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Pormestarin katsaus

Tulevaisuus tehdään kaupungeissa

T

ampere on haasteiden edessä.
Työelämän, yhteiskunnan ja
kaupungistumisen muutokset
haastavat muuttumaan ja pysymään edelläkävijänä. Kasvava Tampere
on Suomen toinen metropoli. Kaupunkiseudun väkimäärä on noin 0,4 miljoonaa. Suomi tarvitsee toisen kaupunkikeskuksen, ja se on Tampere.
Tampereen väkiluku oli vuoden 2018
lopussa 235 487. Vuodessa kasvua oli
3634 asukasta, mikä oli 1,6 %. Kaupungin väkimäärän arvioidaan ylittävän
239 000 asukkaan rajan vuonna 2019.
Kasvava väestöpohja ei toistaiseksi
ole näkynyt kaupungin taloudessa kasvavina tuloina vaan maltillisesti kasvavina menoina. Tulos parani vuoden aikana arvioidusta, mutta verorahoituksen
heikon kehityksen seurauksena tulos
jäi silti 58,8 milj. euroa alijäämäiseksi.
Nettoinvestoinnit olivat 197,5 milj. euroa ja investointien tulorahoitus jäi vaatimattomaksi. Lainamäärä kasvoi 143
milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousi 2 850 euroon. Kaupungin
vaikea taloustilanne tasapainotetaan
vuoteen 2020 mennessä.
Työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen on Tampereen valtuustokauden ja
pormestariohjelman ykkösasia. Työllisyyden vahvistaminen on myös yksi
keskeisin kaupungin talouden tasapainottamiskeino. Työttömyyden vähentäminen on paitsi taloudellisesti myös
inhimillisesti äärimmäisen tärkeää.
Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelujen menestyksellinen alueellinen kokeilu päättyi joulukuussa 2018. Työllisyyskokeilulla saatiin
aikaan hyviä tuloksia, ja työttömyys laski kokeilun aikana huomattavasti. Ko-

keilun alkaessa elokuussa 2017 Tampereen aktivointiaste oli 25,1 prosenttia,
kun se vuoden 2018 lopussa oli noussut
38,9 prosenttiin. Korkeimmillaan Tampereen aktivointiaste oli marraskuussa
2018 43,7 %, mikä oli 13,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koskaan tilastoituna aikana ennen työllisyyskokeilua.
Työttömyys laski 2017 vuoden 13,2 prosentista 2018 vuoden 11,2 prosenttiin,
eli lasku oli kaikkiaan 2,1 prosenttiyksikköä. Positiivisesta työllisyyskehityksestä huolimatta työttömyyden rakenne
on Tampereella edelleen vaikea ja työmarkkinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin.
Kaupunki on käynnistänyt työllisyyskokeilun jatkoksi uuden elinvoima- ja
kasvupalveluallianssin kehitysohjelman
vuosille 2019–2020.
Aikaisempien vuosien tapaan sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelua on
jatkettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusten eteen on Pirkanmaalla
tehty paljon työtä vuosien saatossa.
Nyt käytössä on siis uusimmat tiedot ja
hyvät yhteistyöverkostot, joiden pohjalta palveluiden kehittämistä jatketaan.
Terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeilu Tampereella ja suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu
jatkuvat vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen tukemina. Henkilökohtaisen budjetin kokeilu
päättyi suunnitellusti vuoden 2018 lopussa.
Vuoden aikana kaupungissa jatkettiin rakennemuutoksen toteuttamista,
jossa lähtökohtana on painopisteen
siirtäminen perustason palveluihin ja
ennaltaehkäisyyn.

Kasvava väestö haastaa kaupungin
palvelutuotannon, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden
sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden
menojen kasvuna. Digitalisaation hyödyntäminen on Tampereen strategian
keskeinen keino vastata kasvaviin palvelutarpeisiin.
Tampereen strategisena tavoitteena
on olla koulutuksen ja osaamisen kärjessä. Keskeisenä onnistumisena voidaan tältä osin pitää sitä, että Tampere
sijoittui valtakunnallisessa vertailussa
ykkössijalle ja on vuonna 2018 Suomen
suositelluin opiskelukaupunki.
Tampereen kaupungin ja aluetalouden kannalta keskeisin uudistus on uuden Tampereen yliopiston toiminnan
alkaminen 1. tammikuuta 2019. Tampereen kaupungin omistamat Tampereen
ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet
siirrettiin Tampereen korkeakoulusäätiölle helmikuussa 2018. Tampere jatkaa aktiivista yhteistyötä yliopiston
kanssa.
Koko kaupunkiseudun kasvu näkyi
Tampereen katukuvassa vilkkaana
rakentamisena ja uusien asuntojen
kysyntänä. Kaupunkikeskustan elinvoimaa vahvistavia keskeisiä hankkeita
olivat Ranta-Tampellan rakentaminen,
Asemakeskuksen kehittäminen, Kansi ja areena -hanke, Särkänniemen
alue, Kunkun parkki sekä Tammelan ja
Amurin täydennysrakentaminen. Myös
raitiotien rakentaminen on edennyt
suunnitellusti, valmiusaste oli vuodenvaihteessa 51 prosenttia, rahoituksesta
käytetty 47 prosenttia ja ajasta 47 prosenttia. Kaupallinen raitiotieliikenne on
tarkoitus aloittaa vuonna 2021.
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Kasvun jatkuminen edellyttää myös
sujuvia maan sisäisiä liikenneyhteyksiä. Maantieteellinen sijaintimme on
keskeinen. Olemme yhteyksien solmukohdassa, päärata ja keskeiset valtatiet kulkevat Tampereen kautta. Täällä
sijaitsee myös Suomen toiseksi operoiduin lentokenttä Tampere-Pirkkala,
jonka kehittämistä Suomen kakkosterminaalina on jatkettava. Lisäksi valtatei-

den 3, 9 ja 12 sekä Vaitinaron liittymän
liikenteellisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen on keskeistä
sekä Tampereen että koko Pirkanmaan
saavutettavuuden kannalta.
Myös ilmastonmuutos haastaa meitä. Tampereen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Tampereen tulevien vuosien tavoitteena on rakentaa uudistumiskykyinen
Tampereen kaupunkikonserni, joka perustuu tasapainoiselle taloudelle.
Kaiken perustana on yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltaminen.

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. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.
Suurimmat puolueet olivat SDP, Kokoomus ja Vihreät. Kuvio 1 kuvaa valtuuston kokoonpanoa valtuustoryhmittäin.
Valtuuston puheenjohtajana toimi
Anna-Kaisa Ikonen (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pekka Salmi
(SDP), toisena varapuheenjohtajana
Iiris Suomela (Vihr.) ja kolmantena varapuheenjohtajana Mikko Aaltonen
(Vas.).

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.
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:
Aila Dündar-Järvinen (SDP)
Olga Haapa-aho (Vihr.)
Lassi Kaleva (PS)
Anneli Kivistö (SDP)

Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin 31.12.2018		

Tapu; 2 Vata; 1
Kesk; 4
Vas; 7

Sin; 1
Kok + Kd + Rkp;
18

Ps; 4

Vihr; 14

Minna Minkkinen (Vas.)
Suvi Mäkeläinen (Kesk.)
Ilkka Sasi (Kok.)
Irja Tulonen (Kok.)
Veikko Vallin (PS)
Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen ja
konsernivalvonnan täytäntöönpanosta
liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä
tehtävistä.
Puheenjohtajana toimi Kalervo Kummola (Kok.) ja varapuheenjohtajana
Atanas Aleksovski (SDP). Muut jäsenet
olivat:
Merve Çaglayan (Vihr.)
Anne Liimola (SDP)
Ilkka Sasi (Kok.)
Ilpo Sirniö (SDP)
Jaakko Stenhäll (Vihr.)
Anneli Taina (Kok.)
Sinikka Torkkola (Vas.)
Konsernihallinnossa toimi pormestarin
suorassa alaisuudessa kolme apulaispormestaria, konsernijohtaja, sisäinen
tarkastus ja pormestarin esikunta.
Konsernijohtajan alaisuudessa toimivat hyvinvoinnin, elinvoiman ja kil-

Sdp; 16

pailukyvyn sekä kaupunkiympäristön
palvelualueiden johtajat ja heidän esikuntansa sekä kuusi konserniohjausyksikköä: hallinto, henkilöstö, strategia ja
kehittäminen, viestintä, omistajaohjaus
ja talous.
Apulaispormestareina toimivat Johanna Loukaskorpi (SDP), Anna-Kaisa
Heinämäki (Vihr.) ja Aleksi Jäntti (Kok.).

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 toimi puheenjohtajana pormestari Lauri Lyly ja
jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Kalervo Kummola, Jaakko
Mustakallio ja Atanas Aleksovski.
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Lautakunnat, johtokunnat ja
toimikunnat
Lautakuntien tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta
ja kehittämisestä ja ohjata toiminnan ja
talouden suunnittelua.
Lautakunnat olivat sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta,
yhdyskuntalautakunta, alueellinen jäte-

huoltolautakunta, Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta,
tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.
Johtokunnat olivat Tampereen Infra
Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen Vesi Liikelaitoksen
johtokunta, Tampereen Voimia Liike-

laitoksen johtokunta ja Sara Hildénin
taidemuseon johtokunta. Tampereen
Voimia Liikelaitoksen johtokunta lakkasi 31.12.2018.
7 toimikuntaa ja 17 neuvottelukuntaa
huolehtivat niille annettujen tehtävien
toteuttamisesta.

TAMPEREEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 31.12.2018

Keskusvaalilautakunta

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

KAUPUNGINHALLITUS
PORMESTARI

Tarkastustoimikunta
Sisäinen tarkastus

Konsernijohtaja
KONSERNIOHJAUS
hallinto – henkilöstö – strategia ja kehittäminen – talous – omistajaohjaus – viestintä
konsernipalveluyksikkö

Sosiaali- ja
terveyslautakunta
Sivistys- ja
kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja
osaamislautakunta
Asunto- ja
kiinteistölautakunta

APO

Tampereen Voimia
Liikelaitos
Johtokunta

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Sara Hildénin
taidemuseo

Johtokunta

Johtaja
APO

Yhdyskuntalautakunta
Kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Johtaja

APO

Alueellinen
jätehuoltolautakunta

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

TYTÄRYHTIÖT JA
-YHTEISÖT

Johtaja

Tampereen Infra
Liikelaitos
Johtokunta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitos
Johtokunta
Tampereen Vesi
Liikelaitos
Johtokunta
Pirkanmaan pelastusNeuvottelukunta
laitos
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Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys
Talouden kehitys
Valtiovarainministeriö
joulukuussa
2018 ilmestyneessä julkaisussa ”Taloudellinen katsaus, talvi 2018” arvioitiin
valtiontalouden ja kunta- ja maakuntatalouden lähivuosien näkymiä. Suomen talouden tuotanto kasvoi vuonna
2018 laaja-alaisesti, mutta vuotta 2017
hitaammin. Bruttokansantuotteen kasvuksi vuonna 2018 arvioidaan 2,5 prosenttia. Työllisten määrä on kehittynyt
suotuisasti ja vuoden 2018 kasvuksi arvioidaan 2,5 prosenttia. Työllisyysaste
nousi vuoden aikana 71,6 prosenttiin.
Bruttokansantuotteen
arvioidaan
hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna
2019. Kaupan esteet hidastavat maailmankauppaa. Tämä hidastaa viennin
kasvua ja näkyy myös investointien
odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi, koska
erityisesti rakennusinvestoinnit vähenevät. Talouskasvun arvioidaan
vuonna 2020 edelleen hidastuvan 1,3
prosenttiin, minkä jälkeen kasvun arvioidaan hidastuvan alle 1 prosenttiin
keskipitkällä aikavälillä.
Kotitalouksien käytettävissä olevien
tulojen arvioidaan jatkuvan nopeana
vuonna 2019 ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitulot kasvavat selvästi.
Hyvän suhdannetilanteen ja menojen
kasvua hillitsevien toimien arvioidaan

vahvistavan julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee lähivuosina. Julkinen
talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina talouskasvun hidastuessa ja sopeutustoimien
päättyessä. Julkista taloutta heikentää
väestön ikääntyminen, joka kasvattaa
eläke-, terveys- ja hoivamenoja.
Helmikuussa 2019 julkaistiin ennakkoarvioit kuntien ja kuntayhtymien
vuoden 2018 tilinpäätöksistä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous romahti vuonna 2018. Ennakkotietojen
mukaan tulos painui negatiiviseksi 196
kunnassa, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa. Peräti 38 kunnan vuosikate painui negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin vuosikate
oli pakkasella vain neljässä kunnassa.
Myös suurimpien kaupunkien talous
heikkeni voimakkaasti. Yhdentoista
suurimman kaupungin yhteenlaskettu
tulos notkahti noin 450 milj. euroa vuodesta 2017 ja vain kahdella kaupungilla
tulos oli hyvällä tasolla. Suurten kaupunkien taloudellinen tilanne polarisoitui voimakkaasti ja Tampereen tulos
oli suurten kaupunkien heikoimpien
joukossa. Pirkanmaan 22 kunnasta
vain kolme on tekemässä positiivisen
tuloksen, kun edellisenä vuonna 16 pir-

Bruttokansantuotteen volyymin muutos 2000-luvulla

kanmaalaista kuntaa teki positiivisen
tuloksen.
Kuntatalouden lähivuosien näkymät
pysyvät vaikeina. Palvelutarpeiden
kasvu jatkuu, investointitarpeet ovat
suuret ja valtionosuuksien leikkaukset
jatkuvat edelleen vuonna 2019. Lisäksi on pelättävissä, että kunnille ollaan
kaatamassa jälleen uusia velvoitteita
ja menoja ilman riittävää rahoitusta.
Valtiovarainministeriön
optimistisen
arvion mukaan valtion toimenpiteet
heikentävät kuntataloutta vuonna 2019
nettomääräisesti noin 254 milj. eurolla.

Toimintaympäristön
kehitys
Väestö
Vuoden 2018 väestönkasvu oli ennakkotiedon mukaan 3 634 asukasta (+1,6
%). Väestönkasvu on ylittänyt 3 000
asukkaan rajan 2010-luvulla myös vuosina 2013, 2016 ja 2017. Vuoden 2018 lopussa tamperelaisia oli 235 487.
Tampereen väestönlisäys perustuu
muuttovoittoon. Kotimainen muuttovoitto, noin 2 600 asukasta, laski
edelliseen vuoteen verrattuna. Maahanmuuttovoitto nousi edellisvuoteen
verrattuna ja oli noin 700 asukasta.
Vuonna 2018 syntyi hieman yli 2 200

Väestön muutokset 2000-luvulla			
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Vuonna 2018 valmistui 3 600 asuntoa,
määrä kasvoi edellisvuodesta noin

17 prosenttia. Kuuden edellisen vuoden aikana asuntotuotanto on ollut
keskimäärin 2 300 asuntoa vuodessa.
Edelleen valtaosa, lähes 90 prosenttia,
valmistuneista asunnoista sijoittui kerrostaloihin. Huoneistotyypeistä yksiöitä
ja kaksioita valmistui eniten, noin 80
prosenttia.
Vuokra-asumisen suosio on edelleen
nousussa. Vuonna 2017 vakituisesti
asutuista asunnoista vuokra-asuntojen
määrä kasvoi noin 4,6 prosenttia. Myös
omistusasuminen jatkaa kasvua, mutta
on huomattavasti maltillisempaa vuokra-asumiseen verrattuna.

Nuorten, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä, joulukuu		
					
Henkilöä

9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yli vuoden työttömänä olleet

2014

2015

Alle 25-vuotiaat

2016

2017

Yli 50-vuotiaat

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

Tampereen ja koko maan työttömyysaste 1990-2018,
neljännesvuosittain
26,0 %
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Tampere

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

Koko maa

1996

Positiivisen suhdannekehityksen seurauksena Tampereen työpaikkamäärä
on noussut taas kasvuun. Vuoden 2016
lopussa Tampereella oli työpaikkoja
116 748. Luku on kasvanut edellisvuodesta noin 1000 työpaikalla. Vuoden
2008 työpaikkamäärää (lähes 120 000)
ei kuitenkaan ole vieläkään saavutettu,
koska suurina irti
sanomisten vuosina
2013–2015 uusia työpaikkoja ei ole syntynyt riittävästi menetettyjen tilalle.
Tampereen työttömyys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana ja se on laskenut edelleen selvästi vuoden aikana
2018. Tampereen kaupungin vetämässä Pirkanmaan työllisyyskokeilussa
on pystytty paremmin tavoittamaan
pidempään työttömänä olleet ja tarjoamaan heille suoraviivaisempia palvelupolkuja. Työllisyyspalveluissa olevien
määrä onkin lisääntynyt huomattavasti
ja tämä on vaikuttanut osaltaan suotuisasti Tampereen työttömyysasteeseen.
Työttömyysaste laski 11,2 prosenttiin.
Työttömiä oli 12 993, noin 3 500 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi
laskuun vuoden 2017 alussa, vuonna
2018 kehitys jatkui hyvin positiivisena.
Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa noin 26 prosenttia kaikista työttömistä, noin 3 400 henkilöä. Määrä on
laskenut yli 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Tampereella oli vuoden lopussa
1 988. Nuorten työttömyysasteessa tapahtui selkeä käänne parempaan vuoden 2018 aikana. Myös yli 50-vuotiaiden
työttömyystilanne kehittyi edelleen
suotuisasti. Työttömiä yli 50-vuotiaita
oli joulukuussa 3 454 henkilöä.

Asuminen

1993

Työ

Tampereen asema kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteen ja
etenkin 20 suurimman kunnan vertailussa parani vuoden 2018 aikana. Tampereella työttömyysaste kehittyi positiivisemmin kuin Oulussa ja Turussa,
joten kuuden suurimman kaupungin
vertailussa Tampere oli neljäs. 20 suurimman kunnan vertailussa Tampereella oli 11:ksi suurin työttömyysaste kun
se vielä vuonna 2017 oli neljänneksi
suurin.

