimmen hallinto-oikeuden
ratkaisua. Asian edistäminen odottaa ko. ratkaisuja.
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25.2

Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen
mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen
toteuttaminen alkaa.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

Toteutuminen
 semanseudun MAL-hanketta on valmisteltu aiesopimuksen mukaisesti valtion osapuolten kanssa. Asemakeskuksen yleisA
suunnittelun vaihtoehtotarkastelu valmistui ja ohjausryhmä hyväksyi yleissuunnitelman laadinnan pohjaksi valitun ratkaisun. Asemakaavaprosessi on käynnistetty. Seuraavaan vaiheeseen eli yleissuunnitelman laadintaan oli tavoitteena siirtyä loppuvuonna, mutta kaikilla valtion osapuolilla ei ollut siihen vielä valmiutta. Raportointihetken arvio on, että yleissuunnittelun
käynnistämisestä ja yhteistyösopimuksen valmistelusta päästään osapuolien kesken yhteisymmärrykseen 2018 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.
Asemanseudun kehittäminen sai kunnolla vauhtia ja uskottavuutta kun Kansi ja areenahanke eteni toteutukseen. Kansi ja
areena -hankkeen osakassopimukset allekirjoitettiin 3.10.2017 ja työt käynnistyivät. Eduskunta hyväksyi monitoimiareenan
valtionavustuksen marraskuussa 2017. Toteutussopimuksen mukainen rakentamispäätös tehtiin vuodenvaihteessa ja hankkeen toteutuminen varmistui lopullisesti. Ensimmäinen vaihe, joka sisältää monitoimiareenan sekä kaksi ensimmäistä tornitaloa valmistuu 2021 vuoden syksyyn mennessä. Hankkeen kokonaisinvestointi arvoksi päivitettiin 550 miljoonaa euroa.
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Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen
vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

25.3

Toteutuminen
Kunkun parkin kilpailutus eteni tarjousvaiheeseen. K
 ilpailuun ilmoittautui kaksi osallistujaa, jotka molemmat kutsuttiin mukaan syksyn aikana käytyyn neuvottelumenettelyyn. Tarjoukset kunkun parkin toteuttajasta ja operaattorista saadaan 2018 alkuvuoden aikana. Keskustan maanalaisen eritasoliittymän valmistelu ja suunnittelun etenivät ja kaavoitus käynnistettiin.
Särkänniemen yleissuunnitelman toteuttamisen mahdollistava asemakaavaprosessi ja sen ohella alueen hankekehittäminen
yhdessä Särkänniemi Oy:n kanssa käynnistyivät toukokuussa 2017. Suunnitelman osana on tutkittu järviluontokeskuksen
toteutuksen edellytyksiä. Keskustan tapahtumapaikkasuunnitelman mukaisesti käynnistyi myös Santalahden virkistys- ja
tapahtumapuiston toteutus.
Keskustorin ja sen ympäristön visiotyö käynnistyi tavoitetyöpajoilla loppuvuonna 2017 ja se jatkuu vuonna 2018. Tavoitteena
on, että visiotyö saadaan vuoden 2018 aikana vietyä suunnitellusti läpi, jonka jälkeen tavoitteet Keskustorin, sen lähialueiden
sekä kaupungin kiinteistöomistusten ratkaisuista tuodaan kaupunginhallitukseen linjattavaksi ja esitetään jatkotoimenpiteet.
Eteläpuiston asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville, mutta sen eteneminen viivästyy ja tavoitteiden toteutuminen on
epävarmaa. Asemakaavaehdotusta jouduttaneen muuttamaan ja se tulee vaikuttamaan käsittelyaikatauluun sekä keskustan
kasvutavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti.
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Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa
on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Käynnistetään Tampereen brändityö

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

26.1

Toteutuminen
T ampereen brändityö on käynnissä. Vuoden 2017 aikana on osallistettu keskeisiä sidosryhmiä, kaupunkiorganisaatiota ja kaupunkilaisia Tampereen tarinan rakentamiseen. Kesällä 8.5.-19.6.2017 avoinna olleeseen sidosryhmä- ja kaupunkilaiskyselyyn
saatiin 1884 vastausta. Lisäksi brändityöhön on toteutettu 13 syvähaastattelua sekä järjestetty useita sidosryhmätilaisuuksia ja
osallistuttu eri tapahtumien ja seminaarien ohjelmaan. Tampereen tarinan kumppanin kilpailutus käynnistettiin loppuvuodesta 2017 sanoittamaan Tampereen tarina ja suunnittelemaan brändin jalkautusta yhteistyössä kaupungin kanssa.
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Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa
on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Laaditaan kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelma ja
toteutetaan sen mukaisia toimenpiteitä

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

26.2

Toteutuminen
Kaupungin markkinointiviestinnän suuntaviivojen valmistelu on käynnistetty. Valmistelu jatkuu kevään 2018 aikana, kun
Tampereen tarinan kärkiviestit ovat valmiit.

		

			

- (Ei toteudu)

Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa
on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Käynnistetään Visit Tampere Oy:n toiminta ja kehitetään
uuden yhtiön palveluita matkailijamäärien kasvattamiseksi

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

26.3

Toteutuminen
Visit Tampere Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Vuoden 2017 aikana kehitettiin uuden yhtiön toimintamalleja ja organisaatiota.
Yhteismarkkinoinnin tueksi laadittiin uusi kumppanuusmalli. Kumppanuusverkostoon kuuluu lähes 100 yhteistyöyritystä. Yhteistyön avulla markkinointi on tavoittanut laajasti kuluttajia, matkailun ammattilaisia sekä mediaa ja muita vaikuttajia. Vuoden 2017 aikana uudistettiin matkailuneuvonta. Matkailuneuvontaa toteutetaan jatkossa pääosin digitaalisesti sekä pop-up
matkailuneuvonnan kautta eri tapahtumissa.
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Toiminnan tavoite

Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia

Toimenpide

Toteutetaan seudullisen lentoliikenteen kehittämishankkeen
toimenpiteitä

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

27.1

Toteutuminen
V. 2017 pääpaino oli nykyisten reittien vahvistamisessa lentoyhtiöiden kanssa. Neuvottelut uusien yhteyksien saamiseksi
jatkuivat myös. 10 %:n kasvutavoite Tampereelta operoitujen kohteiden osalta täyttyi. Ympärivuotisena reittilentona avautui
AirBalticin yhteys Riikaan.
Kotimaan markkinoinnissa panostettiin Tampere-Riika – yhteyteen. Kansainvälisesti painopisteenä oli "Tampere destinaationa" - markkinointi kohteissa, joista on suorat tai hub-asemien kautta kulkevat lentoyhteydet Tampereelle. Markkinointiyhteistyötä Visit Tampere Oy:n kanssa syvennettiin. Muumimuseon markkinointi toimi pääviestinä mm. Finnairin inflight-julkaisussa, jonka kautta on tavoiteltu pääosin Aasian matkustajia. Alueen kv-tapahtumien kuljetusjärjestelyihin osallistuttiin
aktiivisesti.
Flybus sukkulayhteys aamun lähteville ja illalla saapuville lennoille osoittautui toimivaksi ja sen kehittäminen jatkuu Vähähiilinen matka- ja palveluketjuhankkeen puitteissa.
Edunvalvonnallisilla toimenpiteillä edistettiin Tampere-Pirkkala -lentokentän investointi- ja korjauspäätösten syntyä. Kentän
laajennus- ja peruskorjaustyöt käynnistyvät v. 2018 aikana. Työt laskevat kertaluonteisesti vuotuista matkustajamäärää mutta
palvelevat kasvavaa lentoliikennettä pidemmällä aikavälillä.

		

			

Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa,
Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

+ (Toteutuu)

28.1

Toteutuminen
Luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa, Lahdesjärvellä ja Linnainmaalla.
Rusko: teollisuus- ja varastorakentamiseen 21,4 ha, rakennusoikeus n. 107 000 ke-m2.
Tarasteen alue: teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennusoikeus 114 500 k-m2. Tarasteella on
käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin.
Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakennustamiseen sekä niihin liittyvään liike- ja varastorakentamiseen 17,1 ha, rakennusoikeus 90 200 k-m2.
Lahdesjärvi: teollisuus- ja varasto sekä toimisto ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus 78 700 k-m2.
Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus 26 600 k-m2.
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Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja
Kolmenkulmassa.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

28.2

Toteutuminen
L ahdesjärven etäläosan työpaikka-alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Alue on tarkoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha. Tontit ovat luovutettavissa vasta alueen esirakentamisen jälkeen v. 2019-2020.
Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2018 alkupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin
sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29
ha ja teollisuusrakentaminen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.1

Toteutuminen
Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on käynnistetty yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma valmistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti syksyllä 2018. Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe eli alueen rakennesuunnitelma
valmistui joulukuussa 2017.
Yleissuunnittelun käynnistyminen siirtyi alkuperäisestä aikataulusta, koska suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin aiottua
myöhemmin ja kahden voittajatyöryhmän valinta monimutkaisti neuvotteluja yleissuunnitelman toteutuksesta. Lisäksi raitiotien linjausratkaisun tekeminen vaati ennemmän tarkasteluja kuin mihin yleissuunnitelman aikataulussa oltiin varauduttu.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja
tarvittavat lupahakemukset on tehty.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.2

Toteutuminen
 aasikiventien varren vesistötäytön suunnitelma on laadittu ja lupahakemus välillä Pölkkylänniemi - Vaitinaro jätettiin kesäP
kuussa 2017. Lupa on käsittelyssä Aluehallintovirastossa. Lupapäätös arvioidaan saatavan kesällä 2018.
Sellupuiston kohdalle toteutettavan 0-kuidun stabilointipilotin suunnitelmaa on laadittu ja lupahakemus on jätetty vuodenvaihteessa 2017-2018.
Tavoitteena on, että työt käynnistyvät molemmissa kohteissa vuoden 2018 lopussa tai keväällä 2019.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on
kansallisesti tunnettu.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.3

Toteutuminen
Vuokrasopimusten määrä on kasvanut alueella viidellä. Myös muutama vuokralainen on vaihtunut. Alueen tiloissa toimii nyt
28 toimijaa ja alueella on noin 50 työpaikkaa. Myös muutama vuokralainen on vaihtunut alueella.
Hiedanrannasta on uutisoitu vuonna 2017 kotimaisissa tiedotusvälineissä yhteensä 312 kertaa. Kansallista näkyvyyttä on saatu erityisesti television pääuutislähetyksistä (MTV Uutiset ja Yle Uutiset) sekä Helsingin Sanomien artikkeleista (5 kpl). Eniten
Hiedanrannasta on uutisoinut Aamulehti. Kotimaisen medianäkyvyyden laskennallinen mainosarvo on ollut vuoden aikana
yhteensä 720 000 euroa ja potentiaalinen kokonaiskattavuus 72 miljoonaa lukukertaa.
Hiedanrannan medianäkyvyys on kasvanut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2016 vertailuluku kotimaiselle medianäkyvyydelle on 116 mediaosumaa. Kansainvälisesti mediaosumia on kertynyt vuonna 2017 yhteensä 139 kappaletta.
Hiedanranta näkyy myös sosiaalisessa mediassa, jossa mainintoja on kertynyt vuoden aikana noin 3200 kertaa. Seuranta
kattaa Facebookin, Instagramin ja Twitterin julkiset päivitykset sekä blogit. Vertailutietoa viime vuodelta ei ole. Sosiaalisen ja
perinteisen median seuranta perustuu Meltwater Oy:n työkaluun.
Alueella on vieraillut useita kymmeniä vierailuryhmiä eri kunnista, yrityksistä, yhdistyksistä ja tutkimuslaitoksista. Hiedanrannan tapahtumiin on kuluvana vuonna osallistunut noin 36 000 kävijää. Edellisenä vuonna 2016 alueen tapahtumissa kävi
yhteensä 13 000 vierasta.
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Toiminnan tavoite

570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on
käynnistynyt

Toimenpide

Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta
30.000 ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen
vuokraasuntorakentamiseen.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

30.1

Toteutuminen
Kiinteistötoimi asetti tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017:
-Vuoreksesta 6 940 ke-m2 ja
-Haukiluomasta 3900 ke-m2.
Ranta-Tampellasta on osoitettu kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään 11 000 ke-m2.
Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät vahvistuneet 2017 luovutettaviksi. Vuonna 2017 osoitettiin yhteensä 21 840 ke-m2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti.
Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna 2019.
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Toiminnan tavoite

Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta
vuoden 2017 aikana

Toimenpide

Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa.
Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan
hakuun.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

31.1

Toteutuminen
Vuonna 2017 oli haettavissa yhteensä 146 omakotitonttia, joista 103 tonttihaun kautta ja 43 jatkuvan haun kautta. Syksyllä
2017 ei järjestetty omakotitonttihakua, koska uusia tontteja ei ollut luovutettavana. Haukiluoman viisi,
Hervantajärven 37 ja yksi Multisillan tontti, jotka olivat olleet haettavina vähintään kahdessa haussa ja jääneet niissä luovuttamatta siirrettiin Kämmenniemen tonttien lisäksi jatkuvaan hakuun elokuussa. Jatkuvasta hausta laadittiin tiedote. Tonttien
hakeminen toteutettiin e-lomakkeella. Jatkuvan haun tontteihin jätettiin hakemuksia syyskuussa jätettiin 19 kpl, lokakuussa 7
kpl, marraskuussa 10 kpl ja joulukuussa 11 kpl. Kahdeksan heti rakennettavissa olevaa tonttia odottaa syksyn 2018 hakua.
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Toiminnan tavoite

Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta
vuoden 2017 aikana

Toimenpide

Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, EteläHervannassa ja Kämmenniemessä.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

31.2

Toteutuminen
Vuoreksesta oli keväällä 2017 tarjolla 44 tonttia, joista 34 vuokrattavia ja 10 myytävää tonttia. Hervantajärvellä oli 48 vuokratonttia, Ikurissa yksi ja Vehmaisissa kaksi. Yksi tontti Takahuhdista oli tarjolla tarjousten perusteella.
Tonttiin ei jätetty hyväksyttävää tarjousta. Jatkuvassa haussa tontteja oli tarjolla Kämmenniemessä 13 ja Multisillassa 1. Hervantajärven 37 ja Haukiluoman viisi tonttia siirrettiin elokuussa 2017 jatkuvaan hakuun.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä

Toimenpide

Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön
digitaalisen palvelun kautta.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

34.1

Toteutuminen
Frenckellin saatiin loppuvuodesta 2017 asennettua pilottiin ensimmäinen puhelimella avattava lukko. Pilottia laajennetaan
Frenckellissä viiteen oveen ja Hiedanrannan kartanorakennukseen kolmeen oveen. Testikäyttäjiksi haetaan sekä kaupungin
henkilöstöä että kuntalaisia. Varaamo-varausjärjestelmä saadaan pilottikäyttöön alkuvuoden 2018 aikana. Varattaviksi tiloiksi
tulevat Frenckellin ja Hiedanrannan kokoustiloja. Lisäksi selvitetään Varaamo- ja lukkojärjestelmän tietoyhteyksiä.
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Kaupunkiympäristön palvelualue

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä

Toimenpide

Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia
rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön
paikkatietoa hyödyntäen.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

34.2

Toteutuminen
Yritystonttien digitaalinen näkymä on kehitetty. Palvelussa vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa www.tampere.fi/
yritystontit.
Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien
hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia. Vapaat
tontit on merkitty vihreällä, varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia, MAD. Jatkuvasta
kehittämisestä on sovittu. Palvelun kehittäminen ja ylläpito on jatkuvaa.

		

			

+ (Toteutuu)

kaupunkiympäristön palvelualue
Toiminnan tavoite

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia
vuodesta 2016

Toimenpide

Joukkoliikenteen tarjontaa kohdistetaan tehokkaammin hyvän
kysyntäpotentiaalin alueelle.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

35.1

Toteutuminen
 esäliikennekauden alkaessa 5.6. lisättiin vuoroja Härmälän ja Hervannan suunnilla sekä keskustalinjalla 2. Talvikauden
K
alkaessa 14.8. lisättiin liikennettä runkolinjoilla niin, että Lentävänniemen ja Niemenrannan sekä Vuoreksen alueella kyetään
vastaamaan kasvavaan kysyntään. Vähäisiä harvennuksia tehtiin hiipuvan kysynnän alueilla. Loppuvuodesta liikennetarjontaa
lisättiin Vuorekseen ja Härmälän/Pirkkalan suunnalle.