1990

uutta tamperelaista. Syntyneiden määrä jatkaa laskuaan ja oli kahden edellisen vuoden tavoin alle 2 300 lasta.
Edellisen kerran syntyneiden määrä on
ollut alle 2 300 lasta vuonna 2003.
Tampereen kaupunkiseudun ennakkoväkiluku oli vuoden 2018 lopussa
389 860 asukasta. Kuluneen vuoden
kasvu oli 4 559 asukasta. Kasvu on keskittynyt keskuskaupunkiin. Tampereen
osuus kaupunkiseudun kasvusta on
noin 80 prosenttia, kun edellisvuonna
osuus oli noin 86 prosenttia.
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Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Tuloperusteiden muutokset
Verotuloja kertyi 914,5 milj. euroa, mikä
alitti vuosisuunnitelman 12,5 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 9,5
milj. eurolla. Verotulot vähenivät 4,5
milj. eurolla (0,5 %) vuodesta 2017. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vuonna 2018.
767,4 milj. euron kunnallisverotulot
laskivat 9,4 milj. euroa (1,2 %) edellisvuodesta. Kuntien kunnallisverojen heikko
kehitys aiheutui erityisesti verovuoden
2017 huomattavan isoista veronpalautuksista, suurista veroperustemuutoksista sekä kilpailukykysopimuksen liian
optimistisesta vaikutusarviosta kuntien
verotuloihin.
Yhteisöverotuloja kertyi 71,1 milj. euroa. Yhteisöverotulojen 4,5 milj. euron
(6,9 %) kasvu edellisestä vuodesta aiheutui kaupungin jako-osuuden noususta. Yleisesti kuntien yhteisöverotilitykset laskivat lievästi.
Kiinteistöverotuloja kertyi 76,0 milj.
euroa. Kiinteistöverot pysyivät käytännössä vuoden 2017 tasolla, veroja kertyi
0,4 milj. euroa (0,6 %) edellistä vuotta
enemmän.
Valtionosuuksia kertyi yhteensä 291,1
milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat
edellisestä vuodesta 6,0 milj. euroa (2,1
%). Peruspalvelujen valtionosuutta saatiin 231,9 milj. euroa, mikä oli 10,4 milj.
euroa (4,7 %) edellistä vuotta enemmän. Veroperustemuutosten verotuloja vähentävä vaikutus kompensoitiin
lisäämällä valtionosuuksia 6,5 milj. euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet olivat 59,2 milj. euroa,
mikä oli 4,4 milj. euroa (6,9 %) vuotta
2017 vähemmän. Opetus- ja kulttuuritoimeen kohdistuvien valtion säästötoimien johdosta erityisesti ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat laskivat
merkittävästi.

Kaupungin tehtävien ja
toiminnan muutokset
Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Pirkanmaan Voimia

Oy:n perustamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa 21.5.2018. Tampereen kaupunki myi Tampereen Voimia
Liikelaitoksen liiketoiminnan kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
omistamalle Pirkanmaan Voimia Oy:lle
ja uusi yhtiö aloitti 1.1.2019.
Konsernipalveluyksikkö Kopparin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita
siirtyi liikkeen luovutuksella Monetra
Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019. Kaupungille
jäävät toiminnot siirrettiin konsernihallinnon hallinto-, henkilöstö-, strategia ja
kehittäminen- sekä tietohallintoyksiköihin.
Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Hatanpään sairaalan sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen integraatio toteutettiin 1.1.2018 alkaen. Integraation
ulkopuolelle jäivät Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut, Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut
sekä Oriveden terveyskeskusvuodeosasto. Yhdistäminen tapahtui liikkeen
luovutuksella. Hoitoketjujen sujuvuuden ja yhteistyön varmistamiseksi perustettiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen kuukausittain kokoontuva
kampusjohtoryhmä. Integraation ulkopuolelle jääneistä palveluista Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut ja
Oriveden vuodeosasto liitettiin ikäihmisten palvelulinjaan ja Hatanpään
puistosairaalan psykogeriatrian palvelut psykososiaalisen tuen palveluihin.
Tesoman hyvinvointikeskus avautui
huhtikuussa osana Tesoman hyvinvointiallianssia. Hyvinvointikeskukseen keskitettiin alueen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kirjasto ja nuorisokeskus.
Yksityinen palveluntuottaja tuottaa terveysasemapalvelut ja suun terveydenhuollon aikuispalvelut.
Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikössä toteutettiin 1.1.2017–
31.12.2018 kaupungin sisäinen sote- ja
maakuntauudistusprojekti. Projektissa
keskeistä oli uudistuksen muuttuvan
tilannekuvan ylläpitäminen ja varautuminen vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin
kaupungin toiminta- ja päätöksenteko-

kyvyn varmistamiseksi. Projekti vastasi
uudistusvalmistelun kaupunkitasoisesta koordinoinnista ja muutoksen tuesta
sekä mahdollisti osaltaan uudistusta
koskevaa yhteistä keskustelua, vaikutusten tarkastelua sekä osallistumisen
ja vaikuttamisen kokemuksia. Sote- ja
maakuntauudistusprojektin
myötä
käynnistyi myös Tampere 2020-luvulla -työskentely kaupungin tulevaisuuden roolin kirkastamiseksi, joka jatkuu
vuonna 2019.
Tampereen kaupungin Raitiotien
kehitysohjelma koordinoi peruskaupungin toimintaa raitiotiehankkeessa.
Raitiotien rakennustyöt jatkuivat vuoden aikana ydinkeskustassa, Kalevassa,
Hervannan valtaväylän varrella ja Hervannassa. Joulukuussa 2018 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 ratainfran
tekninen valmiusaste oli 49 prosenttia.
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen
keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen
varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Raitiotien
osan 2 suunnitteluperusteet ja tilaajan
budjetit osuudelle Pyyninkintori - Lentävänniemi ja osuudelle Hiedanranta Lielahdenkatu hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.11.2018.
Keskustan kehittämisohjelmaan kuuluvassa Kansi ja Areena -hankkeessa rakennetaan rautatieaseman alueelle ratapihan päälle kansi, jolle rakennetaan
monitoimiareenan lisäksi toimisto- ja
liiketiloja, asuntoja, hotelli ja toritiloja.
Vuoden aikana kannen rakennustöinä
tehtiin porapaalutustyöt, pilari ja palkkirakenteita ja pääosin tarvittavat ratamuutokset sekä eteläinen tonttikatuyhteys. Hankkeesta aiheutuu kaupungille
julkisten osien rakennuskustannuksia
yhteensä 34 milj. euroa vuosina 2018–
2024. Monitoimiareena valmistuu 2021
ja hanke on kokonaisuudessaan valmis
2024. Tampereen kaupunki on Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenan
vähemmistöosakas 40 %:n omistusosuudella. Valtio on myöntänyt myön-
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tää tukea monitoimiareenan rakentamiseen 18,0 milj. euroa.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Vuoden 2018 talousarviossa tilikauden
tulostavoitteeksi asetettiin -15,7 milj.
euroa. Valtuusto päätti vuoden 2018
aikana talousarviomuutoksista viisi kertaa. Talousarviomuutosten mukainen
tilikauden tulostavoite oli -67,2 milj. euroa. Suurimmat menojen lisäykset kohdistuivat sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Erikoissairaanhoidon palveluihin
lisättiin 22,7 milj. euroa, ikäihmisten
palvelulinjaan 9,6 milj. euroa, lasten,
nuorten ja perheiden palveluihin 8,6
milj. euroa, vastaanottopalveluihin 6,1
milj. euroa ja psykososiaalisen tuen
palveluihin 5,6 milj. euroa. Lisäksi menojen lisäyksiä kohdistui 3,2 milj. euroa
sivistys- ja kulttuurilautakuntaan ja 2,3
milj. euroa yhdyskuntalautakuntaan.
Investointimenoihin tehtiin 25,4 milj.
euron lisäykset vuodelta 2017 siirtyneisiin talonrakennushankkeisiin. Verotuloja lisättiin talousarvioon 3,0 milj. eurolla ja valtionosuuksia 0,1 milj. eurolla.
Rahoitustuottoja lisättiin 3,2 milj. eurolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautuksen ja muiden rahoitustulojen ja -menojen muutosten vuoksi.
Kaupungin tilikauden tulos toteutui
8,3 milj. euroa muutettua talousarviota
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parempana. Toimintakate toteutui 10,8
milj. euroa muutettua talousarviota
parempana. Kokonaisuutena kaupungin taloustilanne on kuitenkin erittäin
huono. Edelliseen vuoteen nähden
toimintakate heikkeni 42,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 48,1 milj. euroa.
Käyttötalouden osalta merkittävimmät
poikkeamat talousarvioon nähden olivat sivistys- ja kulttuurilautakunnan 4,6
milj. euron ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 4,0 milj. euron toimintakatteen
ylitys.
Palvelujen ostot ylittyivät lähinnä
asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvun vuoksi. Merkittävimmät ylitykset
tulivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
palvelutilauksesta sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun sijaishuollon ja
kotihoidon ostoista. Aineet, tarvikkeet
ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset
kertyivät pääosin lääke- ja hoitotarvikekustannuksista.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan,
asunto- ja kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan osalta vuosisuunnitelman mukainen toimintakatteen
tavoitetaso ylitettiin.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen liikeylijäämä toteutui 1,8 milj. euroa ja Tampereen Infra Liikelaitoksen liikeylijäämä
1,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Muiden liikelaitosten

osalta liikeylijäämätavoite saavutettiin.
Liikelaitosten liikeylijäämä ei ole valtuustoon nähden sitova erä.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 47,5
milj. euroa muutettua talousarviota
pienempinä pääasiassa hankkeiden
lykkääntymisen seurauksena. Suurin
osa hankkeista on talonrakennushankkeita ja ne on budjetoitu uudelleen
toteutettavaksi vuodelle 2019. Ulkopuolista rahoitusta peruskaupungin
investointihankkeisiin saatiin 2,0 milj.
euroa, joka ylitti muutetun talousarvion
0,6 milj. eurolla. Sijoitukset osakkeisiin
ja osuuksiin alittivat muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla.
Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista 47 toiminnallisesta tavoitteesta
28 toteutui suunnitellusti ja 3 toteutui osittain. 14 tavoitetta jäi kokonaan
toteutumatta ja 2 tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Liikelaitosten
ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 22
tavoitteesta 9 toteutui suunnitellusti ja
6 toteutui osittain. Tavoitteista 7 jäi kokonaan toteutumatta. Tytäryhteisöjen
89 toiminnan tavoitteesta 55 toteutui, 6
toteutui osittain ja 28 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta.
Merkittävät poikkeamat talousarvioon esitetään tarkemmin talousarvion
toteumavertailu -osiossa.
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Tilikauden tulos jäi 58,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimintakate heikkeni 3,7
prosenttia ja asukaskohtainen toimintakate 2,1 prosenttia.
Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 88,8 milj. euroa ja tilikausi
päättyy 28,8 milj. euroa alijäämäiseen
tulokseen. Talousarvion toimintakate
mahdollistaa 26 milj. euron toimintakatteen kasvun vuonna 2019. Viime
vuosien toteutumien perusteella tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, muttei
mahdotonta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää pidättäytymistä uusista menoja kasvattavista palveluista ja
nykyisten palvelujen laajentamisesta.
Asukaskohtainen menojen kasvu on

viime vuosina ollut hyvin maltillista,
mutta kuitenkin liian suurta verorahoituksen kasvuun nähden. Talouden
vakauttamiseksi keskeisintä on pitää
toimintakatteen kasvu verorahoituksen
kasvua pienempänä.
Toiminnan sopeuttaminen verorahoituksen mahdollistamalle tasolle on
välttämätöntä. Vuonna 2018 aloitetulla
talousohjelmalla tavoitellaan talouden tasapainoa vuonna 2020. Ohjelma
koostuu menojen vähennyksistä ja tulojen lisäyksistä. Vuodelle 2019 kohdistuu noin 37 milj. euron toimenpiteet
ja vuodelle 2020 noin 23 milj. euron
toimenpiteet. Keväällä 2019 arvioidaan
ovatko päätetyt toimenpiteet riittävät

vai tarvitaanko lisää toimenpiteitä.
Kaupungin omien toimenpiteiden
lisäksi kaupungin talouteen vaikuttaa
merkittävästi kunnille annettavien tehtävien ja velvoitteiden kehitys. Valtio on
leikannut 2010-luvulla rajusti hyvinvointipalvelujen järjestämiseen tarkoitettua
rahoitusta kunnilta, mutta kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei ole kuitenkaan vähennetty. Edelleen on pelättävissä, että
kuntien tehtäviä ja velvoitteita tullaan
lisäämään, vaikkei kuntatalous kestäisi
yhtään uutta kustannuksia aiheuttavaa
lisävelvoitetta. Jos näin käy, kaupunki
joutuu toteuttamaan uusia toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi.
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Henkilöstö
Henkilöstömäärän kehitys
Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2018
oli 14 469 henkilöä, josta vakinaisen
henkilöstön osuus oli 11 738. Määräaikaista henkilöstöä oli 2 731, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 327
henkilöä. Henkilöstöstä osa-aikaisia oli
1 903 henkilöä. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat
henkilöt. Vuoden 2017 lopussa henkilöstömäärä oli 15 606. Henkilöstömäärä
laski 1 137 henkilöllä edelliseen vuoteen
nähden organisaatiomuutosten vuoksi.
Tampereen kaupungin Hatanpään
sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toiminnot (pois lukien Oriveden
terveyskeskusvuodeosasto -palvelut,
Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut) yhdistyivät
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvaan Tampereen yli-

opistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella 1.1.2018. Liikkeenluovutus koski
yli tuhatta henkilöä. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos yhtiöitettiin liikkeenluovutuksella 1.1.2018, jolloin 230 henkilöä siirtyi pois kaupungin palveluksesta.

Palkallisten henkilötyövuosien
kehitys
Palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2018 oli 13 297 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön
osuus oli 252 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet alittivat vuosisuunnitelman 37:llä.
Kaupungin henkilötyövuosien määrä laski edellisvuoteen nähden 970
henkilötyövuodella (-6,8 %) organisaatiomuutosten vuoksi. Palkkatuetun
henkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 59:llä (30,5 %). Kasvun taustalla
oli 1.8.2017–31.12.2018 käynnissä ollut

HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ VUONNA
2018, HTV
Pirkanmaan
pelastuslaitos
644 htv
Liikelaitokset
5%
1 434 htv
11 %

Kaupunkiympäristön
palvelualue
305 htv
2%

lukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat
25,8 milj. euroa (4,2 %).
Kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotusten kustannusvaikutus sivukuluineen oli noin 5,0 milj. euroa vuonna
2018. Palkkaratkaisuun sisältyi myös
tammikuussa 2019 maksettava, mutta
vuoden 2018 tilinpäätökseen jaksotettava, tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka osuus henkilöstömenojen
kasvusta oli sivukuluineen noin 3,8 milj.
euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus sivukuluineen oli yh-
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Henkilöstökulujen kehitys
Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2018 olivat 630,9 milj. euroa. Vuoteen 2017 nähden henkilöstökulut
vähenivät 37,5 milj. euroa (-5,6 %).
Kun otetaan huomioon Tilakeskuksen
yhtiöittäminen 1.1.2018, Hatanpään
sairaalan yksiköiden siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2018,
sivukuluprosenttien lasku 1,22 prosenttiyksiköllä sekä toimistotyöajan
taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus 2,5 milj. euroa, vertai-

HENKILÖSTÖKULUT VUONNA 2018, MILJ. EUROA

Konsernihallinto ja
Konsernipalveluyksikkö
463 htv
3%

Elinvoiman ja
kilpailukyvyn
palvelualue
1 651 htv
12 %

työllisyyskokeilu. Kun otetaan huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen ja
Hatanpään sairaalan yksiköiden siirtyminen, henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu oli ilman palkkatuettuja
185 henkilötyövuotta (1,4 %) ja koko
henkilöstön osalta yhteensä 244 henkilötyövuotta (1,9 %).

Pirkanmaan
pelastuslaitos
34,4
Liikelaitokset
5%
61,3
10 %

Konsernihallinto ja
Konsernipalveluyksikkö
28,6
4%

Kaupunkiympäristön
palvelualue
17,4
3%

Hyvinvoinnin
palvelualue
8 801 htv
66 %

Elinvoiman ja
kilpailukyvyn
palvelualue
92,8
15 %

teensä 1,97 prosenttia. Palkallisten henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu
lisäsi henkilöstökuluja noin 11 milj. euroa. Taloudellisiin syihin perustuvia
palkattomia vapaita pidettiin 16 963
henkilötyöpäivää (46 henkilötyövuotta),
mikä vähensi palkka- ja sivukuluja noin
1,8 milj. euroa (0,3 % henkilöstömenoista).
Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 2,5 milj. eurolla. Vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston
20.8.2018 päättämän talousarviomuutoksen, jossa osoitettiin sosiaali- ja

Hyvinvoinnin
palvelualue
396,4
63 %

terveyslautakunnan ylitysuhkien kattamiseen 50 milj. euron lisätalousarvio.
Lisätalousarviosta 9 milj. euroa kohdistettiin henkilöstömenojen ylitysuhkiin.
Vuosisuunnitelman alituksen taustalla
olivat erityisesti muut henkilösivukulut,
jotka olivat 2,9 milj. euroa budjetoitua
alhaisemmat. Näistä työttömyysvakuutusmaksut alittuivat 1,1 milj. eurolla ja
sairausvakuutusmaksut 0,7 milj. eurolla. Eläkekulut ylittyivät 0,6 milj. eurolla.
Palkkojen ja palkkioiden yhteissumma
oli 0,3 milj. euroa budjetoitua alhaisempi.
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Henkilöstökulut
(milj. euroa)

TP 2017 TA 2018

Palkat ja palkkiot

Muutettu
TA 2018

TP 2018

TP 18 /
TP 17

%

-524,9

-481,5

-498,9

-498,7

26,3

-5,0

-118,9

-109,2

-112,3

-112,9

6,0

-5,0

-24,5

-21,7

-22,2

-19,3

5,2

-21,3

-668,3

-612,4

-633,4

-630,9

37,5

-5,6

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Henkilöstökulut ja palkalliset henkilötyövuodet
(1 000 euroa ja htv)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

TP 2018

1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR

Muutettu
TA 2018

Ero

HTV

HTV

-28 592

-32 278

3 685

463

505

-43

Konsernihallinto

-15 982

-18 483

2 501

187

223

-36

Konsernipalveluyksikkö Koppari

-12 610

-13 795

1 184

275

282

-7

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari

Hyvinvoinnin palvelualue

HTV

-396 431

-395 899

-532

8 801

8 694

107

Avo- ja asumispalvelut

-201 249

-202 664

1 415

4 268

4 242

26

Kasvatus- ja opetuspalvelut

-158 069

-155 517

-2 552

3 581

3 514

67

-37 113

-37 719

606

952

938

14

-92 807

-91 497

-1 309

1 651

1 714

-63

josta Ammatillinen koulutus

-54 943

-53 279

-1 664

923

927

-4

Lukiokoulutus

-17 996

-17 990

-6

283

275

8

Työllisyyspalvelut *)

Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

-13 783

-13 659

-124

368

427

-59

Kaupunkiympäristön palvelualue

-17 360

-17 265

-94

305

319

-13

Liikelaitokset yhteensä

-61 288

-62 801

1 513

1 434

1 472

-38

Tampereen Infra Liikelaitos

-18 018

-17 924

-95

393

410

-17

Tampereen Voimia Liikelaitos

-18 446

-19 532

1 086

549

577

-28

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

-17 338

-17 817

479

356

347

9

-7 485

-7 528

43

136

138

-2

Tampereen Vesi Liikelaitos
Pirkanmaan Pelastuslaitos
Yhteensä

-34 398

-33 680

-718

644

630

14

-630 875

-633 420

2 545

13 297

13 334

-37

*) Sisältää palkkatukityöllistettyjä 236 htv vuonna 2018

Kasvatus- ja opetuspalveluissa henkilöstömenojen vuosisuunnitelma ylittyi
2,6 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen
osuus ylityksestä oli 2,4 milj. euroa,
mitä selittävät muuan muassa oppilasmäärän arvioitua suurempi kasvu
esiopetuksessa ja kesäkerhotoiminnan
laajeneminen sekä kunta-alan palkkaratkaisun arvioitua suuremmat kustannukset. Ammatillisessa koulutuksessa
henkilöstömenot ylittivät vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla, josta kunta-alan
palkkaratkaisujen kustannusvaikutus
oli 0,8 milj. euroa. Opetushenkilöstön
vuosityöaikaan siirtyminen 1.1.2019 alkaen aiheutti noin 0,6 milj. euron budjetoimattomat henkilöstömenot.
Konsernihallinnon henkilöstömenot
alittivat vuosisuunnitelman 2,5 milj.

eurolla. Alituksen taustalla ovat muun
muassa presidentinvaalien toisen kierroksen poisjäänti, maakuntavaalien
siirtyminen, harkinnanvaraisten henkilöstömäärärahojen sekä varhaiseläkeja eläkemenoperusteisten maksujen
suunniteltua pienemmät toteumat.
Avo- ja asumispalveluissa henkilöstömenojen vuosisuunnitelma alittui
1,4 milj. eurolla, josta psykososiaalisen
tuen palvelulinjan osuus on 1,1 milj. euroa ja ikäihmisten palvelulinjan osuus
0,4 milj. euroa.

Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstökulut sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet

kustannukset. Työvoimakustannusten
vuosisuunnitelma vuodelle 2018 oli
637,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus vuosisuunnitelmasta oli
633,4 milj. euroa ja työvoiman vuokrausmenojen osuus 3,9 milj. euroa.
Vuonna 2018 työvoimakustannukset olivat 635,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus oli 630,9 milj. euroa
ja työvoiman vuokrausmenojen osuus
4,7 milj. euroa. Työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 1,7 milj.
eurolla. Henkilöstömenojen osuus alituksesta oli 2,5 milj. euroa. Työvoiman
vuokrausmenojen
vuosisuunnitelma
sitä vastoin ylittyi 0,9 milj. eurolla.
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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.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan aiemmin erilliset asiakirjat yhdistettiin vuonna 2018 samaan kuvausasiakirjaan. Kuvauksessa esitetään
toimintayksikön toiminnan luonteesta
johdetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. Kuvauksen tarkoituksena on edistää sitä, että sisäinen
valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan entistä kiinteämmin osana
toimielintyöskentelyä sekä kaupungin
toiminnan ja talouden tavanomaisia
hallinto-, johtamis-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaprosesseja.
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston
hyväksymien periaatteiden mukaan.
Riskienhallinnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa
Strategia- ja kehittämisyksikön riskienhallinta- ja turvallisuustiimi riskienhallinnan johtoryhmän tukemana.

Talouden ja
toimintaympäristön
vaikutukset
kaupunkikonserniin
Suomen talouden tuotanto jatkoi viime vuonna kasvuaan ja bruttokansantuotteen kasvuksi arvioidaan tulevan
2,5 prosenttia. Työllisten määrä ylitti
vuoden aikana 71 prosentin tason.
Muutaman viime vuoden aikainen positiivinen talouskehitys on vahvistanut
julkista taloutta. Valtiovarainministeriö
arvioi, että julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja
kuluneella vaalikaudella tehdyt sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta
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heikentää väestön ikääntyminen, joka
kasvattaa vuosi vuodelta eläke-, terveys- ja hoivamenoja.
Julkisen talouden viime vuosien positiivinen kehitys ei ole näkynyt kuntataloudessa. Kuntien ja kuntayhtymien
tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan
kaksi kolmasosaa kunnista teki negatiivisen tuloksen vuonna 2018. Kuntien verotulot ja valtionosuudet laskivat
vuonna 2018. Samaan aikaan kuntien
ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli
3 prosenttia. Tulos painui vuonna 2018
negatiiviseksi 196 kunnassa, kun vuotta
aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli
55 kunnassa. Vuosikate painui miinukselle 38 kunnassa, kun vuotta aiemmin
vuosikate oli pakkasella vain neljässä
kunnassa. Kuntien ja kuntayhtymien
lainakanta kasvoi miljardilla eurolla.
Tampereen kaupungin viime vuosien
tilinpäätökset ovat jääneet alijäämäiseksi samaan aikaan tapahtuneen palvelutarpeen kasvun ja erittäin hitaan
verorahoituksen kehityksen vuoksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2018 talouden tasapainottamisohjelman, jonka avulla kaupungin
talous on tarkoitus nostaa tasapainoon
vuonna 2020. Vuoden 2018 ennätyksellisen heikko tilinpäätös kirittää hakemaan tehokkaita talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja etsimään myös
uusia toteuttamiskelpoisia ideoita. Ylijäämäinen tuloslaskelma mahdollistaisi
myös kaupungin mittaville investoinnille riittävän omarahoitusosuuden.
Muutoin riskinä on velan ripeä kasvu
jatkossakin.
Kaupungissa on meneillä historiallisen suuria investointikohteita, joiden
onnistunut toteutus tulee vahvistamaan kaupungin taloutta pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä kaupunki
velkaantuu nopeasti, mutta olennaista
on varmistaa kaupungin lainanhoitokyvyn pysyminen hyvällä tasolla. Suurten yhdyskuntarakenneinvestointien
toteuttaminen hyvin lyhyellä aikavälillä
edellyttää suunnitelmallista riskienhallintaa, poikkeuksellisen huolellista

suunnittelua sekä onnistunutta toteutusta hakkeen alusta sen loppuun asti.
Suunnitelmiin tulevat muutokset voivat
aiheuttaa viivästyksiä sekä myös merkittäviä kustannusvaikutuksia (esimerkiksi Raitiotiehankkeessa Vaitinaron vesistötäytöt). Käynnissä on myös useita
riita-asioita, joihin liittyy kohtuullisen
merkittäviä taloudellisia riskejä.
Toimintaympäristön nopea muuttuminen aiheuttaa haasteita myös henkilöstön kyvykkyydelle ja osaamiselle.
Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen erityisesti kriittisiin tehtäviin on
varmistettava. Osaaminen täytyy saattaa uusia osaamistarpeita (asiantuntijaorganisaatio) vastaavaksi ja osaamisen
kehittämisellä nähdään olevan myös
erittäin suuri merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille.
Useat toimintayksiköt ovat raportoineet työn määrän ja käytettävissä olevien resurssien epäsuhdasta. Erityisesti
esimiesten työtaakka koetaan suureksi
ja kehittämistoimenpiteille sekä valvontatoimenpiteille on koettu jäävän liian
vähän aikaa. Työkuormaa pyritään hallitsemaan tehtäväkuvia tarkentamalla,
tehtävien priorisoinnilla ja työhyvinvointiin huomioita kiinnittämällä. Vaikeassa taloustilanteessakin on pidettävä huolta henkilöstön jaksamisesta.
Määrärahojen kohdistamisessa tulee
ottaa huomioon palvelutarpeet ja tuotettavien palvelujen kehitys. Riittävät
tarkoituksenmukaiset rekrytoinnit ovat
turvattava asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi.
Kunnalliselta toiminnalta edellytetään hyvää hallintotapaa. Kuntakonsernissa kuntapäättäjien kaksoisroolien
on todettu aiheuttavan riskejä luotettavan ja riippumattoman päätöksenteon kannalta. Kaupunginhallituksen
jäsenen ja samanaikaisesti Tampereen
Kotilinnasäätiön
toiminnanjohtajana
toimivan henkilön osalta oikeudellinen
riski (luottamusaseman väärinkäyttö)
konkretisoitui Muotialantien vuokraoikeuden siirtoa koskevassa sopimusasiassa. Luotettavan ja läpinäkyvän
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päätöksentekokulttuurin kannalta konsernijohtoon kuuluvien kaksoisrooleja
tulisi välttää.

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 kerrannaisvaikutukset voivat muodostua
erittäin suuriksi ja pitkäaikaisiksi.
Tampereen kaupunki panosti vuoden 2018 aikana keinoihin ICT-häiriöiden välttämiseen ja tilanne paranikin
selvästi vuoteen 2017 verraten vaikka
erilaisia häiriöitä on ollut edelleen.
Esimerkiksi tietoliikenneverkon ja tärkeimmän
potilastietojärjestelmän
jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat
uudistettiin. Sovellusten toiminnan
automattinen päästä-päähän valvonta
otettiin käyttöön noin 10 järjestelmän
osalta. ICT-palvelun tuottajien kanssa
on parannettu mm. laajojen häiriöiden toimintaprosessia sekä laadittu
nopeamman ja selkeämmän toimintatavan mahdollistavia SIAM-sopimuksia.
Tietoturvatapahtumien hallintaan ja
analysointiin pilotoitiin, kilpailutettiin
ja tilattiin SIEM+SOC palvelu, joka saadaan tuotantokäyttöön vuoden 2019
aikana.
Tampereen Vesi liikelaitos on toteuttanut mittavan saneeraus- ja
laajennusinvestoinnin
Kaupinojan
vedenpuhdistuslaitoksella. Tällä hetkellä on nähtävissä, että hankkeen
loppuunsaattamiseen sisältyy edelleen
taloudellisia 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 käy-

tön turvaamiseksi tehdään toimenpiteitä.

Turvallisuus ja vahingot
Turvallisuus on vakaan, viihtyisän ja
hyvinvoivan kaupungin kivijalka. Muuttuva turvallisuusympäristö on haastanut Tampereen kaupungin turvallisuuden monin eri tavoin. Erityisenä
huolenaiheena on ollut huumausaineiden käytön jatkuva kasvu. Ratkaisua
ongelmaan on haettu muun muassa
pormestari Lauri Lylyn nimeämän työryhmän, Huumeongelman tilannekuva
ja haittojen ennaltaehkäisy, työn ja työryhmän tekemien toimenpidesuositusten toteuttamisen kautta.
Turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen sekä turvallisuusongelmien ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista ja koordinoitua yhteistoimintaa
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Kaupunki onkin tunnistanut merkittävän
roolinsa turvallisuuden kehittämisessä
ja ylläpitämisessä. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on turvallisuuden kiinteä sitominen keskustan kehittämisohjelmaan 2018-2030.
Toimintavuoden aikana kehitettiin
kaupungin sisäistä turvallisuuskulttuuria muun muassa turvallisuusohjeistuksia ja -koulutuksia kehittämällä ja
säännöllisellä intranetissä tapahtuvalla
turvallisuusviestinnällä. Ajankohtaisista
turvallisuushaasteista raportoitiin suoraan kaupungin johdolle.
Haastavat ja osin myös aggressiiviset
asiakaskohtaamiset ovat kasvava ongelma sosiaali- ja terveystoimessa, ensihoito- ja pelastustehtävissä, opetustoimessa sekä myös monissa muissa
toiminnoissa. Riskinä on myös tunnistettu kaupungin henkilöstöön kohdistuva vihapuhe erityisesti sosiaalisen
median kanavissa. Haasteisiin on vastattu muun muassa koulutuksilla, yksikkökohtaisilla ohjeistuksilla, työparitoiminnalla sekä vartijapalvelujen käytön
lisäämisellä. Yhteistyötä Sisä-Suomen
poliisilaitoksen kanssa on edelleen tiivistetty muun muassa säännöllisten
yhteistyöpalavereiden ja yhteisten uhka-arvioiden tekemisen muodossa.
Viime vuosina kaupungin kiinteistöissä on todettu useita sisäilmaongelmia,

niin myös vuonna 2018. 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.
Kaupunkirakenteeseen ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot voivat olla
seuraamuksiltaan huomattavia. Taloudellisten vahinkojen lisäksi niillä voi
olla myös vakavia yksilöön kohdistuvia
vaikutuksia. 2018 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
laski 24 prosenttiin edellisvuoden 46
prosentista. Kaupungin voimakkaana
jatkuva väestönkasvu pitää investointitason lähivuosina edelleen korkeana.
Talouden
tasapainottamisohjelman
avulla tavoitellaan myös oman tulorahoituksen ja investointien parempaa
yhteensovittamista, jotta kaupungin lainamäärän kasvua saadaan olennaisesti
hidastetuksi.
Kansainvälisillä 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.
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Johdannaissopimuksia on laadittu vain
suojaustarkoituksessa. Mikään sopimuksista ei toteutuessaan kasvata kaupungin korkovirtariskiä eli lisää korkokuluja tilanteessa jossa markkinakorot
nousevat. Lainasalkun suojausaste oli
vuoden lopussa noin 57 prosenttia eli
noin 43 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 tarkoituksenmukaisella uushankinnalla voidaan
pienentää rahoitusalijäämiin liittyvää
riskiä. Omaisuuden aktiivisella kehittämisellä sekä kunnan perustoimintojen
kannalta tarpeettoman omaisuuden
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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. Lisäksi kaupunki on taannut huomattavilla summilla lähinnä konserniyhteisöjen
lainoja. Näihinkään liittyviä merkittäviä
luottotappioriskejä ei ole tunnistettu.
Sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston hyväksymiä periaatteita ja konsernijohtajan 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.

Kokonaisarvio
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toteutus sujui hyvin vuonna 2018. Vaikka talousarviossa asetettuja tavoitteita
ei kaikilta osin saavutettukaan ja yksittäisiä riskejä konkretisoitui, onnistuttiin
tehdyillä toimenpiteillä varmistamaan,
ettei kaupunkikonsernin toiminnassa
toteutunut merkittäviä riskejä. Riskiprofiilityön sekä sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan kuvauksen on todettu
jämäköittävän entisestään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Toimintakertomus