		

			

+ (Toteutuu)
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Toiminnan tavoite

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia
vuodesta 2016

Toimenpide

Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten
palvelujen markkinointia.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

35.2

Toteutuminen
 uoden 2017 aikana markkinoitiin joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. Sähköisten
V
palvelujen käyttö kasvoi vuonna 2017 yli 25 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

		

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt
kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet
Hervannassa, Hervannan valtatien varrella, Kalevassa ja
keskustassa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

36.1

Toteutuminen
Raitiotien rakennustyöt ovat alkaneet laajasti kevään 2017 aikana. Syksyllä 2017 päästiin töihin myös kaava- ja lupavalitusten vuoksi viivästyneille varikon ja Hallilan alueille. Raitiotieallianssin työt ovat edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti.
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36.2

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus.
Raitiovaunujen suunnittelu etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin
ratainfran ja varikon suunnitteluun.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen
Markkinaoikeus on hylännyt 6.10.2017 raitiovaunuhankinnan päätöksestä (KH 3.10.2016) tehdyn valituksen. Tampereen kaupunki ja Transtech Oy ovat solmineet raitiovaunujen hankintasopimuksen 16.10.2017. Tämä sopimus on siirretty 21.12.2017 allekirjoitetulla Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksella Tampereen Raitiotie Oy:n vastuulle.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu
yhtiö ja organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen
ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen
sopimukset.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

36.3

Toteutuminen
Tampereen Raitiotie Oy on perustettu joulukuussa 2016. Varsinainen toimitusjohtaja Pekka Sirviö on aloittanut 1.10.2017. Lisäksi yhtiöön on palkattu viisi muuta henkilöä syksyn 2017 aikana. Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välinen
Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimus on allekirjoitettu 21.12.2017.
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36.4

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin
valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan
valita vuosien 2017-2018 aikana.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen
 ankinnasta on jätetty ennakkoilmoitus elokuussa ja siihen liittyen järjestettiin halukkaille tarjoajille markkinainfotilaisuus
H
5.-6.10.2017. Operaattorin hankinnan aikataulu ja eteneminen päätetään alkuvuonna 2018.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt
kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Laaditaan raitiotiehen liittyvät suunnitelmat ja lupamenettelyt
raitiotien toteutusaikataulua palvellen.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

36.5

Toteutuminen
Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt.
Raitiotiehen 1. rakentamisvaiheeseen liittyvät asemakaavat, katusuunnitelmat ja vihersuunnitelmat on laadittu ja toteuttaminen Hervantajärven aluetta lukuun ottamatta on käynnissä näillä alueilla. Tulevat asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu ja ohjelmoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. Tarvittavien lupien osalta on pyritty panostamaan
käsittelyjen nopeuttamiseen.
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36.6

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Osallistutaan aktiivisesti raitiotieallianssin toteuttamistyöhön.
Varmistetaan Raitiotieyhtiön, allianssin ja peruskaupungin yhteistyön
sujuvuus sekä yhteinen tavoite laadukkaaseen ja elinkaareltaan
kustannustehokkaaseen raitiotien rakentamiseen.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 aitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Osa suunnitelluista vuonna 2017 käynnistyvistä rakennustöistä, kuten varikon raR
kentaminen Ruskossa ja linjaosuus Hallilan kohdalla, siirtyivät asemakaavavalitusten takia loppuvuoteen. Viivästys pyritään
kirimään kiinni toteutuksen aikana. Tampereen kaupunki on organisoinut oman henkilöstön osallistumisen ja vastuut raitiotieallianssissa. Tampereen Raitiotie Oy:n organisoituminen on toteutunut vuoden 2017 lopussa. Kaupungin rinnakkaishankkeiden yhteensovittaminen ja toteuttamisen periaatteet on sovittu raitiotienallianssin kanssa.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen
joukkoliikennelinjaston toimintakyky lisäämällä suunnittelun
määrää.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

36.7

Toteutuminen
J oukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä ajoaikoihin
keväällä 2017. Talviliikennekauden 2017-2018 alusta lisättiin muutamille runkolinjoille autoja sekä muussa liikenteessä muutettiin aikatauluja ja luovuttiin osittain mm. vakiominuuttiaikatauluista.
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Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

36.8

Toteutuminen
 aitiotien operoinnin kilpailutusta on valmisteltu loppukevään ja kesän aikana. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus eloR
kuussa, ja kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille järjestettiin markkinavuoropuhelutilaisuus lokakuussa. Hankinta on tarkoitus
käynnistää vuoden 2018 puolessa välissä.

		

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on
kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Toimenpide

Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti
raitiotiekäytävässä ja keskustassa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

37.1

Toteutuminen
Pyöräilyn pääreittien suunnittelua on jatkettu Hatanpään valtatiellä ja raitiotien suunnitteluun liittyen Sammonkadun,
Insinöörinkadun ja Hervannan valtaväylän varrella. Rongankadun korkeatasoisen pyöräväylänjatkosuunnitteluonkäynnissä ja
varsinainen katusuunnittelu käynnistyy keväällä 2018. Keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän suunnittelu on käynnistynyt. Pyöräilyn seudullisten pääreittien laatutasoa parannettiin Sammon valtatiellä ja Hatanpää valtatiellä.

		

			

320


± (Toteutuu osittain)

Kaupunkiympäristön palvelualue

38.1

Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Keskustan katujen suunnittelu toteutetaan keskustan
strategisen osayleiskaavan, keskustan liikenneverkkosuunnitelman ja
Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman pohjalta.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 eskustan katujen suunnittelua on jatkettu Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän yleissuunnitelman laatimisella.
K
Keskustakehänyleissuunnitelman laadintaa on jatkettu.Hämeenkadun toteutussuunnittelmat ovat valmistuneet ja vuonna
2018 aloitetaan kohteiden rakentaminen. Tuomiokirkonkadun kävelykadun toteutussuunnittelu on käynnistynyt välillä Verkatehtaankatu- Suvantokatu ja rakentaminen on alkanut välillä Hämeenkatu-Verkatehtaankatu. Rongankadun suunnittelua on
jatkettu.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Jatketaan Kunkun parkin suunnittelua ja aloitetaan Näsinkallion
eritasoliittymän suunnittelu.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

38.2

Toteutuminen
 unkun parkin operaattorin ja suunnittelun kilpailutus on käynnissä. Näsikallion ja Amuritunnelin yleissuunnittelma valmisK
tuu suunnitellusti vuoden 2018 keväällä. Katu- ja tiesuunnitelman kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty.
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Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Vähennetään mahdollisuuksien mukaan keskustan suurten
rakennushankkeiden haittavaikutuksia eri liikennemuodoille.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