Ympäristötekijät
Kaupungin talouden ja toiminnan kannalta olennaiset ympäristöasiat liittyvät
eri yksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toimiin hyvän ja terveellisen
ympäristön turvaamisen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä
kaupungin ympäristösitoumusten ja
-sopimusten toteuttamisessa.
Kaupungin ympäristöpolitiikkaa päivitettiin toimintavuoden aikana Kestävä Tampere 2030 -linjauksilla, jotka
määrittävät kaupungin strategiaan
perustuvan tavoitteen hiilineutraalista
kaupungista vuoteen 2030 mennessä.
Linjauksia toteuttamaan perustettiin
Smart Tampere -ohjelmaan kuuluva
Kestävä Tampere 2030 -osaohjelma,
jossa keskeistä on vähentää päästöjä kaupunkisuunnittelun, asumisen,
rakentamisen, liikkumisen, energiantuotannon ja kulutuksen saralla sekä
huomioida kaupungin metsien ja viherrakenteen hiilinieluvaikutus. Ohjelmaa
toteutetaan yhteistyössä kaupungin
palvelualueiden ja -ryhmien, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sekä muiden kaupungin sidosryhmien kanssa.
Kaupunkistrategian mukaisia linjauksia hiilineutraalista ja kestävästi
kasvavasta kaupungista toteutettiin
toimintavuoden aikana käynnistetyssä
kantakaupungin yleiskaavatyön päivityksessä, jonka avulla pyritään takaamaan tavoiteltu kasvu kestävällä tavalla
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatyön rinnalla laadittiin
kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa (SUMP), joka ottaa kantaa tulevaisuuden liikkumisen kehittämiseen.
Raitiotien ensimmäisen osan rakentamista jatkettiin välillä Hervanta-Pyynikintori-Tays ja toisen osan suunnittelua
ja suunnittelu jatkui välillä PyynikintoriLentävänniemi. Kestäviin ja älykkäisiin
ratkaisuihin perustuvan Hiedanrannan
uuden kaupunginosan yleissuunnitelman laatimista jatkettiin. Tampereen
Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin louhintatöillä, ja
puhdistamo otetaan suunnitelmien
mukaan käyttöön vuonna 2024. Lisäksi
kestävän ja älykkään kaupungin edis-

tämistä jatkettiin kehittämällä vähäpäästöisiä ratkaisuja mm. sähköiseen
liikenteeseen, älykkääseen ulkovalaistukseen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjoustoon, uusien asuinalueiden
energiantuotantoon sekä rakennusten energiatehokkuuteen. Tonttien ja
kortteleiden kasvillisuuden määrän ja
hulevesien hallinnan lisäämiseen tähtäävää viherkerrointyökalua kehitettiin
osana tiivistyvää kaupunkirakennetta
ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Toimintavuoden loppupuolella Hervantaan perustettiin Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualue, jossa on
arvokasta vanhaa metsää, kallioalueita,
eliölajistoa sekä ojittamattomia suoalueita.
Kaupungin toimintayksiköiden ja
liikelaitosten ehdolliset ympäristövastuut olivat yhteensä 65,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu
ehdollisina ympäristövelkoina 10 mahdollisesti kaupungin puhdistettavaksi
tulevan kohteen puhdistusvastuut ja
kahdeksan entisen kaatopaikan tarkkailuvastuut. Hiedanrannan nollakuidun puhdistusvastuun arviota tarkennettiin ja se ilmoitettiin vuodesta 2017
poiketen oman eränä. Uutena kohteena kirjattiin myös Sellupuiston kaatopaikan tarkkailuvastuu ja Pyynikintorin
parkkihallin pilaantuneiden maiden
puhdistusvastuu. Merkittävimmät lisäykset tehtiin Sellupuiston ja Kalevanharjun kaatopaikkojen tarkkailuvastuisiin ja Iskun ja Tampereen Areenan
tonttien sekä Hatanpään sairaalan alueen maa-alueiden puhdistusvastuisiin
liittyen. Pakollisiin varauksiin on kirjattu
yhteensä 1 milj. euroa maanpuhdistusvarauksia sekä yhteensä 0,1 milj. euroa
kaupungin sora-alueiden maisemointivarauksia.
Kaupunkiorganisaation ympäristötuotot, ilman kaupungin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien osuutta, olivat yhteensä 39,2 milj.
euroa. Välittömät ympäristökulut olivat
yhteensä 27,8 milj. euroa ja välittömät
ympäristöinvestoinnit 9,8 milj. euroa.
Tampereen Vesi -liikelaitoksen jäteveden käsittelyyn kohdistuvat tuotot, ku-

lut ja investoinnit olivat merkittävimpiä
ympäristöeriä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen järjestelmällistä saneerausta
ja uusien runkoviemäriyhteyksien rakentamista jatkettiin vesihuollon toimivuuden turvaamiseksi. Muita talouden
ja ympäristösuojelutoiminnan kannalta
merkittäviä tekijöitä kaupungin toiminnassa olivat mm. hulevesien hallintaan
liittyvät investoinnit ja hulevesimaksut,
pilaantuneiden maiden puhdistukset,
meluaitojen rakentaminen, jätteiden
käsittely, pölynsidonta sekä ajoneuvojen polttoainevero.
Kaupunkikonsernin yhtiöistä ympäristön kannalta merkittäviä toimijoita
ovat Tampereen Sähkölaitos Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Ekokumppanit Oy. Sähkölaitos jatkoi ilmaston
kannalta kestävien ratkaisujen edistämistä rakentamalla Tarastenjärvelle
aurinkoenergiapuiston ja sitoutumalla
ostamaan Hiedanrannan biohiilituotannosta syntyvää hiilidioksidinegatiivista ylijäämälämpöä sekä Nekalaan
rakennettavan laitoksen geolämpöä.
Uusiutuvien energianlähteiden osuus
Sähkölaitoksen energiantuotannossa
oli 44 %, ja energiatuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 46 % vuoden
1990 tasosta. Pirkanmaan Jätehuollon
yhdyskuntajätteen
hyödyntämisaste
vuonna 2018 oli 99 %. Sähkölaitoksen
ja Pirkanmaan Jätehuollon yhdessä
omistaman Tammervoima Oy:n Tarastenjärven
hyötyvoimalaitoksessa
poltettiin jätettä 160 000 tonnia, mikä
tuotti energiaa 429 GWh. Laitoksen
energiantuotannon hyötysuhde oli 92
%. Ekokumppanit Oy edistää kestävän
kehityksen mukaista elämäntapaa ja
yritystoimintaa tuottamalla tiedotus-,
neuvonta, - koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Ekokumppanit Oy:n liikevaihto
vuonna 2018 oli 1,0 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön palvelualueen
kestävän kehityksen yksikkö koostaa ja
julkaisee sähköisesti yksityiskohtaisemman, koko kaupunkikonsernia koskevat
ympäristötilinpäätöksen tunnusluvut.
Lisäksi päästöjen sekä muiden ulkoisvaikutusten laskentamenetelmien parantamiseksi tehdään jatkuvaa 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. Konsernimääräys uudistetaan vuoden 2019
aikana, jolloin siinä tarkennetaan hyvää
hallintoa turvaavia menettelyitä.
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
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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 hyödynnetään aktiivisesti toimintatapojen oh-

jeistuksissa sekä koulutuksissa.
Kaupungin ylimmälle luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle on järjestetty
seminaari, 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. Kaupunginhallitus arvioi eettisten periaatteiden toteutumista ja arvioinnin tulosten
perusteella määritettiin kehittämistoimenpiteitä. Eettisten periaatteiden
toimeenpanoa ja vaikuttavuutta ovat
myös kaupungin toimintayksiköt arvioineet osana niiden hallinto- ja johtamiskulttuuria.
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.

Toimintakertomus

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, joiden tarkoituksena on
varmistaa Tampereen kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. 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.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
ovat osa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan johtamista, suunnittelua,
päätöksentekoa ja toimintaprosesseja.
Tuloksellinen riskienhallinta on myös
olennainen osa läpinäkyvää, laadukasta ja vastuullista päätöksentekoa, jolloin se pitää sisällään riittävät vaikutusten ja riskien arvioinnit sekä perustuu
tosiseikkoihin ja lainsäädäntöön. Asianmukaisesti järjestetty 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 -ryhmien, liikelaitosten,
sekä lauta- ja johtokuntien kuvauksiin
ja itsearviointeihin hyvän hallinto- ja
johtamistavan, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi
selonteko perustuu sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin
tarkastuksiin ja arviointeihin.

Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Eettiset periaatteet

Tampereen kaupungin hallinto- ja
johtamiskulttuuri perustuu kuntalain,
hallintolain sekä muiden säännösten
lisäksi kaupungin toimintaa ohjaaviin
periaatteisiin, sääntöihin sekä ohjeistettuihin toimintatapoihin. Erityinen
vastuu hallinto- ja johtamiskulttuurin
luomisessa, viestinnässä, toimeenpanossa, ylläpitämisessä ja poikkeamiin
reagoinnissa on ylimmällä johdolla,
johtavilla viranhaltijoilla ja esimiehillä.
Kaupunginvaltuusto on kuntalain 14
§:n perusteella hyväksynyt 15.6.2015
päätöksen ”Tampereen kaupungin ja
kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet”, joka
on uudistettu valtuuston päätöksellä
17.12.2018. Päätöksellä valtuusto ohjaa
koko kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja edellyttää, että kaupungin ja sen
tytäryhteisöjen kaikissa toiminnoissa
on oltava 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. Konsernihallinnon, palvelualueiden sekä liikelaitosten johtavien
viranhaltijoiden velvollisuutena on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan ja vastata
siihen liittyvästä viestinnästä ja raportoinnista toimielimille. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä ja säätiöissä hallitus ja toimitus- tai toiminnanjohtaja
vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan asianmukaisesta
järjestämisestä yhteisöä koskevan lainsäädännön ja kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Kaupungin eettiset toimintaperiaatteet
on luotu henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Toimintaperiaatte-den 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. Kaupunginhallitus arvioi osaltaan eettisten periaatteiden toteutumista ja arvioinnin
tulosten perusteella määritettiin kehittämistoimenpiteitä. Eettisten periaatteiden toimeenpanoa ja vaikuttavuutta
ovat myös kaupungin toimintayksiköt
arvioineet osana niiden hallinto- ja johtamiskulttuuria.
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
perus-teiden mukaisesti kaupungin,
sen palvelualueiden, liikelaitosten ja
muiden toimintayksikköjen vastuulla
olevan toiminnan sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Tampereen kaupungin-
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hallitus 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. Konsernimääräys uudistetaan vuoden 2019 aikana. Valvontatehtävässään kaupunginhallitus ja sen
tarkastustoimikunta käyttävät apunaan
riippumatonta ja objektiivista sisäisen
tarkastuksen toimintoa.
Kaupungin muiden tilivelvollisten toimielinten on tullut kaupungin hallintosäännön ja kaupunginhallituksen konsernimääräyksen perusteella päättää
hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan
liittyvät menettelytavat. Tampereen
kaupungin lauta- ja johtokunnat ovat
käsitelleet kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen ja ovat
pääosin hyväksyneet Hyvä hallinto- ja
johtamistapa ja sisäinen valvonta -toimintatavan kuvaukset. Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää hyvän hallinnon ja hallinnon oikeusperiaatteiden
noudattamiseen.

Riskienhallinnan
järjestäminen
Riskienhallinnan toteutus on vastuutettu kaupunginvaltuuston sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
-päätöksessä, kaupungin hallinto- ja
toimintasäännöissä sekä tilivelvollisten
toimielinten päätöksissä. Kaupunginhallitus valmistelee ja kokoaa talousarvion laadinnan osana kokonaiskuvan kaupunkikonsernin riskeistä ja
menettelytavoista keskeisten riskien
hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi. Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset ovat velvollisia käsittelemään talousarvion sekä
palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadinnan osana kokonaiskuvan toimintaansa liittyvistä merkittävimmistä riskeistä,
niiden hallinnasta ja toiminnan valvontamenettelyistä. Riskienhallinnan tilaa
ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta
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raportoidaan osana välitilinpäätöksiä ja
tilinpäätöstä.
Vuoden 2018 aikana on laadittu Hyvä hallinto- johtamistapa ja sisäinen
valvonta -toimintatavan kuvaukset ja
itsearvioinnit konsernihallinnossa, palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Kuvaukset korvaavat tai täydentävät aiemmat
sisäisen valvonnan suunnitelmat ja riskienhallintasuunnitelmat. Riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia, talousarvion toiminnan ja talouden
tavoitteet, palvelu- ja vuosisuunnitelmat, toimintaympäristön analysointi,
johtamisperiaatteet sekä eettiset periaatteet.
Konsernihallinto, palvelualueet ja
liikelaitokset ylläpitävät ajantasaista
toimintaympäristöanalyysiä ja siitä
johdettua riski-profiilia toiminnastaan.
Toimintaympäristöanalyysissä tunnistetut ja priorisoidut mahdollisuudet ja
uhat muodostavat toimintayksikön riskiprofiilin. Riskiprofiilissa määritettyjen
toimenpiteiden avulla keskeiset uhat
hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti. Riskiprofiileja hyödynnetään myös kaupungin
kehitysohjelmien ja merkittävien investointien riskienhallinnassa. Riskienhallinnan menettelyiden kehittäminen
ja systemaattinen hyödyntäminen oli
määritetty useassa selonteossa kehittämiskohteeksi.

Johdon ja esimiesten
valvontatoimenpiteet
Kaupunginhallituksen Hyvä johtamisja hallintotapa ja sisäinen valvonta
-konsernimääräyksessä on kuvattu
keskeisimpiin prosesseihin sisältyvät
valvontatoimenpiteet. Kaupungin muilla konsernimääräyksillä ja ohjeilla on
lisäksi täydennetty hallinnon ja taloudenhoidon menettelytapavaatimuksia.
Kaupungin toimintayksiköt ovat Hyvä hallinto- johtamistapa ja sisäinen
valvonta -toimintatavan kuvauksissa
määritelleet niiden toiminnan lähtökohdista riskienhallinnan ja valvonnan
menettelyitä koskien niiden toimintaa,
hallintoa ja taloudenhoitoa sekä omaisuuden hallintaa.
Konsernihallinnon yksiköt, palvelualueet ja -ryhmät sekä liikelaitokset

ovat määritelleet valvonnan menettelyt, joilla ne varmentavat riskien hallinnan menettelyiden toimeenpanon
sekä asianmukaiset hallinnon ja taloudenhoidon menette-lyt. Selontekojen
laadinnan yhteydessä on arvioitu kriittisesti tietojärjestelmien häiriöttömän
ja laadukkaan toiminnan turvaavien
ja riskienhallinnan ja valvontatoimien
tuloksellisuutta. Häiriötilanteet ovat
vaikuttaneet negatiivisesti palvelu-tuotannon jatkuvuuteen, laatuun ja tuloksellisuuteen.
Kaupungin sopimustenhallinta toteutetaan Donna -järjestelmällä, joka
ei kuitenkaan mahdollista riittävällä
tavalla sopimusten hallintaa ja valvontaa. Donna-järjestelmän systemaattisempaa käyttöä on kuitenkin sopimustenhallinnassa ja asiakirjahallinnassa
muistutettu kaupungin yksiköille. Kaupungin sopimustenhallinnan nykytilasta ja tarpeista tehtiin kartoitus vuoden 2017 aikana. Kaupungille jäävien
toimintojen osalta tarkoituksena oli
laajentaa Donna-järjestelmää täydentävän Efecte-järjestelmän käyttöä sopimustenhallinnassa, mikä ei kuitenkaan
toteutunut vielä vuonna 2018. Vuoden
2019 tavoitteena on kaupungin sopimustenhallinnan kehittäminen sekä
saada aikaan kaupunkitasoinen sopimustenhallinnan ratkaisu.

Viestintä ja raportointi
Viestintä ja raportointi ovat olennainen
osa johtamisen, toiminnan suunnittelun ja arvioinnin, sekä valvonnan ja
riskien-hallinnan kokonaisuutta. Tilivelvolliset toimielimet, johtavat viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia järjestämään oikean ja riittävän sisäisen
ja ulkoisen viestinnän ja raportoinnin,
jotta he kykenevät asianmukaisesti valvomaan vastuullaan olevaa toimintaa
ja sen riskienhallintaa. Viestinnän ja raportoinnin toimeenpano on ohjeistettu
kaupunginhallituksen Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta -konsernimääräyksessä sekä mm. talouden
ja investointien raportoinnin ja viestinnän yksityiskohtaisemmissa ohjeissa.
Kaupunkistrategiassa
määritellyt
vuositavoitteet sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmat ohjaavat kaupungin
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toimintayksiköiden viestintää ja raportointia. Viestinnän keinoin välitetään
oikeaa ja ajantasaista tietoa kuntalaisille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille
kaupungissa valmisteilla olevista asioista, päätöksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista. 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.
Toimintayksiköiden
itsearviointien
ja sisäisen tarkastuksen suorittamien
arviointien mukaan tietojärjestelmien
tuottaman tiedon laatua ja tiedolla johtamista tulee edelleen kehittää toimintayksikköjen johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Seuranta
Tampereella toimii kaupunginhallituksen
tarkastustoimikunta
(audit
committee).
Tarkastustoimikunnan
tehtävänä on valvoa hyvän johtamisja hallintotavan, sisäisen valvonnan,
konsernivalvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa, ohjata ja kehittää sisäistä tarkastusta. Tarkastustoimikunnan
puheenjohtajana toimii pormestari ja
jäseninä ovat kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajat. Tarkastusjohtaja
esittelee asiat tarkastustoimikunnalle.
Kaupungin konsernijohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus tarkastustoimikunnan kokouksissa.
Tarkastustoimikunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen strategian ja vuosisuunnitelman sekä käsittelee sen
raportointia neljännesvuosittain. Tarkastustoimikunta koordinoi sisäisen
tarkastuksen ja tilintarkastajan työtä
sekä käsittelee tilintarkastajan raportoinnin ja keskeiset havainnot kultakin
tilikaudelta. Kaupunginhallitus saa puolivuosittain
tarkastustoimi-kunnassa
käsitellyn sisäisen tarkastuksen seurantaraportin ja vuosittaisen selonteon se-

kä sisäisen tarkastuksen toiminta-kertomuksen. Sisäinen tarkastus raportoi
suoraan 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 riskienhallinnan
toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea
kaupungin johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisessa.
Sisäinen tarkastus on tarkastanut
toimintayksikköjen ja toiminnan johtamis-, riskienhallinta- ja valvontaprosesseja, sähköisen asioinnin menettelyitä, julkisten hankintojen valvontaa
ja sopimusten hallintaa, henkilöstöjohtamiseen liittyviä teemoja, matkustuskäytäntöjä,
tietosuoja-asetuksen
toimeenpanoa, korjausvelan hallintaa,
avustustoimintaa ja siihen liittyvän
valtiontukisääntelyn
noudattamista,
taloudenhoidon menettelyitä ja valvontaa sekä kaupungille myönnetyn
valtionavustuksen käytön asianmukaisuutta ja raportointimenettelyitä.
Sisäinen tarkastus teki myös neljän
yksikön ns. Hyvän johtamis- ja hallintotavan kokonaisarvioinnit sekä erilaisia
erityistarkastuksia ja -selvityksiä. Yhteenvetona arvioin-tien 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 vastuussa 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 kaupungin toiminnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tuottaneet
pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta.
Kaupunginhallituksen tunnistamat
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kehittämistarpeet ovat:
• hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden
johdonmukainen
noudattaminen,
hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -toimintatavan kuvausten sekä riskiprofiilien sisältämien
kehittämistoimenpiteiden vieminen
käytäntöön
• tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmentaminen, jatkuvuussuunnittelun kehittäminen sekä
digitalisaation tulokselliseen hyödyntämiseen liittyvien riskien hallinta
• kehitysohjelmiin ja merkittäviin investointeihin liittyvä riskienhallinta
sekä tuloksellisuuden valvonta- ja raportointimenettelyt
• sopimusten hallinnan sekä sopimusperustaisen toiminnan valvonnan kehittäminen.
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Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

TA 2019

Poikkeama
TA 2019 / TP 2018

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

Toimintatuotot

450 452

430 297

441 499

26 412

34 040

21 080

-5 332

Toimintakulut

-1 656 728

-1 602 077

-1 668 909

-12 181

Toimintakate

-1 179 864

-1 137 740

-1 206 331

-26 466

Verotulot

914 515

918 981

981 030

66 515

Valtionosuudet

291 062

285 094

290 400

-662

5 772

5 843

6 173

401

Valmistus omaan käyttöön

-8 954

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

29 358

23 724

31 042

1 684

-11 733

-10 348

-13 313

-1 580

-1 113

-447

-154

959

47 998

85 106

88 847

40 849

-108 319

-103 867

-117 649

-9 330

1 520

8 049

0

-1 520

Tilikauden tulos

-58 801

-10 711

-28 801

30 000

Tilinpäätössiirrot

4 124

3 960

1 175

-2 949

-54 677

-6 751

-27 626

27 051

28

27

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

Tilikauden alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

44

82

Vuosikate, €/asukas

204

367

235 487

231 853

Asukasmäärä

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

Tuloslaskelman analysointi
Tilikauden tulos
Kaupungin tilikauden 2018 tulos oli 58,8
milj. euroa alijäämäinen. Edelliseen
vuoteen verrattuna tulos heikentyi 48,1
milj. euroa. Heikkoa tulosta selittää kasvaneesta väkimäärästä ja palvelutarpeista johtuva menojen liiallinen kasvu tuloihin nähden. Lisäksi kunta-alan
palkkaratkaisu on vaikuttanut tuloskehitykseen negatiivisesti. Toimintakate
kasvoi -42,1 milj. euroa (3,7 %) ja toteutui -1 180,0 milj. eurona. Vuonna 2017
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vertailukelpoinen nettomenojen kasvu
oli 2,0 prosenttia. Asukaskohtainen toimintakate oli 5 010 euroa (2017: 4 907
euroa). Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,1 prosenttia.
Verotulot laskivat edellisvuodesta 4,5
milj. euroa (0,5 %). Valtionosuuksien
6,0 milj. euron (2,1 %) kasvusta johtuen
verorahoitus kokonaisuudessaan kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta 1,5
milj. euroa (0,1 %). Vuonna 2017 verora-

hoituksen kasvu oli -0,8 %.
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä toivat kaupungille 22,3 milj. euroa tuottoja, mikä oli 3,5 milj. euroa edellisvuotta
enemmän. Konserniyhteisöiltä saadut
osinkotuotot kasvoivat 3,9 milj. euroa ja
rahoitusarvopaperien myyntivoitot 1,8
milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.
Lainojen korkomenot pysyivät vuoden
2017 tasolla.
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Vuosikate toteutui 48,0 milj. eurona,
mikä kattoi poistot 44-prosenttisesti.
Edellisvuoteen verrattuna vuosikate
heikkeni 37,1 milj. euroa ja poistoihin
suhteutettuna lähes puolittui. Satunnaisiin eriin on kirjattu 2,4 milj. euron
tuotto Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle ja 0,9 milj.
euron vahingonkorvauskulu.