38.3

Toteutuminen
 eskustan suurten rakennushankkeiden haittavaikutuksien lieventämistoimenpiteitä on suunniteltu projektissa, jonka
K
tuotoksena on laadittu paikkatietopohjainen materiaali vuoden 2017 liikennettä haittaavista hankkeista. Hanketietokantaa
tullaan jatkossa päivittämään säännöllisesti. Kerätyn tiedon pohjalta on laadittu karttaesitykset liikennettä haittaavista katuosuuksista ja esitetty suositukset käytettäviksi reiteiksi. Tietoa liikennettä haittaavista työmaista ylläpidetään tampereenliikenne.fi -sivustolla kulkumuotokohtaisesti. Nettisivuston sisältöä kehitetään edelleen. Raitiotieallianssin työnaikaisia liikennejärjestelyjä on käsitelty viikoittain pyrkimyksenä löytää yrittäjille, asukkaille ja muille käyttäjille mahdollisimman turvalliset
ja sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt. Liikkumisen ohjaukseen on saatu valtionapua. Työssä ollaan vuonna 2017 keskittytty erityisesti oman auton käyttöä keskustassa vähentäviin toimenpiteisiin, kuten liityntäpysäköintiin, joukkoliikennekamppanjoihin ja erilaisiin kokeiluihin. Autoliikennettä on onnistuttu vähentämään suurten rakennustyömaiden vaikutusalueilla
ohjaamalla liikennettä vaihtoehtoisille reiteille.
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Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Keskustan ruuhkatilannetta seurataan ajantasaisesti.
Ruuhkautumisen estämiseksi tehdään tarvittaessa pieniä
parannustöitä, vältetään ylimääräisiä työmaita, parannetaan viestintää, ja
lisätään vuorovaikutusta asukkaiden sekä elinkeinoelämän kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

38.4

Toteutuminen
 eskustan ruuhkatilannetta seurataan jatkuvasti liikennekeskuspäivystäjän toimesta. Lisäksi on ylläpidetty mm. SatakunK
nankadun liikennemäärien päivätasoista seurantaa ja laadittu kuukausittain koko keskustan liikennetilanteen kehittymistä
kuvaava karttaesitys. Kehittämistoimenpiteinä on tehty myös ruuhkatiedon analysointia TomTom -aineistoon ja liikennevaloilmaisin tietoihin perustuen. Keskustan osalta on käynnistetty projekti "keskustan vetovoiman vahvistaminen 2018-21",
jossa tavoitteena on löytää yhdessä yrittäjien ja asukkaiden kanssa keinoja Tampereen keskustan saavutettavuuden ja
vetovoimaisuuden varmistamiseksi sekä erityisesti keskustan rakennustyömaiden aiheuttamien negatiivisten vaikutusten
minimoimiseksi. Tehostettua viestintää työnaikaisista järjestelyistä ja suositelluista reiteistä on tehty yhteistyössä raitiotieallianssin kanssa.
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39.1

Toiminnan tavoite

75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu
yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen
vyöhykkeelle

Toimenpide

Toteutetaan asemakaavoitusohjelmaa 2017-2020, jossa on priorisoitu
keskuksia, ratavyöhykkeitä ja joukkoliikenteen laatukäytäviä. Vuonna 2017
korostuu raitiotien lähialueet.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 yväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta.
H
Vuoden 2017 aikana valmistui asuinkerrosalaa yhteensä 204119 k-m2, josta yleiskaavan 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen alueelle 106068 k-m2, mikä on 52% kaavoitetusta asuinkerrosalasta. Ero johtuu Ojalan pientaloalueen
ensimmäisen asemakaavan 91290 k-m2 sijoittumisesta vyöhykkeen ulkopuolelle. Ojalan kaavoittaminen vastasi kuitenkin
asumisen monimuotoisuuden ja pientalotonttien tavoitteeseen 105 omakotitontin osalta. Tehokkaan täydennysrakentamisen
vyöhykkeelle ohjelmoiduista asemakaavoista osan valmistuminen viivästyi prosessin aikana ilmenneiden lisäselvitystarpeiden
vuoksi vuoden 2018 keväälle.

		

			

- (Ei toteudu)

Toiminnan tavoite

Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu
suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri
asukasryhmien tarpeet huomioiden.

Toimenpide

Toteuteaan asemakaavoitusohjelmaa sekä palvelualueen
investointisuunnitelmaa, joissa tämä tavoite on otettu huomioon.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

40.1

Toteutuminen
 aavoitusohjelman kohteet on ohjelmoitu ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2017 aikana. Ohjelmoiduista asemakaavoisK
ta osan valmistuminen viivästyi prosessin aikana ilmenneiden lisäselvitystarpeiden vuoksi vuoden 2018 keväälle tai palautui
valmisteluun. Valmistuneet asemakaavat mahdollistavat monipuolisen asuntokannan syntymistä.
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41.1

Toiminnan tavoite

Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt

Toimenpide

Kehitetään maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta leanprojektissa yhdessä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
kanssa painopisteenä rakennuslupaprosessi ja siihen kytkeytyvät rajapinnat
asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 akennuslupaprosessin nopeuttamiseen tähtäävä Lean-kehityshanke on käynnissä. Ensimmäisenä painopisteenä rakenR
nusvalvonnassa on lupaprosessin aloitusvaiheen kehittäminen. Liikennesuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteisprosessin
sujuvoittamista koskeva Lean-hanke on käynnistetty marraskuussa 2017. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Nopeutettua kaavaprosessia käytetään soveltuvissa kohteissa, ja
vaihekaavoitusta koskeva pilotti on käynnissä Hervannassa. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin kokeilu.
Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnissä.
Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Ilmasto- ja energiatavoitteet ja sitoumukset päivitetään.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.1