Tuotot
Kaupungin tuottojen kokonaismäärä
ilman satunnaisia tuottoja oli yhteensä
1 691,2 milj. euroa. Edelliseen vuoteen
verrattuna kasvua oli 27,2 milj. euroa.
Toimintatuottoja kertyi 450,5 milj. euroa, mikä on 20,2 milj. euroa (4,7 %)
edellisvuotista enemmän. Tilakeskuksen yhtiöittämisen ja Hatanpään sairaalan yksiköiden siirtymisen Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille 1.1.2018 vuoksi tilikaudet eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään. Toimintatuotoilla
katettiin aiempien vuosien tapaan noin
28 prosenttia toimintakuluista.
Myyntituotot (217,6 milj. euroa) toteutuivat 6,3 milj. euroa edellisvuotta
pienempinä. Tampereen Vesi -liikelaitoksen myyntituotot olivat 57,8 milj.
euroa ja kasvoivat 3,1 milj. euroa edellisestä vuodesta. Kaupunkiympäristön
palvelualueen myyntituotot 54,5 milj.
euroa ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen
myyntituotot 32,8 milj. euro kasvoivat
hieman edellisestä vuodesta. Hyvinvoinnin palvelualueen alaisen avopalveluiden myyntituotot toteutuivat 32,0
milj. eurona ja olivat edellisvuoden
tasolla. Organisaatiomuutos pienensi

TUOTOT

Rahoitustuotot
35,1 milj. euroa
2%

Myyntituotot
217,6 milj.euroa
13 %

Valtionosuudet
291,1 milj. euroa
17%

Verotulot
914,5 milj. euroa
54 %

myyntituottoja 12,9 milj. euroa tilikauteen 2017 nähden.
Maksutuottojen (102,4 milj. euroa) toteuma oli edellisvuoden tasolla.
Hyvinvoinnin palvelualueen alaisen
ikäihmisten palvelulinjan maksutuotot
(34,4 milj. euroa) kasvoivat 3,6 milj. euroa edellisvuodesta. Maksutuottojen
kasvuun vaikuttivat organisaatiomuutoksen lisäksi asiakasvolyymien kasvu
kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä talousohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset.
Hulevesimaksun käyttöönotto kasvatti
kaupunkiympäristön
palvelualueen
maksutuottoja edellisestä vuodesta 6,4
milj. euroa toteuman ollessa 12,8 milj.
euroa. Organisaatiomuutos pienensi
maksutuottoja 9,9 milj. euroa tilikauteen 2017 nähden.
Tukia ja avustuksia (29,5 milj. euroa) kertyi 6,4 milj. euroa vuotta 2017
enemmän. Suurinta kasvu oli elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
alaisessa työllisyyspalveluissa (2,7 milj.
euroa) työllistämistukien ja kuntouttavan työtoiminnan korvausten vuoksi.
Kasvu oli suurta myös avopalveluissa
(2,5 milj. euroa), mikä aiheutui valtion
tukien kasvusta.
Vuokratuotot (66,2 milj. euroa) kasvoivat edellisvuoteen nähden 11,4 milj.
eurolla. Merkittävintä kasvu oli elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen alaisessa kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
-palveluryhmässä rakennusten ja maaja vesialueiden vuokratulojen kasvun
vuoksi.
Muut toimintatuotot (34,6 milj.
euroa) toteutuivat 9,0 milj. euroa edel-

Maksutuotot
102,4 milj. euroa
6%
Tuet ja avustukset
29,5 milj. euroa
2%
Vuokratuotot
66,2 milj. euroa
4%
Muut
toimintatuotot
34,6 milj. euroa
2%

lisvuotta suurempina. Kasvu aiheutui
pääosin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän alaisten pysyvien
vastaavien myyntivoittojen kasvusta
8,3 milj. eurolla. Maa- ja vesialueiden
myyntivoittoja toteutui 21,1 milj. euroa
ja rakennettujen kiinteistöjen myyntivoittoja 3,8 milj. euroa. Suurimmat
yritystonttikaupat olivat Tampere-talon
hotellitontin myynti sekä Ratinan toimistotontin myynti.
Verorahoitus toteutui 1 205,6 milj.
eurona, mikä tarkoitti hyvin pientä 1,5
milj. euron (0,1 %) kasvua edelliseen tilikauteen nähden. Kunnallisverotuloja
kertyi 767,4 milj. euroa, kiinteistöveroja
76,0 milj. euroa ja yhteisöverotuloja 71,1
milj. euroa. Kunnallisverotulot laskivat
9,4 milj. euroa (1,2 %) edellisvuodesta
verovuoden 2017 veronpalautusten,
veroperustemuutoksien sekä kilpailukykysopimuksen vuoksi. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia
vuonna 2018, ja kiinteistöverot pysyivät
vuoden 2017 tasolla. Yhteisöverotulojen 4,5 milj. euron (6,9 %) kasvu edellisestä vuodesta aiheutui kaupungin
jako-osuuden noususta. Valtionosuuksien määrä kasvoi maltillisesti 6,0 milj.
eurolla (2,1 %). Valtionosuusrahoituksen määrän lisäykseen vaikutti veromenetysten kompensaatio.
Rahoitustuotot toteutuivat 35,1 milj.
eurona, mikä oli 5,6 milj. euroa vuoden
2017 toteumaa enemmän. Korkotuottoja kertyi 5,8 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 29,4 milj. euroa. Suurimmat
osinkotulot kaupunki sai Tampereen
Sähkölaitos Oy:ltä 15,3 milj. euroa ja
Finnpark Oy:ltä 1,1 milj euroa. Sijoitusarvopapereiden myynti tuotti kaupungille
1,8 milj. euron suuruisen myyntivoiton.

Kulut
Kaupungin kulujen kokonaismäärä
ilman satunnaisia eriä oli yhteensä
1 777,9 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 61,2 milj. euroa (3,6
%). Vuoden 2017 kasvuun (0,4 %) nähden tilikauden 2018 kasvu oli voimakasta. Vertailussa tulee ottaa huomioon
organisaatiomuutosten vaikutus.
Omana työnä tai kaupungin johdolla
valmistettuihin investointihyödykkeisiin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelman toimintakuluihin ja niiden vaikutus
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tulokseen (26,4 milj. euroa) on eliminoitu valmistus omaan käyttöön -rivillä.
Omajohtoisen valmistuksen arvo laski
7,6 milj. eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin kokonaisvastuulla
tuotettujen hyödykkeiden hankintamenot muodostuvat pääosin palvelujen
ostoista ja henkilöstökuluista. Palvelujen ostojen osuus oli 23,4 milj. euroa,
mikä oli 2,2 milj. euroa edellisvuotista
vähemmän.
Toimintakulut toteutuivat 1 656,7
milj. eurona. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat 85 prosenttia
toimintakulujen kokonaissummasta.
Henkilöstökulut toteutuivat 630,9
milj. eurona, mikä on noin 38 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökuluja
aktivoitiin taseeseen valmistus omaan
käyttöön -erän kautta 2,1 milj. euroa.
Vuoteen 2017 nähden henkilöstökulut
vähenivät 37,5 milj. euroa (6 %). Kun
huomioidaan organisaatiomuutokset,
sivukuluprosenttien lasku sekä toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus, vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 25,8
milj. euroa (4 %). Henkilöstökuluja on
tarkemmin analysoitu toimintakertomuksen osiossa Henkilöstö.
Palvelujen ostot toteutuivat 770,6
milj. eurona, mikä oli 116,2 milj. euroa
(18 %) edellisvuotta enemmän. Organisaatiomuutokset vaikuttavat tilikausien

vertailukelpoisuuteen. Palvelujen ostoista suoraan kuntalaisille hankittujen
lopputuotepalvelujen eli asiakaspalvelujen osuus oli 513,4 milj. euroa (67
%). Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat
tilikauteen 2017 nähden asiakasmäärän
ja palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi.
Merkittävintä kasvu oli edellisvuoden
tapaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun sijaishuollon ja
kotihoidon ostoissa.
Muista palvelujen ostoista puhtaanapito- ja pesulapalvelut (44,6 milj.
euroa) kasvoivat edellisvuodesta 30,2
milj. euroa. Suurin osa kasvusta aiheutuu Tampereen Tilapalvelut Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Lisäksi tilille
on kirjattu 1,0 milj. euron kuluvaraus
Satamakadun SOTE-talon rakenteiden
puhdistamiseen liittyen. Toimisto- ja
asiantuntijapalvelut (35,0 milj. euroa)
kasvoivat 9,2 milj. euroa vuoteen 2017
verrattuna. Kasvuun on vaikuttanut
Tampereen Tilapalvelut Liikelaitoksen
yhtiöittäminen.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut (74,7 milj. euroa) laskivat
30,2 milj. euroa vuoteen 2017 nähden.
Organisaatiomuutokset vaikuttavat tilikausien vertailukelpoisuuteen. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot (13,3 milj.
euroa) oli merkittävin yksittäinen kuluerä. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden

KULUT
Rahoituskulut
12,8 milj. euroa
1%
Muut
toimintakulut
6,5 milj. euroa
0%

Poistot ja
arvoalentumiset
108,3 milj. euroa
6%

Vuokrakulut
55,9 milj. euroa
3%

Henkilöstökulut
628,7 milj. euroa
36 %

Avustukset
118,0 milj. euroa
7%
Aineet, tarvikkeet
ja tavarat
73,9 milj. euroa
4%

Palvelujen ostot
747,2 milj. euroa
43 %

Kuviossa esitetyistä summista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta
oikaistut kulut
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kulutus on suurta etenkin sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisissa avopalveluissa ja ikäihmisten palveluissa.
Avustuskulut (118,0 milj. euroa) olivat lähes edellisen vuoden tasolla. Avustuskuluista 28,2 milj. euroa muodostui
muista avustuksista kotitalouksille,
27,5 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja 26,1 milj. euroa avustuksista yhteisöille. Lasten kotihoidon tuen
osuus oli 14,6 milj. euroa ja vammaisille
annettujen avustusten osuus 14,5 milj.
euroa. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osuus avustuskuluista
oli 7,1 milj. euroa. Merkittävin kasvu
edelliseen vuoteen nähden oli muissa
avustuksissa kotitalouksille (5,1 milj.
euroa), mitä selittää palvelusetelipäivähoidon laajeneminen ja omaishoidon
tuen asiakasmäärän kasvu.
Vuokrakulut (55,9 milj. euroa) toteutuivat 4,8 milj. euroa edellisvuotta
suurempina. Vuokrakuluista 45,9 milj.
euroa oli rakennusten ja huoneistojen
vuokria (2017: 41,3 milj. euroa). Kasvuun
on vaikuttanut väistötilojen vuokrakustannukset.
Muut toimintakulut toteutuivat 6,5
milj. eurona.
Rahoituskulut (12,8 milj. euroa) kasvoivat 2,1 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Korkokulujen toteuma oli
11,7 milj. euroa.
Poistot ja arvonalentumiset (108,3
milj. euroa) toteutuivat 4,5 milj. euroa
edellistä vuotta suurempina. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 6,5
milj. eurolla. Suurin osa kasvusta aiheutui elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen alaisessa kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmän (3,5
milj. euroa) ja kaupunkiympäristön palvelualueen poistojen kasvusta (2,8 milj.
euroa). Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin 1,7 milj.
euroa. Merkittävin yksittäinen erä oli
vanhan Tesoman koulun purkaminen.
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Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

TA 2019

Poikkeama
TA 2019 / TP 2018

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

47 998

85 106

86 370

38 372

1 520

8 049

0

-1 520

-23 593

-29 600

-31 578

-7 985

-199 531

-189 240

-193 833

5 698

1 987

5 732

3 232

1 245

30 042

65 022

39 980

9 938

-141 578

-54 931

-95 829

45 749

-2

-1 571

-22 100

-22 098

3 969

4 963

584

-3 385

179 757

80 000

133 404

-46 353

-6 620

-43 381

-43 404

-36 784

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-30 329

2 798

0

30 329

Muut maksuvalmiuden muutokset

27 255

41 675

0

-27 255

174 029

84 483

68 484

-105 545

32 451

29 553

-27 345

-59 796

Rahavarat 31.12.

170 862

138 411

73 700

-97 162

Rahavarat 1.1.

138 411

108 858

101 045

-37 366

32 451

29 553

-27 345

-59 796

-600 311

-502 469

Satunnaiset erät
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

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

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

24

46

Lainanhoitokate

3,3

1,8

Kassan riittävyys, pv

34

28

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Toiminnan ja investointien rahavirta -välitulos kuvaa investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä
aikavälillä. Kertymään lasketaan mukaan tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden rahavirrat.
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 toiminnan vaikutusta rahavaroihin.
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 2018 toiminnan rahavirta
oli 25,9 milj. euroa ja se toteutui 37,6
milj. euroa edellistä vuotta pienempänä. Vuosikate heikkeni edellisvuodesta
37,1 milj. eurolla. Muutoksen syitä on
analysoitu tuloslaskelman analysoinnin

yhteydessä. Satunnaisiin eriin kirjattiin
2,4 milj. euron tuotto Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan
myynnistä Tampereen Tilapalvelut
Oy:lle ja 0,9 milj. euron vahingonkorvauskulu.
Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot
sekä pakollisten varausten muutokset.
Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja
kertyi tilikaudella yhteensä 25,1 milj.
euroa.
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden
myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden 2018 investointien
rahavirta oli -167,5 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi
muodostui kokonaisuudessaan -141,6
milj. euroa.
Vuoden 2018 ulkoiset investointimenot toteutuivat 199,5 milj. eurona ja ne
kasvoivat edelliseen vuoteen nähden
10,3 milj. euroa eli 5,4 prosenttia. Nettoinvestoinnit olivat 197,5 milj. euroa

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE
Milj. euroa
250

200

150

100

50

0

TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoinvestoinnit 141 116 119 163 132 150 126 186 142 214 213 221 184 198 193
Vuosikate
86 90 117 129 70 105 68 41 67 83 63 74 85 48 89
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(2017: 186,8 milj. euroa). Suurimmat
investointimenot olivat Kaupunkiympäristön palvelualueen 79,0 milj. euroa,
mikä alittaa muutetun talousarvion 4,6
milj. eurolla, sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 80,9 milj. euron
investoinnit, mikä alittaa muutetun
talousarvion 32,3 milj. eurolla. Talonrakennushankkeiden nettoinvestoinnit toteutuivat 49,4 milj. eurona, mikä
alittaa muutetun talousarvion 26,0 milj.
eurolla. Kehitysohjelmista Hiedanrannan investoinnit (4,0 milj. euroa) toteutuivat 2,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion ja Viiden tähden keskustan
investoinnit (2,8 milj. euroa) toteutuivat
0,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion.
Liikelaitoksista Tampereen veden investoinnit (32,0 milj. euroa) toteutuivat
2,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion.
Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti (24 %) toteutui muutettua talousarviota (18 %) parempana,
joten vuosisuunnitelmassa asetettu
sitova toiminnan tavoite saavutettiin.
Investointien
tulorahoitusprosentin
taso on kuitenkin hyvin alhainen, ja
edelliseen vuoteen nähden tunnusluku
heikkeni 22 prosenttiyksikköä. Toiminnan ja investointien rahavirran viiden
vuoden kertymä oli tilinpäätöshetkellä
-600,3 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 174,0
milj. euroa positiivisena pääosin lainamäärän kasvun vuoksi.
Antolainasaamiset vähenivät tilikaudella yhteensä 4,0 milj. eurolla. Vuonna 2018 nostettiin uutta pitkäaikaista
lainarahoitusta 179,8 milj. euroa ja
vanhoja lainoja lyhennettiin 6,6 milj.
eurolla, joten pitkäaikaisen lainarahoituksen määrä kasvoi yhteensä 173,1
milj. eurolla. Lyhytaikaisten lainojen
määrä pieneni 30,3 milj. eurolla. Kon-
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sernipankkitilillä olevien tytäryhteisöjen varojen määrä pieneni 23,8 milj.
eurolla ja henkilöstökassan lopetettua
toimintansa sen velka lyheni 6,6 milj.
eurolla. Kokonaisuutena kaupungin lainakanta kasvoi tilikauden aikana 142,8
milj. eurolla, mikä on 103,4 milj. euroa
enemmän kuin lainakannan kasvu tilikaudella 2017.
Muihin maksuvalmiuden muutoksiin
sisältyvät toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos. Kaupungin
saamiset kasvoivat tilikaudella 8,4 milj.
euroa, millä oli negatiivinen vaikutus rahoituksen rahavirtaan. Pääosin organisaatiomuutosten vuoksi myyntisaamiset pienenivät edellisvuodesta 10,9 milj.
euroa. Lainasaamiset, siirtosaamiset
ja muut saamiset kasvoivat yhteensä
20,2 milj. euroa edellisvuodesta. Mer-

kittävimpänä yksittäisenä muutoksena
oli raitiotiehankkeeseen kohdistuva
20,0 milj. euron valtionosuussaaminen,
jonka kaupunki välittää hanketta toteuttavalle Tampereen Raitiotie Oy:lle.
Korottomat velat kasvoivat tilikauden
aikana 33,4 milj. eurolla, mikä kasvatti
rahoituksen rahavirtaa. Kasvu muodostuu ostovelkojen, muiden velkojen ja
siirtovelkojen kasvusta. Merkittävimpänä yksittäisenä muutoksena oli edellä
mainittuun raitiotiehankkeen valtionosuussaamiseen kohdistuva 20,0 milj.
euron velka yhtiölle. Valtionosuuden
nettovaikutus on kaupungin kannalta
0.
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydestä lainojen hoitoon.
Kaupungin vuoden 2018 lainahoitokate
oli 3,3, mikä oli edellisvuoden lainanhoitokatetta (1,8) parempi. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla silloin, kun

tunnusluku saa suuremman arvon
kuin 2. Tunnusluvun tulkinnassa tulee
kuitenkin huomioida kaupungin kertalyhenteisten lainojen erääntymisen vaikutus. Vuonna 2018 lainojen lyhennykset olivat poikkeuksellisen pienet, mikä
paransi tunnuslukua merkittävästi.

Rahavarojen muutos
Kaupungin vuoden 2018 rahavarojen
muutos toteutui 32,5 milj. euroa positiivisena. Kaupungin kassavarojen tilanne
oli vuoden lopussa hyvä, 170,9 milj. euroa. Rahavarojen taso selittyy kuitenkin
lainojen lisäyksellä, sillä toiminnan ja
investointien rahoitustarve tilikaudella
oli 141,6 milj. euroa. Kassan riittävyyttä
kuvaavan tunnusluvun arvo 34 kuvaa
sitä, että tilinpäätöshetken rahavaroilla
olisi kyetty kattamaan kaikki kassasta
maksut 34 päivän ajan.

INVESTOINNIT, milj. euroa
Osakkeet ja osuudet
17,5 milj. euroa
9%

Koneet ja kalusto
13,9 milj. euroa
7%
Maa- ja vesialueet
14,5 milj. euroa
7%
Muut
pitkävaikutteiset
menot
5,4 milj. euroa
3%

Rakennukset ja
rakennelmat
47,7 milj. euroa
24 %

Kiinteät rakenteet ja
laitteet
100,4 milj. euroa
50 %
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Tasetarkastelu
Tase
VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

1 000 euroa

1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

332

1 047

119 118

119 964

119 449

121 011

Maa- ja vesialueet

206 459

192 837

Rakennukset

581 091

548 261

Kiinteät rakenteet ja laitteet

438 701

422 825

36 595

39 246

Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

4 428

4 269

120 538

111 260

1 387 812

1 318 697

Osakkeet ja osuudet

283 184

266 542

Muut lainasaamiset

92 100

96 067

1 344

1 343

376 628

363 953

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat

17

45

609

1 686

625

1 731

1 254

1 675

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet

386

207

1 641

1 883

Lainasaamiset

131

212

Muut saamiset

0

1

8 226

8 930

32 435

43 382

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

3 182

770

Muut saamiset

34 683

22 222

Siirtosaamiset

25 480

20 185

104 137

95 704

6 796

17 360

2 000

2 000

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit

36

11 014

1 241

19 810

20 600

Rahat ja pankkisaamiset

151 052

117 810

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 161 153

2 041 389
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VASTATTAVAA

31.12.2018

31.12.2017

1 000 euroa

1 000 euroa

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä

636 657

636 657

26 651

28 963

517 653

524 405

-54 677

-6 751

1 126 285

1 183 273

23 568

25 381

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

0

0

23 568

25 381

Eläkevaraukset

2 196

2 575

Muut pakolliset varaukset

3 343

1 546

5 539

4 121

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

522

265

11 888

11 856

2 530

1 891

14 940

14 011

456 844

321 784

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

145

236

25 812

23 188

17 704

27 150

500 506

372 358

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat

43 447

5 370

170 252

200 580

1 457

272

117 167

93 637

Muut velat

32 447

19 823

Siirtovelat

125 547

122 563

490 317

442 245

2 161 153

2 041 389

Omavaraisuusaste, %

53

59

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

60

50

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %

88

76

462 976

517 653

1 966

2 233

670 543

527 735

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT

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

2 847

2 276

92 100

96 067

235 487

231 853

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista -tunnusluku on laskettu uudelleen vuodelle 2017.
Laskennassa on huomioitu vastuiden esittämistavan muutos verollisista verottomiksi.
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Taseen analysointi
Taseen sisältö
Tase kuvaa kaupungin taloudellista
asemaa tilikauden päättymishetkellä.
Kaupungin varallisuus ja rahoituksen
rakenne esitetään ryhmiteltynä luonteensa mukaisiin omaisuus- ja pääomaeriin. Tase sisältää myös liikelaitosten omaisuus- ja pääomaerät ilman
eri yksiköiden välisiä sisäisiä eriä, kuten
saamisia ja velkoja.

Taseen kokonaisuus
Kaupungin taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 2 161,2 milj. euroa,
mikä oli 119,8 milj. euroa enemmän
kuin edellisen vuoden lopussa. Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet ja
sijoitukset kasvoivat 81,8 milj. euroa ja
rahoja ja pankkisaamisia oli tilinpäätöshetkellä 33,2 milj. euroa enemmän kuin
vuonna 2017. Tilikauden heikon tuloksen vuoksi taseen oma pääoma pieneni
57,0 milj. euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia
lainoja oli tilinpäätöshetkellä 142,8 milj.
euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vastaavaa
Taseen merkittävin omaisuuserä oli
pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet, joka muodosti 64 prosenttia
taseen loppusummasta. Tase-erä on
kasvanut vuosittain poistoja suurempien investointien vuoksi. Tilikaudella
2018 aineelliset hyödykkeet kasvoivat

69,1 milj. eurolla (5 %). Kaupungin rakennusten ja kaupunki-infran rakentaminen selittää pääosan aineellisten
hyödykkeiden kasvusta. Tehdyt maaja vesialuehankinnat ja maa-alueiden
perusparannukset ylittivät myytyjen
maa-alueiden tasearvot 13,6 milj. eurolla. Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat kasvoivat 9,3 milj. eurolla,
mikä selittyy rakennushankkeiden valmistumisen siirtymisellä seuraavalle
tilikaudelle.
Pysyvien vastaavien sijoitukset kasvoivat 12,7 milj. euroa edellisvuodesta.
Kasvu aiheutui pääosin osakkeiden ja
osuuksien kasvusta. Merkittävimmät
sijoitukset tilikauden aikana olivat 4,3
milj. euron sijoitus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n omaan pääomaan ja 3,7 milj. euron sijoitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
Oy:n omaan pääomaan.
Vaihtuvissa vastaavissa saamiset
kasvoivat 8,4 milj. eurolla, mikä aiheutui pääasiassa lyhytaikaisten muiden
saamisten kasvusta. Merkittävimpänä
yksittäisenä muutoksena oli raitiotiehankkeeseen kohdistuva 20,0 milj. euron valtionosuussaaminen, jonka kaupunki välittää hanketta toteuttavalle
Tampereen Raitiotie Oy:lle. Erä näkyy
myös muiden velkojen kasvuna, jolloin
nettovaikutus oli kaupungin kannalta 0.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS
Euroa

Milj. euroa
600
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1 000

100

500

0
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TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018

Lainakanta, milj. €

323,1

364,1

393,5

374,7

398,8

488,3

527,7

670,5

€/asukas

1 502

1 675

1 785

1 680

1 772

2 139

2 276

2 847
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Vastattavaa
Taseen vastattavien merkittävin erä on
oma pääoma, joka oli 1 126,3 milj. euroa ja 52 prosenttia taseen loppusummasta. Oma pääoma pienentyi vuoden
aikana 57,0 milj. eurolla tilikauden alijäämän vuoksi.
Kaupungin omavaraisuusaste oli
53 prosenttia, mikä oli 6 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 1,8 milj. eurolla, poistoeroa
on purettu samassa tahdissa investointivarauksella katettavien investointien
poistojen kanssa. Pakolliset varaukset
kasvoivat 1,4 milj. eurolla. Satamakadun
vanhan SOTE-talon rakenteiden puhdistamiseen tehtyä varausta kirjattiin
lisää 1,0 milj. euroa ja vahingonkorvausvarausta 0,9 milj. euroa. Eläkevaraus
pieneni 0,4 milj. euroa edellisvuodesta.
Vieras pääoma kasvoi yhteensä 176,2
milj. eurolla. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 128,1 milj. eurolla ja lyhytaikainen 48,1 milj. eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella
179,8 milj. euroa ja lyhennettiin 6,6 milj.
eurolla. Kaikkiaan kaupungin lainakanta kasvoi edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 142,8 milj. eurolla ja korollisen
vieraan pääoman määrä oli tilikauden
lopussa 670,5 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta kasvoi 571 eurolla 2
847 euroon, mikä on kuitenkin valtakunnallisessa vertailussa maltillinen
asukaskohtainen lainamäärä.
Suhteellinen velkaantuneisuus sai arvoksi 60 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä,
että koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 60 prosenttia kaupungin vieraan
pääoman takaisinmaksamiseksi. Tunnusluku velat ja vastuut prosenttia
käyttötuloista sai arvoksi 88 prosenttia.
Tunnusluku kertoo, että koko vuoden
käyttötuloista tarvittaisiin 88 prosenttia
vieraan pääoman ja vuokravastuiden
takaisinmaksamiseksi. Molemmat tunnusluvut heikkenivät edellisvuodesta
velkamäärän kasvun vuoksi.
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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 2018 kokonaistulot olivat
1 853,9 milj. euroa ja kokonaismenot

1 848,7 milj. euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuodesta 47,5 milj. euroa
lähinnä pitkäaikaisten lainojen lisäysten vuoksi. Kokonaismenot olivat 30,2
milj. euroa suuremmat kuin edellisenä
vuonna, mitä selittää toimintakulujen
voimakas kasvu. Kokonaismenot alittivat kokonaistulot 5,2 milj. eurolla. Edellisvuonna kokonaismenot olivat 12,1
milj. euroa kokonaistuloja suuremmat.
2018

Tilakeskuksen yhtiöittämisen ja Hatanpään sairaalan yksiköiden siirtymisen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2018
vuoksi tilikaudet eivät ole kaikilta osin
vertailukelpoisia keskenään.

2017

1 000 euroa

%

1 000 euroa

%

TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot

450 452

24,3

430 297

23,8

Verotulot

914 515

49,3

918 981

50,9

Valtionosuudet

291 062

15,7

285 094

15,8

5 772

0,3

5 843

0,3

29 358

1,6

23 724

1,3

2 370

0,1

28 878

1,6

-25 070

-1,3

-44 918

-2,5

1 987

0,1

5 732

0,3

30 042

1,6

65 022

3,6

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset

3 969

0,2

4 963

0,3

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

179 757

9,7

80 000

4,4

Lyhytaikaisten lainojen lisäys

-30 329

-1,6

2 798

0,2

1 853 885

100,0

1 806 414

100,0

1 656 728

89,6

1 602 077

88,1

-26 412

-1,4

-34 040

-1,9

11 733

0,6

10 348

0,6

1 113

0,1

447

0,0

850

0,0

20 829

1,1

Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
+/- Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot

0,0
-1 418

-0,1

5 516

0,3

-59

0,0

-20 835

-1,1

199 531

10,8

189 240

10,4

Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset

2

0,0

1 571

0,1

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

6 620

0,4

43 381

2,4

Lyhytaikaisten lainojen vähennys

0

0,0

0

0,0

1 848 688

100,0

1 818 534

100,0

Kokonaismenot yhteensä
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Kaupunkikonsernin toiminta ja talous
Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset
Olennaiset konsernia koskevat
tapahtumat
Tampereen Sähkölaitos Oy osti osuuden Enermix Oy:stä, joka tuottaa
kiinteistöjen olosuhdepalveluihin ja
energiaratkaisuihin liittyviä älykkäitä
etävalvonta- ja ohjauspalveluita. Lisäksi yhtiö lanseerasi markkinoille uuden
Älykäs kaukolämpö -palvelun sekä
vuokrattavat aurinkopaneelit, jotka sijaitsevat Tarasten Aurinkopuistossa.
Finnpark Oy osti P-Asemaan liittyvän
maa-alueen VR-Yhtymä Oy:ltä.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oy järjesti osakeannin, johon kaupunki
osallistui antamalla apporttina A-, B- ja
C-hallit. Tampereen Messut Oy osallistui rahallisesti omistusosuuttaan vastaavalla määrällä.
Tampereen
Ammattikorkeakoulu
Oy:n osakkeet luovutettiin Tampereen
yliopiston säätiön omistukseen.
Business Tampere oli mukana perustamassa uutta osakkuusyhtiötä Tampereen Seudun Yrityspalvelut Oy:tä.
Keskuspuhdistamo -hankkeen toteutusvaihe käynnistyi ensimmäisellä
louhintaurakalla. Hiedanranta suun-
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niteltuna louheen sijoituspaikkana on
edelleen epäselvä ja kaupunki louheen
omistaja yrittää ratkaista asiaa.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy päätti
aloittaa Pirkanmaan Jätevesipalvelut
Oy:n alasajon, koska palveluille ei muodostunut tarpeeksi kysyntää.
Särkänniemi Oy:n tytäryhtiö FunZones Oy aloitti toimintansa Lempäälän
Ideaparkissa.
Osana maakuntaan valmistautumista myytiin Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeita Pirkanmaan kunnille. Yhtiö säilyi
kaupungin tytäryhtiönä.
Tampereen Tilapalvelut Oy sai liikkeenluovutuksella Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen palvelutoiminnot.
Uutena tytäryhtiönä toimintansa
aloitti Tampereen Voimia liikelaitoksesta yhtiöitetty Pirkanmaan Voimia Oy.

Arvio konsernin
todennäköisestä tulevasta
kehityksestä
Globaalin talouden epävarmuus ei ole
vielä heijastunut konsernin toimintaan.

Yhtiöiden talous on kehittynyt pääosin
positiivisesti. Kaupungille tämä näkyy
kasvavina osinkotuloina. Talousarvion
mukaisesti osinkojen määrää tullaan
kasvattamaan, mutta samalla tulee
muistaa yhtiöiden omat investointitarpeet. Rahoituksen saatavuus on pysynyt edelleen kiitettävänä ja korkotaso
alhaalla. Tästä hyötyvät erityisesti Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy sekä muut
investointeja tekevät yhtiöt. Pitkien
korkojen heilunnasta huolimatta hankkeille on saatu tehtyä korkosuojaukset
hyvälle tasolle pitkälle tulevaisuuteen.
Konsernirakenteeseen valmistellaan
muutoksia konsernijaoston linjausten
mukaisesti. Tampereen Infra Liikelaitoksen osalta jatketaan yhtiöittämisselvitystä rajapintatyön valmistuttua.
Strategisesti merkityksettömien ja
omistajastrategioissa linjattujen omistusten realisointia jatketaan.

Toimintakertomus

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 ja arviointia. Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tiedot siitä, miten
konsernivalvonta on kuntakonsernissa
järjestetty, onko valvonnassa havaittu
puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on mainituilla
kohdealueilla tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Selonteon laadinta pohjautuu tytäryhtiöiden johdon itsearviointikyselyn
tuloksiin, 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. Konsernin
tytäryhteisöjen talousraportointi kattaa
konsernikatsauksen huhtikuun tilanteesta merkittävimpien tyttärien osalta, laajan talousraportoinnin elokuun
tilanteesta (välitilinpäätös), konsernitilinpäätösraportoinnin ja lisäksi erillisen
omistajaohjauksen vuosittaisen raportin Tampereen kaupungin tytär- ja
osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

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 avustaa omistajaohjausyksikkö. 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. Nämä 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. Tytäryhteisöjen
toimitusjohtajasopimusmallia
myös
päivitettiin vuoden 2018 aikana, jonka
kaupunginhallituksen konsernijaosto
joulukuun 2018 kokouksessaan hyväksyi.
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 2018 järjestettiin kaksi tytäryhteisöjen toimitusjohtajille tarkoitettua toimitusjohtajakokousta, joissa käsitellään
konsernin ajankohtaisia asioita. Konserniohjauksen toimivallan ja vastuujaon toimivuuden osalta ei ole havaittu
huomautettavaa.