Toteutuminen
Hiilineutraali Tampere 2030 on tavoitteena uudessa strategiassa. Linjauksia ja tiekarttaa aikatauluista ja toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi on valmisteltu nimellä Kestävä Tampere 2030 -kohti hiilineutraalia kaupunkia.
Kaupunginhallitus päätti kansainvälisten ilmastositoumusten jatkamisesta 27.11.2017 kokouksessaan. Tampereen seudun
ilmastostrategian päivitys aloitettiin ja valmistuu keväällä 2018.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Edistetään ilmasto- ja energiatiekartan ja Resurssiviisas
Tampere -kartan toimeenpanoa yhteistyökumppaneiden
kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.2

Toteutuminen
Hiilineutraalin Tampereen uusi tavoitevuosi on 2030 syksyllä 2017 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa. Tavoitteen toteuttamiseksi ja seurannan järjestämiseksi on valmistelussa Kestävä Tampere 2030 -kohti hiilineutraalia kaupunkia - linjaukset,
jotka päivittävät ympäristöpolitiikan tavoitteet vuoteen 2030 sekä samanniminen, ilmasto-, energia - ja resurssiviisauden
sekä kestävän luontopääoman toimintatapoja ja toimenpiteitä yhdistävä tiekartta. Myös nettisivut ovat valmistelussa. Ilmastokumppanuusmallia ja sähköistä alustaa valmistellaan mm. yritysten ja kaupunkiroganisaation ja sen muiden sidosryhmien
kanssa. Yritys- ja hankeyhteistyöllä on kestävyyden teemoissa kytkentöjä myös Smart Tampere -elinvoimaohjelmaan sekä
mm. Hiedanrannan energiavisioon ja -malliin.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Laaditaan uuden Kuntien energiatehokkuussopimuksen
toteuttamissuunnitelma.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.3

Toteutuminen
Tampereen kaupunki on kaupunginhallituksen 9.1.2017 päätöksen mukaisesti solminut energiatehokkuussopimuksen TEMin
Energiaviraston kanssa kaudelle 2017-2025. Mukana on tällä kaudella myös kaupungin tytäryhteisöjä. Sopimus edellyttää toteutussuunnitelman laadintaa.Toteuttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä pirkanmaalaisten sopimukseen liittyneiden kuntien kanssa. Toimintasuunnitelma laaditaan sähköiseksi, jolloin se on vapaasti tutustuttavissa. Toimintasuunnitelman
runko on yhteinen kaikille pirkanmaalaisille sopimuskunnille, mikä helpottaa mm. kuntien välistä yhteisten toimintatapojen
kehittämistä.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä.

Toimenpide

Kehitetään tiedon- ja toiminnanohjausta maankäytön
kokonaisprosessissa osana digiohjelman toteutusta.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

45.1

Toteutuminen
Digiohjelmaan sisältyneessä MAD2017-valmisteluprojektissa luotiin valmiudet käynnistää vuoden 2018 alussa maankäytön
toimintatapoja ja prosesseja, järjestelmiä sekä tiedon- ja toiminnanohjausta koskevat uudistus. Uudistuksella tavoitellaan
asukas- ja asiakaskokemuksen ja tuottavuuden olennaista parantumista. Vuoden 2017 aikana toteutettujen kokeilujen ja
uudistusta koskevien vaihtoehtotarkastelujen pohjalta projektin ohjausryhmä päätti käynnistää laajan kokonaisuudistuksen
toteuttamisen. Hankinnan valmistelu käynnistyi vuoden 2018 alussa markkinavuoropuhelulla.

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä.

Toimenpide

Parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta
joukkoliikenteessä käynnistämällä joukkoliikenteen tunnistepohjaisen
maksujärjestelmän sekä reaaliaikaisen infojärjestelmän (IJ 2020)
hankinnat.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

45.2

Toteutuminen
 igiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön 1.4.2017
D
alkaen. Info- ja suunnittelujärjestelmien hankinnan suunnittelussa on tehty yhteistyötä kuntien omistaman hankintayhtiön, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä OY:n kanssa ja hankinta toteutetaan yhtiön kautta vaiheittain vuosien 2018-19 aikana. Suunnittelujärjestelmän hankinnassa on käyty markkinavuoropuhelua ja varsinainen hankinta käynnistyy alkuvuodesta
2018.
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liikelaitokset ja pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

1

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Liikevaihto/htv: 60,706 M€ / 137 = 443 109 €/htv. Vertailuluku 12/2016: 57,183 M€ / 136 htv = 420 463 €/htv.

+ (Toteutuu)

Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

2

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Sairauspoissaolot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna. Tapaturmia on sattunut 4 kpl, joista 2 työmatkalla (1 sl-päivä) ja
2 töissä (4 sl-päivää).

+ (Toteutuu)
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Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

3

Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella

Mittari	Hintataso
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella. VVY:n kyselyn 2/2017 tulokset: Tampereen Veden kerrostalojen vertailuhinta vesihuoltomaksuille (vesi + jätevesi) oli 3,92 €/m3, 15 suurimman laitoksen keskiarvo oli 4,33 €/m3 (erotus 0,41 €/
m3).

+ (Toteutuu)

Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

Mittari	Asiakastyytyväisyys
Vastuuhenkilö

4

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyivät korkealla tasolla. Innolinkin asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaistyytyväisyys Tampereen Veteen säilyi erinomaisella tasolla (5,8/7, mikä oli sama kuin vuonna 2015) ja ies-arvo nousi 96%:iin (vuonna
2015:91 %) sekä tyytyväisyys korjaus ja saneeraustöihin kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

5

Mittari	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v.
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Vesijohtoverkoston toimitusvarmuudesta on huolehdittu. Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 vuotta: Verkostoja saneerattiin 7,7 km, verkostopituus vuoden alussa oli 772,8 km. Uusiutumisaika on 773 km / 7,7 km/a = 100 vuotta.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

6

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Vuoden 2017 liikevaihto/HTV ylittää edellisvuoden tason noin 1,6 %:lla.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

7

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Tule-sairaudet ovat lisääntyneet 9 % ja tapaturmat vähentyneet 13 %.