Ohjeiden anto kunnan
edustajille tytäryhteisöissä
Konsernijaosto nimesi vuodelle 2018
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 2018 tehdyissä
hallitusjäsenten valinnoissa hallitusten
monimuotoisuus kasvoi. Tytäryhteisöjen hallituksiin valittiin sekä luottamushenkilöjäseniä että yksilöidymmällä asiantuntijaprofiililla olevia jäseniä
varmistaen monipuolisen osaamisen ja
kokemuksen yhtiöiden hallitustyöskentelyssä. Konserniohjauksen omistajaohjausyksikkö järjestää tytäryhteisöjen
toimielinten jäsenille niiden toimintaan
liittyvää koulutustoimintaa. Samoin
omistajaohjausyksikkö organisoi hallitustyöskentelyn arvioinnin vuosittain
tytäryhteisöjen hallituksen jäsenille ja
raportoi tuloksista kaupunginhallituksen konsernijaostolle.
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Konserniohjeen periaatteiden mukaisesti yhteisöjen tulee jo valmisteluvaiheessa hankkia omistajan ennakkokanta tehdessään päätöstä merkittävästä
asiasta. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa,
että ennakkokanta 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 2018 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. Vuoden 2018 omistajatavoitteita uudistettiin hieman aiemmasta käytännöstä. Vuoden 2018 talousarviossa
tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita
pidemmälle aikavälille kattaen talousarviovuoden lisäksi kolme seuraavaa
vuotta. Talousarviossa tytäryhteisöille
asetettiin sekä talouden että toiminnan
tavoitteita, joiden asettamiseen myös
kaupungin palvelualueet osallistuivat
uuden toimintamallin mukaisesti. Tytäryhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa.

Tytäryhteisöjen
omistajastrategioita
päivitettiin
Vuonna 2018 käytiin läpi ja päätettiin
yhteensä 18 tytäryhteisön omistajastrategiat kahdessa eri konsernijaoston kokouksessa. Tavoitteena on,
että kaupungin omistamien yhtiöiden
ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan kerran
valtuustokaudessa ja yhtiöiden omis-
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tajastrategioita päivitetään tarpeen
mukaan. Yhtiökohtaisten omistajastrategioiden laadinnan taustalla on 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 2018
aikana omistajaohjausyksikkö on viestinyt omistajastrategioista yhtiöiden
hallituksille ja toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa omistajastrategian
mukaisia käytännön toimenpiteitä yhtiötasolla.

Tytäryhteisöjen
työhyvinvointikysely
Tilikaudella 2018 toteutettiin myös
konsernijaoston toimeksiannosta kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoinen
työhyvinvointikysely. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen
kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin
tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja
koko Tampereen kaupunkikonsernin
johtamista.
Kysely toteutettiin seitsemässätoista
tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä
syksyllä 2018. Edellisen kerran työhyvinvointikysely toteutettiin tytäryhteisöissä keväällä 2017. Kokonaisuutena
voidaan todeta, että kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tilassa on tapahtunut edistystä suhteessa 2017 vuoden
tilanteeseen.

Tytäryhteisöjen toiminnan
tuloksellisuuden ja
taloudellisen aseman
seuranta, analysointi ja
raportointi
Yhteisöille asetettujen toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja seurataan sään-

nöllisesti. Vuosittain omistajaohjaus
laatii myös laajan raportin Tampereen
kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen
toiminnasta, joka sisältää omistajaohjausyksikön tekemän tilinpäätösanalyysin jokaisesta yhtiöstä ja toimiala-analyysia tärkeimmistä konserniyhtiöistä.
Myös tammi-huhtikuun talouskatsaus
ja välitilinpäätösraportti annettiin konsernijaostolle tiedoksi konsernin 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
laina-asioissa konsernipankkia, hankinnoissa keskitettyä hankintatointa, tietojenkäsittelyssä konsernin tietohallintoa
sekä muita konsernin palveluja. Tytäryhteisöille esitellään säännöllisesti konsernin mahdollistamia palveluja.
Ongelmallisissa lakiasioissa ja esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutostilanteissa omistajaohjausyksikkö käyttää
kaupungin lakiasiantuntijoiden palveluita. Siirtohinnoittelussa kaupungin
yksiköt ja in-house yhtiöt noudattavat
kustannusvastaavuuden periaatetta ja
kohtuullisen pääoman tuoton vaadetta. Siirtohinnoittelun ei ole raportoitu
aiheuttaneen ongelmia.

Toimintakertomus

Riskienhallintajärjestelmien
toimivuus tytäryhteisöissä
Tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen
periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston päätöksen Sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet sekä konserniohjeen ja Corporate Governance
–ohjeen avulla. Vastuu riskienhallinnan valvonnasta ja toteutuksesta on
viime kädessä tytäryhtiön hallituksella.
Kaupunkikonsernin
tytäryhteisöissä
toimitusjohtajalla ja yhtiön johtoryhmällä on kokonaisvastuu asianmukaisen riskienhallinnan järjestämisestä
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 ja kyselyitä
yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä. Viimeisin konsernivalvonnan selontekoon
liittyvä kysely tytäryhteisöjen johdolle,
kaupungin konsernijohdolle ja omistajaohjauksen johdolle järjestettiin joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019. Kyselyn vastausprosentti oli 77 %. Kyselyssä
käsiteltiin kirjapitolautakunnan kuntajaoston kunnan toimintakertomusta
koskevan yleisohjeen mukaisia kunnan
konsernivalvonnan kohdealueita.
Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus laati yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa kyselyn tytäryhteisöjen
johdolle yhteisöjen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä ja toimintatavoista. Kyselyn tuloksena vain kuudella
tytäryhteisöllä 23:sta kyselyyn vastanneesta oli järjestetty riippumaton ja objektiivinen sisäinen tarkastus. Kyselyn
perusteella näissä kuudessa yhtiössä
sisäinen tarkastus raportoi tarkastushavainnoistaan suoraan hallitukselle.
Sisäinen tarkastus raportoi suoraan

hallitukselle myös ilman toimitus- tai
toiminnanjohtajan läsnäoloa kahdessa yhtiössä kuudesta, joissa sisäinen
tarkastus on ylipäänsä organisoitu.
Tarkastusraportointi suoraan hallitukselle on sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien mukaista
ja varmistaa tarkastustoiminnon objektiivisuutta ja luotettavuutta. Kyselyn perusteella sisäisen tarkastuksen
järjestämisessä, sisäisen tarkastuksen
toimintaohjeiden laadinnassa, suunnitelmissa ja raportoinnissa on vielä konsernissa kehittämistarpeita.
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.

Merkittävimmät tunnistetut
riskit kaupunkikonsernissa
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 investoinnit ja kannattava kasvu,
joiden johdosta konsernilta vaaditaan
investointeja. Investoinneissa onnistuminen sekä tietojärjestelmähankkeissa
onnistuminen ovat merkittävä osa riskienhallintaa. Vuonna 2018 emoyhtiön
merkittävimpien riskien tilanne arvioitiin konsernin johtoryhmän toimesta ja
siitä raportoitiin vuosikellonmukaisesti
emon hallitukselle. Konsernin johtoryhmä arvioi, että konsernin riskienhallinta
on riittävällä tasolla.
Konsernivalvonnan selontekoon liittyvässä kyselyssä pyydettiin tytäryhteisöjen johtoa tunnistamaan merkittävimpiä konsernin toimintaan liittyviä
riskejä. Toimintaympäristöön liittyvinä
riskeinä nousivat kyselyssä esiin muun
muassa muutokset lainsäädännössä,
sote-uudistukseen varautuminen, riittävät valmiudet digitalisaatiota koskevassa kehityksessä, voimakkaasti
muuttuva ja uusiutuva kilpailutilanne
ja poliittiseen toimintaympäristöön
liittyvät riskit, mm. kaksoisroolitukset
yhtiöiden ja konsernin johdossa nähtiin riskialueena. Strategisina riskeinä
tunnistettiin mm. hallitustyöskentelyn
ja hallitusjäsenten riittävä osaaminen
suhteessa yrityksen tarpeisiin, usean
kunnan omistamissa yhtiöissä kuntien
omistajatavoitteiden yhteensovittaminen, riittämättömät tulevaisuuden toimintakyvyn ja kilpailukyvyn investoinnit, uudistumiskyvyn varmistaminen
toiminnassa, strategian toteutuksessa
epäonnistuminen, osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen, rahoitus- ja markkinariskit, suurinvestointien
kannattavuus sekä ennakointitietojen
riittävyys esimerkiksi talouden ohjaamisessa. Operatiivisina riskeinä nostettiin esiin mm. kaupunkikonsernin
päällekkäiset toiminnot yhtiön toimialalla, merkittävien investointien kannattavuus- ja takaisinmaksulaskelmien
laadinta riittävällä tasolla, yhtiöiden
toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus,
raportointijärjestelmien ajantasaisuus,
korkoriskit, taseeseen sitoutuneen varallisuuden aktiivisempi hyödyntäminen ja vahinkoriskit. Kaupunkikonsernin menestymisen näkökulmasta näitä
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keskeisinä nähtyjä riskejä tulee pyrkiä
ennakoimaan ja hallitsemaan ajantasaisten riskianalyysien ja yksilöityjen
riskienhallintatoimenpiteiden
avulla.
Riskienhallinta on kiinteä osa tytäryhteisön strategista johtamista.
Kaupunkikonsernin
näkökulmasta
vuonna 2018 realisoitui Tampereen
Kotilinnasäätiötä koskeva oikeudellinen riski. Tampereen Kotilinnasäätiön
Muotialantien vuokraoikeuden siirtoa
koskevaa sopimusasiaa käsiteltiin jo
vuoden 2017 konsernivalvonnan selonteossa. Pirkanmaan käräjäoikeus
tuomitsi Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajan luottamusaseman väärinkäytöstä yhteensä seitsemän kuukauden
ehdolliseen
vankeusrangaistukseen
9.1.2019. Todettakoon, että tuomio ei
ole lainvoimainen. Käräjäoikeus katsoi,
että säätiön toiminnanjohtaja on menettelyllään saanut säätiön hallituksen
tekemään päätökset Muotialan tontin
maanvuokraoikeuden siirrosta, vaikka
suostumusta vuokraoikeuden siirtoon
kaupungilta ei ollut saatu, ja aiheuttanut näin säätiölle tuomioistuimen
vahvistamaa 775 000 euron sovintosuoritusta vastaavan vahingon ja sen
ylittäviltä osin vahingon vaaran mahdollisesta sopimussakosta aina 1 800
000 euroon asti. Säätiölain mukaisesti
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiö-

valvonta seuraa asiaa ja on pyytänyt
asiaa koskevia selvityksiä Tampereen
kaupungilta ja säätiöltä. Tampereen
kaupungin sisäinen tarkastus on jo
2017 vuonna laatinut 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 suositteli tuolloin, että
konsernijohdon omistajaohjauksen ja
konsernivalvonnan puolueettomuuden
turvaamiseksi tytäryhteisöjen johtoon
kuuluvien henkilöiden ei tulisi kuulua
konsernijohtoon ja valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta,
tarkastuslautakunta).
Toisena konsernivalvontaan liittyvänä asiana konsernijaostossa käsiteltiin
Kaupinojan vedenpuhdistamoon liittyvää investointia. Investoinnin toteutuksessa toteutui sekä riski investoinnin toteutusaikataulun huomattavasta
venymisestä että kustannusten ennakoimattomasta noususta. Laitoksen koko kapasiteettia ei myöskään ole saatu
vielä käyttöön. Investointi on kaupun-

kikonsernin näkökulmasta erittäin
merkittävä. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksesta on määrä tulla Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon
rinnalle ja vedenpuhdistuslaitosten on
tarkoitus toimia toistensa varalaitoksina. Vuoden 2018 joulukuun loppuun
mennessä vedenpuhdistuslaitoksen rakentamiseen oli kulunut 28,6 miljoonaa
euroa. Laitoksen kapasiteetista on tällä
hetkellä noin kaksi kolmasosaa käytössä. Saneeraushankkeesta on päätetty
jo 20.9.2012 ja urakkasopimukset on allekirjoitettu 19.9.2013. Urakkasopimusten kokonaissumma on ollut tuolloin
20,6 milj. euroa. Sopimuksessa urakan
valmistumispäivämäärä oli 1.3.2016.
Joulukuussa 2018 asiassa on kuitenkin
edetty ja urakan loppuunsaattamisen
osalta on saatu aikaan sovintoratkaisu.
Rakennustyö etenee ja vedenpuhdistuslaitoksen riittävä kapasiteetti saataneen käyttöön vuoden 2020 aikana.
Kaupunkikonsernin riskienhallinta ja
sen seuranta on vastuutettu konsernijohdon osalta ja konsernin tytäryhteisöissä ei ole havaittu edellä mainittuja
lukuun ottamatta sellaisia merkittäviä
strategisia tai operatiivisia riskejä, jotka
vaikuttaisivat kaupunkikonsernin toimintaan.

omaan pääomaan.
Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin
kaikki 3 kuntayhtymää, joissa kaupunki
on jäsenenä. Konserniin kuului myös 14
osakkuusyhteisöä ja 3 yhteisyhteisöä.

Konsernitilinpäätökseen
yhdisteltiin
konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt, joita oli 9.

Konsernirakenne
Vuoden 2018 lopussa kaupunkikonserniin kuului 56 tytäryhteisöä, joista
kahta ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Yhdistelemättä jättämisellä
on vain vähäinen vaikutus konsernin

Tampereen konsernitilinpäätökseen
sisältyvät yhteisöt

Ei yhdistelty
(kpl)

Yhdistelty (kpl)
2018

2017

2018

2017

Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

23

19

0

0

Muut yhtiöt

27

30

2

2

4

5

0

0

Kuntayhtymät

3

3

0

0

Osakkuusyhteisöt

9

9

5

4

Yhteisyhteisöt

0

0

3

3

66

66

10

9

Säätiöt

Yhteensä
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Konsernitilinpäätös
Konsernituloslaskelma
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
1 000 euroa

1 000 euroa

Toimintatuotot

1 191 524

1 141 510

Toimintakulut

-2 190 094

-2 132 065

4 402

4 064

-994 168

-986 491

Verotulot

914 515

918 981

Valtionosuudet

299 869

340 853

Korkotuotot

1 280

1 183

Muut rahoitustuotot

7 656

6 088

-28 702

-27 970

-2 948

-2 105

197 503

250 539

-199 938

-191 105

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot

-280

82

-3 395

-4 519

Satunnaiset erät

-46 734

0

Tilikauden tulos

-52 845

54 998

Arvonalentumiset

Tilinpäätössiirrot

2 303

1 065

-11 032

-11 629

Laskennalliset verot

-3 273

-3 451

Vähemmistöosuudet

-1 461

-3 343

Tilikauden ylijäämä

-66 308

37 640

Tilikauden verot

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %

54

54

Vuosikate / Poistot, %

97

128

839

1 081

235 487

231 853

Vuosikate, euroa / asukas
Asukasmäärä

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut		
Vuosikate prosenttia poistoista		
= 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Vuosikate, euroa / asukas		
= Vuosikate / Asukasmäärä		

Konsernituloslaskelman
analysointi
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 heikkeni merkittävästi vuodesta 2017. Tilikauden
2018 tulos muodostui 52,8 milj. euroa
alijäämäiseksi, mikä oli 107,8 milj. euroa
edellisvuotta huonommin. Tulokseen
vaikuttaa olennaisesti Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden vastikkeeton luovutus Tampereen yliopiston säätiön omistukseen helmikuussa
2018. Vastikkeeton luovutus näkyy
konsernitilinpäätöksessä satunnaisissa
erissä 45,9 milj. euron kuluna. Tilikauden ylijäämä verojen, vähemmistöosuuksien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen
oli -66,3 milj. euroa. Toimintakatteeksi
muodostui -994,2 milj. euroa, mikä oli
7,7 milj. euroa edellisvuotista heikompi.
Nettomenojen kasvu oli 0,8 prosenttia.
Edellisenä vuonna kaupunkikonsernin
nettomenot pienenivät 1,3 prosenttia.
Kaupungin nettomenot kasvoivat vuonna 2018 3,7 prosenttia.