- (Ei toteudu)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Kapasiteetti on mukautettu tilaajan
kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun kokonaistilaukseen

8

Mittari	Tehdyt toimenpiteet
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Henkilöstö- ja kalustoresurssit on sopeutettu rekrytoinnein ja hankinnoin vastaamaan tilaajan tilausta.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin
verrattuna

9

Mittari	Hintataso taloudellinen tulos huomioiden
(konserniohjausyksikön arvio)
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna kun huomioidaan oman tuotannon asema ja siihen liittyvät mm. toiminnalliset velvoitteet esim. joustavuus liikennesuoritteen määrään liittyen. Hintatasoa alennettiin 0,1 % vuoteen
2016 verrattuna. Joukkoliikenteen tilaajan arvion mukaan ero kilpailutettuun liikenteeseen on n. 5-7 % eli aiempaa vähemmän ja oma tuotanto on selvästi tehostanut toimintaansa. Edellisvuotta korkeampi taloudellinen tulostavoite on saavutettu ja
liikeylijäämäennuste on 3,6 milj. euroa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

10

Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n
toimesta toteutunut suunnitellusti

Mittari	Toteutuneiden linjakilometrien määrä/ tilatut linjakilometrit
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
T KL:n toimesta toteutuneiden linjakilometrien määrä/tilatut linjakilometrit on vuonna 2017 ollut 99,93 %. Tavoite on saavutettu haastavasta liikenteen yllättävästä lisääntymisestä huolimatta.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

11

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli 139 314 euroa. Kasvua edellisvuoteen on 4,4 %. Vuosien vertailtavuuden parantamiseksi suunnittelupalvelut on vähennetty vuoden 2016 luvuista. Ilman tätä kasvuprosentti olisi 8,7 %. Tunnusluvun muutokseen
vaikuttivat pidättyvyys rekrytoinnissa, rakentamispalvelujen liikevaihdon kasvu ja lisääntyneet palvelujen ostot.

+ (Toteutuu)

Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

12

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Tapaturmien osalta tavoite toteutui, poissaolojen osalta ei.
Tapaturmien määrä laski 21 % edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna (10/2016-9/2017 23 kpl ja 10/2015-9/2016 28 kpl).
Tapaturmien vähenemiseen on vaikuttanut vuonna 2015 käyttöön otettu työturvallisuuden toimintamalli, jota on edelleen
kehitetty. Mallissa on käytössä kannustepalkkio.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolopäivät lisääntyivät vuodesta 2016 vuoteen 2017 kolmanneksella. Näiden
osuus kaikista sairauslomapäivistä oli 41%.
Ennalta ehkäisevää työtä on tehty yhdessä työterveyden kanssa. Infrassa on käytössä korvaavan työn ja kevennetyn työn/
osa-aikatyön toimintamallit. Tilanteeseen vaikuttaa Infran korkea keski-ikä, joka on 51,4 vuotta.

± (Toteutuu osittain)
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Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden
toimintamallin mukaiseksi

13

Mittari	Tehdyt toimenpiteet
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Organisoinnin suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien muutostarpeiden arviointi on aloitettu keväällä 2017 Infran korjaamosta. Korjaamon ratkaisut on tehty loppuvuodesta 2017. Omistajaohjauksen kanssa on sovittu, että muilta osin valmistelua
jatketaan vuoden 2018 aikana.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten
kilpailijoiden tasoa

14

Mittari	Toteutunut hinta- ja laatutaso, toteutustilanne
(omistajaohjausyksikön arvio, huomioiden sisäinen kate ja
eläkemenoperusteiset maksut)
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Infran eri toimintayksikköjen tuottamien palvelujen hinta- ja laatutasossa on palveluittain huomattavaa vaihtelua yksityisiin
kilpailijoihin verrattuna. Käytettävissä olevien tausta-analyysien ja arvioiden perusteella voidaan katsoa, että Infran asema
ulkopuolisiin toimijoihin nähden on vuoden 2017 aikana parantunut. Hintatason osalta eroa ulkopuolisiin on edelleen, liikelaitoksen tarjoamien palvelujen laatu on aiemminkin todettu varsin kilpailukykyiseksi. Vertailua vaikeuttaa mm. rakentamisessa Infran joustava rooli kaupunkiasiakkaan kumppanina ja erilaiset toimintakäytännöt yksityisiin toimijoihin verrattuna.
Liikelaitosmallissa talouden kustannusrakenne ei myöskään ole täysin läpinäkyvä. Infran liikeylijäämä huomioiden Infran
tuottamien palvelujen hintaero yksityisiin kilpailijoihin nähden näyttää kaventuneen aiempaan verrattuna. Osittain kysymys
on talouskasvuun liittyvästä markkinatilanteesta, osin positiivista kehitystä selittää liikelaitoksen toimenpiteet kilpailukyvyn
kehittämiseksi.

± (Toteutuu osittain)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

15

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
Työn tuottavuus heikkeni Tampereen Voimia liikelaitoksessa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto henkilötyövuotta
kohden oli 66 700 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 71 000 euroa. Työn tuottavuuteen vaikutti myynnin vähentyminen
puhtauspalveluiden 1,2 milj. euron hinnanalennuksen takia ja asiakkaan palvelutoiminnan supistuminen erityisesti ikäihmisten palveluissa sekä sairauspoissaolojen kasvusta johtunut sijaistarpeen kasvu.

- (Ei toteudu)

Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

16

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
T uki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot kasvoivat 7 prosenttia (2016: 6458 pv, 2017: 6933 pv). Työtapaturmien
määrä kasvoi 37 prosenttia (2016 35 kpl, 2017: 48 kpl). Tavoitteisiin pyritään pääsemään ennaltaehkäisevin toimin, varhaisella
tukemisella, turvallisuuskulttuuria kohentamalla ja työolosuhteita parantavien investointien avulla.

- (Ei toteudu)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen
vuoteen verrattuna

Mittari

Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset

Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

17

Toteutuminen
Kokonaistyytyväisyys Voimian järjestämiin palveluihin kehittyi positiivisesti edellisestä vuodesta; tyytyväisyys ateriapalveluihin säilyi hyvänä ja puhtauspalveluissa parani merkittävästi.
Ateriapalveluissa tyytyväisten osuus, 73 prosenttia, ja tyytymättömien osuus, 9 prosenttia, oli edellisen vuoden tasolla.
Puhtauspalveluissa tyytyväisten osuus nousi 25 prosentista 46 prosenttiin ja tyytymättömien osuus laski 42 prosentista 29
prosenttiin.
Asiakastyytyväisyyden paraneminen on seurausta systemaattisesta asiakasyhteistyöstä ja asiakkaiden osallisuudesta palveluiden kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti Feelback Group ja siihen vastasi 4852 ruokailijaa ja puhtauspalveluiden osalta 836 kohteiden yhteyshenkilöä. Puhtauspalveluiden edellisen vuoden tulokset on saatettu vertailukelpoiseksi
tämän vuoden tulosten kanssa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

18

Mittari	Asiakkaan hyvinvointi-indeksin tulos
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
 avitsemuksen hyvinvointimatriisin kokonaistulos heikkeni lievästi ( - 10 pistettä, - 3 prosenttia) edelliseen vuoteen verratR
tuna. Saavutettu tulos oli 295 pistettä maksimipistemäärän ollessa 1 000 pistettä. Positiivista vaikutusta tulokseen oli toisen
asteen opiskelijoiden ruokailuaktiivisuuden lisääntymisellä ja ravitsemushoidon onnistumisella sairaalapalveluissa. Tulosta
heikensi eniten ikäihmisten vajaaravitsemuksen lisääntyminen kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä ruokakasvatuksen vaihteleva toteutus varhaiskasvatuksessa. Hyvinvoinnin kehittämistä jatketaan kaupungin hyvinvointikertomuksessa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti.

- (Ei toteudu)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä
omistajaohjausyksikön kanssa

19

Mittari	Yhtiöittämisselvitys, toteutustilanne
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 10.10.2017 selvityksen perusteella, että valmistelua jatketaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen in-house yhtiön perustamiseksi v. 2019 alusta lukien.

+ (Toteutuu)

Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

20

Mölsä Petri

Toteutuminen
Liikevaihto/htv kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 3,6 %.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %

21

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

Toteutuminen
T uki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet hieman, noin 10 %. Kuitenkin sairauspoissaolojen kokonaismäärä/henkilötyövuosi on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna (2017: 19,7 pv/htv, 2016: 15,4 pv/htv). Erityisesti pidemmät
sairauspoissaolojaksot ovat lisääntyneet.
Työtapaturmien määrä on hieman korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia (sis. työmatkatapaturmat) on
tapahtunut 15 (2016: 9).

- (Ei toteudu)

Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin
uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa
toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa.

Mittari

Toteutustilanne, palvelutaso (asiakastutkimus)

Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

22

Toteutuminen
L iikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen
kanssa. Tuotteistus on valmis ja päätuoteryhmät on valittu. Sopimus palveluiden tuottamisesta tilaomaisuutta 1.1.2018 alkaen
hallinnoivan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –palveluryhmän kanssa on valmis. Sopimuksessa määriteltiin menettelytavat
ylläpidon ja investointien toteutukseen, kustannusseurantaan ja raportointiin. Asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt
palvelusopimuksen kokouksessaan 13.12.2017.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen
luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä
omistajaohjausyksikön kanssa

23

Mittari	Toteutustilanne
Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

Toteutuminen
 htiön liiketoimintasuunnitelma on valmistunut omistajaohjauksen johdolla. Kaupunginvaltuusto päätti Tampereen TilapalveY
lut Oy:n perustamisesta kokouksessaan 2.10.2017. Tilakeskuksen palveluliiketoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön liiketoimintakaupalla 1.1.2018.

+ (Toteutuu)

Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman
mukaisesti

24

Mittari	Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
Valvontasuunnitelman arvio vuonna 2017 suoritettavista määräaikaisista valvontatoimenpiteistä yritys- ja laitoskohteissa
oli 2506 kpl ja asuinrakennuksissa 20 850 kpl. Vuoden loppuun mennessä toteutui tarkastusvelvollisuuden piirissä olevissa
yritys- ja laitoskohteissa 2377 yleistä- ja erityistä palotarkastusta sekä 140 omavalvontaa (100,4 %). Asuin- ja vapaa-ajan
asuinrakennusten osalta toteutui 17500 omavalvontaa ja 5100 palotarkastusta (108 %).

+ (Toteutuu)
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Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

25

Mittari	1. yksikön ja pelastustoiminnan t oimintavalmiusajan
saavuttaminen riskiluokittain
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
Tavoite on saavutettu kaikissa riskiluokissa. Tiedot liitteenä olevassa taulukossa.

+ (Toteutuu)

Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä
vuoteen 2016 verrattuna

26

Mittari	Työhyvinvoinnin matriisin tulokset
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
T yöhyvinvointia on kehitetty systemaattisesti Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelman 2016-2017 ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti Kunta10 -tulokset huomioiden. Erityisesti voisi mainita osaamisen ja yhteisten
toimintamallien kehittämisen työohjaus- ja mentorointitoiminnan sekä esimieskoulutusten (sisältäen muutoskoulutusta)
kautta. Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien väheneminen osoittaa myös työhyvinvoinnin eteen tehtyjen systemaattisten
toimenpiteiden vaikuttavuuden. Tavoite ei toteutunut työhyvinvoinnin matriisin yhden osa-alueen, varhaiseläkemaksujen,
osalta, joiden toteuma/htv kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

± (Toteutuu osittain)
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