Konserniyhteisöjen tuloksen
muodostuminen
Konserniyhteisöjen
erillistilinpäätösten yhteenlaskettu tilikauden tulos ennen konsernieliminointeja oli 3,0 milj.
euroa. Kun huomioidaan konsernitilinpäätöksen eliminointien ja yhdistelykirjausten vaikutus tulokseen, kaupunkikonsernin tulokseksi muodostui
-52,8 milj. euroa. Osakkeiden vastikkeettoman luovutuksen lisäksi merkit-
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tävimmät konsernin tulosta heikentävät eliminointi- ja yhdistelykirjaukset
liittyivät konsernin sisäisiin osinkoihin.
Konsernin tulosta sen sijaan parantavat konsernin osuuteen osakkuusyhteisöjen voitosta ja poistoihin liittyvät eliminointi- ja yhdistelykirjaukset.
Konserniyhteisöjen yhteenlasketuista
toimintatuotoista ja toimintakuluista
eliminoitiin konserniyhteisöjen välisiä
sisäisiä liiketapahtumia yhteensä noin
440 milj. eurolla. Konserniyhteisöjen
tuloskehityksen analysoinnissa ei ole
huomioitu konsernieliminointien vaikutusta, ellei toisin ole mainittu.
Kaupungin tilikauden tulokseksi
muodostui -58,8 milj. euroa, mikä oli
48,1 milj. euroa edellisvuotista heikompi. Kaupungin tuloksen toteutumista
on analysoitu tarkemmin toimintakertomuksen kohdassa Tilikauden tuloksen muodostuminen.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin
vuosi 2018 onnistui taloudellisesti hyvin, vaikka kannattavuudessa ei aivan
edellisvuoden tasolle päästykään. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 36,5 milj. euroa positiivinen, kun
edellisen vuoden tulos oli 38,6 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui
28,9 milj. euroa. Konsernin liikevaihto
nousi 288,7 miljoonaan euroon, eli kasvua edellisvuoteen tuli 18,9 miljoonaa
euroa (7 %). Liiketulos laski puolestaan
46,4 miljoonaan euroon. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli viisi prosenttia. Tilikauden tulos oli 28,9 miljoonaa
euroa. Liikevaihdon kasvun taustalla oli
ennen kaikkea sähkön markkinahintojen nousu.
Myös kaupunkikonsernin asunto- ja
kiinteistöyhtiöillä oli edellisvuosien tapaan merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. Tampereen Vuokratalosäätiön
tilikauden tulos oli 13,2 milj. euroa, mikä oli 0,3 milj. euroa edellisen vuoden
tulosta parempi. Tuloksen paranemista
selittää uusien kiinteistöjen valmistumisesta seurannut vuokratuottojen kasvu. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n
tilikauden tulos 3,5 milj. euroa kasvoi
edelliseen vuoteen nähden 0,9 milj.
eurolla. Vilusen Rinne Oy:n tilikauden
tulos oli - 0,4 milj. euroa, mikä oli 1,9
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milj. euroa edellisen vuoden tulosta
heikompi. Heikentynyttä tulosta selittää yli 2,0 milj. euron remonttikulujen
kirjaaminen tulosvaikutteisesti.
Finnpark-konsernin tulos toteutui
1,6 milj. eurona, mikä oli 2,3 milj. euroa edellisvuotista heikompi. Finnparkkonsernin erillistilinpäätöksen tulos oli
poikkeuksellisen hyvä kulujen karsimisen vuoksi. Konsernitilinpäätökseen
yhdisteltävää tulosta on heikentänyt
Finnpark-konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden poistoihin tehdyt oikaisut.
Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin tilikauden tulos oli 2,7 milj. euroa, mikä
oli 0,8 milj. euroa edellisvuotista huonompi. Yhtiön toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jätteiden
energiahyödyntäminen
Tammervoimassa sujui odotusten mukaisesti.
Kuntavastuullinen jätehuolto järjestettiin omakustannushintaan ja yhtiön
asiakashinnoittelu todettiin Kiinteistöliiton hintatasotutkimuksessa Suomen
edullisimmaksi.
Tampereen Särkänniemi Oy:n vuosi
oli poikkeuksellinen. Ennakkomyyntiin panostaminen toi ennätysmäärän
liikevaihtoa, mutta huippusesonkiin
ajoittunut poikkeuksellinen hellejakso
karkotti asiakkaat Suomen huvipuistoista. Syyslomalle sijoittuva Karmiva
karnevaali onnistui yli odotusten, mikä
pelasti Särkänniemen tuloksen huonon
kesän jälkeen. Tilikauden tulos oli 0,04
milj. euroa, mikä oli 1,0 milj. euroa edellisvuotista heikommin.
Tuomi Logistiikan tulos oli liikevaihdon kasvusta huolimatta 0,1 milj. euroa
tappiollinen. Edellisvuoteen verrattuna
erityisesti henkilöstökulut kasvoivat
voimakkaasti, lähes 24 prosenttia. Tilikauden 2017 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,5 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuloksesta oli
1,3 milj. euroa, mikä oli 4,0 milj. euroa
edellisvuotista heikompi.

Konsernin tuloksen
muodostuminen
Kaupunkikonsernin osuus osakkuusyhteisöjen voitosta toteutui 4,4 milj. eurona, mikä oli 0,3 milj. euroa vuotta 2017

enemmän. Kaupunkikonsernin merkittävin tulososuus muodostui YH Kodit
-konsernin tuloksesta, josta kaupunkikonsernin osuus oli 3,8 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin osuus Coxa Oy:n
tuloksesta oli 0,6 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin rahoitustuotot
ja -kulut toteutuivat yhteensä -22,7
milj. eurona, mikä oli hieman edellisvuotta paremmin. Merkittävin muutos
oli muiden rahoitustuottojen 1,6 milj.
euron kasvu, mikä aiheutui pääasiassa
kaupungin muiden rahoitustuottojen
kasvusta. Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten rahoitustuottojen ja -kulujen
toteuma oli yhteensä nettona -0,5 milj.
euroa, mutta konsernitilinpäätöksen
rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma
oli -22,7 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 197,5
milj. eurona, mikä oli 53,0 milj. euroa
edellisvuotta heikommin. Vuosikate
kattoi poistot 97-prosenttisesti (2017:
128 %). Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 8,1 milj. euroa edellisvuotista
suurempina, 203,6 milj. eurona. Kaupungin poistojen kasvu vuoteen 2017
verrattuna oli 4,5 milj. euroa ja Finnpark-konsernin 3,3 milj. euroa, mikä
selittää valtaosan kasvusta.
Tilinpäätössiirrot muodostuivat pääasiassa kaupungin rahastojen vähennyksistä. Vähemmistöosuudet, eli muiden kuin konserniyhteisöjen omistusta
vastaava osuus tytäryhteisöjen tuloksesta, pienenivät 1,9 milj. euroa edellisvuotta huonomman tuloskehityksen
vuoksi.
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
1 000 euroa

1 000 euroa

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

197 503

250 539

Satunnaiset erät

-46 734

0

Tilikauden verot

-11 032

-11 629

Tulorahoituksen korjauserät

28 172

-25 447

167 908

213 464

Investointien rahavirta
Investointimenot

-495 815

-425 409

Rahoitusosuudet investointimenoihin

22 012

23 792

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

31 364

27 425

-442 439

-374 192

-274 531

-160 728

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

-230

43

186

398

-45

441

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

337 829

257 148

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-61 863

-97 639

Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset

-7 773

-15 067

268 194

144 442

-4 927

2 008

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

2 393

-422

-564

6 787

Saamisten muutos

-7 884

-11 189

Korottomien velkojen muutos

32 342

25 745

Vaihto-omaisuuden muutos

26 287

20 920

289 509

167 811

14 978

7 083

Rahavarat 31.12.

214 731

199 754

Rahavarat 1.1.

199 754

192 670

14 978

7 083

-806 745

-617 244

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, 1000 €
Investointien tulorahoitus, %

42

62

Lainanhoitokate

2,5

2,2

Kassan riittävyys, pv

28

27

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen
viiden vuoden kertymän avulla seurataan investointien
omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Lainanhoitokate 		
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia
pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

Investointien tulorahoitus		
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan
rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty
rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Kassan riittävyys, pv
= 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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Konsernin rahoituslaskelman analysointi
Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konsernin toiminnasta aiheutuvia rahavirtoja ilman kaupunkikonsernin sisäisiä
liiketapahtumia. Vuoden 2018 aikana
konsernin rahavarat lisääntyivät 15,0
milj. eurolla. Rahavarat 31.12.2018 olivat
214,7 milj. euroa.
Konsernin vuoden 2018 toiminnan
rahavirta toteutui 167,9 milj. eurona,
mikä oli 45,6 milj. euroa edellisvuotista heikommin. Toiminnan rahavirtaan
on vuonna 2018 vaikuttanut merkittävästi 45,9 milj. euron satunnainen kulu
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
osakkeiden vastikkeettomasta luovutuksesta Tampereen yliopiston säätiön
omistukseen helmikuussa 2018. Vuosikate toteutui 53,0 milj. euroa edellistä
vuotta heikompana, 197,5 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 korjauserien vaikutus toiminnan
rahavirtaan oli 28,2 milj. euroa. Osakkuusyhteisöjen tulososuudet olivat 4,4
milj. euroa, mikä 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Osinkotuottoja
osakkuusyhteisöiltä kertyi 2,0 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoittoja toteutui 22,2 milj. euroa, mikä oli 1,9 milj. euroa enemmän
kuin vuonna 2017. Pysyvien vastaavien
luovutustappioita syntyi 0,4 milj. euroa.
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
osakkeiden luovutuksesta aiheutuva
45,9 milj. euron luovutustappio on esitetty satunnaisissa erissä. Pakolliset varaukset kasvoivat 4,2 milj. eurolla, mitä
selittää erityisesti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n maisemointivaraus 3,1 milj. euroa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
potilasvahinkovakuutuksen lisäys 2,5
milj. eurolla.
Konsernin investointihyödykkeisiin
käyttämä rahavirta oli 442,4 milj. euroa,
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mikä oli 68,2 milj. euroa edellisvuotista
enemmän. Investointien bruttomenot
olivat 495,8 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden syntyi 70,4 milj.
euroa. Kaupungin osuus investoinneista oli konsernin suurin. Kaupungin konsernin ulkoiset investoinnit olivat 187,5
milj. euroa. Kaupungin investointeja
on analysoitu kaupungin investointien
toteumavertailun ja rahoituslaskelman
analyysien yhteydessä. Tampereen Raitiotie Oy:n tilikauden investoinnit olivat
96,8 milj. euroa. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri investoi tilikaudella merkittävästi, kaupunkikonsernin osuus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -konsernin investoinneista oli 50,2 milj. euroa.
Tampereen Sähkölaitos-konsernin konsernin ulkopuoliset investoinnit vuonna
2018 olivat 29,9 milj. euroa, mikä oli 5,1
milj. euroa edellisvuotta vähemmän.
Merkittävimmät investoinnit olivat kaukolämpöverkon peruskorjaus 3,0 miljoonalla eurolla, sähköasemainvestointi 2,8 miljoonaa euroa sekä sijoitukset
tuulivoimapuistoon 2,3 miljoonaa euroa. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n
tilikauden investoinnit olivat 30,7 milj.
euroa ja Vuokratalosäätiön 24,3 milj.
euroa. Tampereen Palvelukiinteistöt
Oy:n suurimmat investointikohteet olivat Kangasalan Paloasema, Särkijärven
logistiikkakeskus ja Laukontorin Paviljonki (Saunaravintola Kuuma). Vuokratalosäätiön investoinnit kohdistuivat
asuin- ja palvelutalorakennuksiin.
Rahoitusosuuksia saatiin konsernin
ulkopuolelta lähinnä rakennusinvestointeihin yhteensä 22,0 milj. eurolla,
mikä oli 1,8 milj. euroa edellisvuotista
vähemmän. Merkittävin osa rahoitusosuuksista (20,0 milj. euroa) liittyy
raitiotien rakentamisen. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
kasvoivat noin 3,9 milj. eurolla. Vuonna 2018 luovutustuloja kertyi 31,4 milj.
euroa, josta kaupungin konsernin ulkopuolelta saamat luovutustulot muodostivat 8,2 milj. euroa.
Konsernin toiminnan ja investointien
rahavirta oli 274,5 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan rahavirroilla ei pystytty
kattamaan investointimenoja korkeasta investointitasosta johtuen. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava inves-

tointien tulorahoitusprosentti heikkeni
edellisen vuoden tilinpäätöksen tasosta ollen 42 prosenttia. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viiden
vuoden ajalta oli voimakkaasti negatiivinen, 806,7 milj. euroa, mikä aiheutuu lähinnä kaupungin negatiivisesta
kertymästä. Kuten edellisenäkin vuonna, raitiotien rakentaminen kasvattaa
konsernin investointitasoa ja heikentää
tunnusluvun arvoa.
Konsernin rahoituksen rahavirta
toteutui vuoden aikana 289,5 milj. euroa positiivisena. Kaupunkikonsernin
lainakanta kasvoi tilikauden aikana
268,2 milj. eurolla. Rahoituslaskelman
lainakannan muutoksesta on oikaistu
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n
osakkeiden luovutuksen vaikutus investointien rahavirtaan. Rahoituslaskelman lainojen muutos kuvaa konsernin
todellisia lainojen vähennyksiä, ei konsernirakenteen muutoksesta johtuvaa
vähennystä. Tampereen Raitiotie Oy:n
lainamäärä kasvoi tilikauden aikana 45
milj. eurolla, mikä kasvatti myös kaupunkikonsernin lainamäärää. Kaupungin lainamäärän kasvuksi muodostui
167,6 milj. euroa, kun huomioidaan vain
konsernin rahoituslaskelmassa esitettävät konsernin ulkopuoliset tapahtumat. Vilusen Rinne Oy:n lainamäärä
kasvoi tilikaudella 13,7 milj. eurolla.
Muut maksuvalmiuden muutokset
muodostuivat lähinnä korottomien velkojen muutoksesta 32,3 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin rahavarat tilikauden lopussa olivat 214,7 milj. euroa.
Tilinpäätöksen rahavaroilla olisi katettu
28 päivän ajan kaikki toiminnan aiheuttamat kassastamaksut. Kaupunkikonsernin lainanhoitokate tilinpäätöshetkellä oli 2,5, mikä on edellisvuotta
parempi. Kun tunnusluku saa suuremman arvon kuin 2, on konsernin lainanhoitokyky hyvällä tasolla. Tunnusluvun
tulkinnassa tulee kuitenkin huomioida
kaupungin kertalyhenteisten lainojen
erääntymisen vaikutus. Vuonna 2018
kaupungin lainojen lyhennykset olivat
poikkeuksellisen pienet, mikä on parantanut konsernin tunnuslukua.
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Konsernitase
VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

1 000 euroa

1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

13 165

11 691

132 574

129 884

2 028

72

147 767

141 647

236 674

211 143

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset

1 627 122

1 585 867

Kiinteät rakenteet ja laitteet

706 814

686 642

Koneet ja kalusto

102 866

104 852

Muut aineelliset hyödykkeet

33 562

33 367

375 716

286 378

3 082 753

2 908 248

Osakkuusyhteisöosuudet

56 201

53 286

Muut osakkeet ja osuudet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

27 295

21 847

Muut lainasaamiset

3 012

3 108

Muut saamiset

1 115

1 024

87 623

79 265

5 104

4 517

34 474

33 910

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

13 796

13 936

Lyhytaikaiset saamiset

191 839

186 696

25 588

39 685

Rahat ja pankkisaamiset

189 143

160 069

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 778 088

3 567 974

Rahoitusarvopaperit

Konsernitaseen analysointi
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 3 778,1 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen nähden oli 210,1 milj.
euroa.
Konsernitaseen loppusumman kasvu
tulee pääasiassa pysyvien vastaavien
kasvusta. Taseen vastaavista noin 85,5
prosenttia muodostuu pysyvien vastaavien hyödykkeistä (3 230,5 milj. euroa).

Pysyvät vastaavat kasvoivat tilikauden
aikana 189,0 milj. eurolla (6 %). Suurinta kasvu oli aineellisten hyödykkeiden ryhmässä, 174,5 milj. euroa (6 %).
Rakennusten tasearvo kasvoi 41,5 milj.
eurolla. Kaupungin rakennusten tasearvo kasvoi tilikauden aikana 32,8 milj.
eurolla. Kaupungin tasetta on analysoitu tarkemmin kaupungin taseen yhtey-

dessä. Rakennusten tasearvon kasvu oli
suurta myös TREDU-Kiinteistöt Oy:llä ja
Tampereen Vuokratalosäätiöllä.
Rakentamisinvestoinnit kasvattivat
myös kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tase-erää, joka kasvoi 20,2 milj.
eurolla sekä ennakkomaksuja ja keskeneräisiä hankintoja, jotka kasvoivat
89,3 milj. eurolla. Konsernin kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden tasearvon kasvusta tulee suurin osa kaupungin kasvusta, 15,9 milj. euroa. Raitiotien rakentaminen kasvatti edellisvuoden tapaan
kaupunkikonsernin ennakkomaksujen
ja keskeneräisten hankintojen tasearvoa. Tampereen Raitiotie Oy:n ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen tasearvo kasvoi tilikaudella 76,7
milj. eurolla. Kaupungin osuus kasvusta
oli 9,3 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin sijoitusten tasearvo kasvoi 8,4 milj. eurolla. Merkittävimmät konsernin ulkopuoliset sijoitukset olivat kaupungin 3,2 milj. euron
sijoitus KOY Tampereen Monitoimiareenaan ja Sähkölaitos-konsernin 2,3
milj. euron sijoitus tuulivoimapuistoon.
Konsernin vaihto-omaisuus kasvoi
maltillisesti 0,6 milj. eurolla edellisvuodesta. Merkittävin vaihto-omaisuus on
Sähkölaitos-konsernilla, minkä arvo oli
23,0 milj. euroa.
Konsernitaseen vastattavaa-puolen
suurimmat erät ovat vieras pääoma
ja oma pääoma. Konsernin omavaraisuusaste heikkeni hieman edellisestä
vuodesta ollen 39 prosenttia. Vieras
pääoma kasvoi 288,3 milj. euroa (15 %),
josta korollisen vieraan pääomaan kasvu oli 264,2 milj. euroa (18 %). Lainakanta vuoden lopussa oli 1 719 milj. euroa ja
asukaskohtainen lainamäärä 7 299 euroa (2017: 6 274 euroa). Tampereen Raitiotie Oy:n lainamäärä kasvoi tilikauden
aikana 45 milj. eurolla, mikä kasvatti
myös kaupunkikonsernin lainamäärää.
Kaupungin lainamäärän kasvoi 167,6
milj. euroa, kun huomioidaan vain konsernin ulkopuoliset erät. Vilusen Rinne
Oy:n lainamäärä kasvoi tilikaudella 13,7
milj. eurolla ja Sähkölaitos-konsernin
lainamäärä pieneni 14,0 milj. eurolla.
Kaupunkikonsernin koko vuoden
käyttötuloista tarvittaisiin 94 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun,
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VASTATTAVAA

31.12.2018

31.12.2017

1 000 euroa

1 000 euroa

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

636 657

636 657

284

415

39 805

44 095

Edellisten tilikausien ylijäämä

762 257

724 617

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

-66 308

37 640

1 372 696

1 443 424

77 061

80 457

Muut omat rahastot

VÄHEMMISTÖOSUUDET

mitä suhteellinen velkaantuneisuus
kuvaa. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista
ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Suhteellinen velkaantuneisuus on heikentynyt 12 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velat ja vastuut prosenttia
käyttötuloista -tunnusluku kertoo, että
koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 115 prosenttia vieraan pääoman ja
vuokravastuiden takaisinmaksamiseksi.

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2 196

2 575

40 945

36 352

43 141

38 927

21 253

29 511

1 612 189

1 389 489

84 572

90 465

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

106 601

65 134

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

460 576

430 567

2 263 938

1 975 655

3 778 088

3 567 974

Konsernin omavaraisuusaste, %

39

43

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %

94

82

115

100

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä),
1 000 euroa

695 950

762 257

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä),
euroa / asukas

2 955

3 288

Konsernin lainat, euroa / asukas

7 299

6 274

1 718 791

1 454 623

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin velat ja vastuut prosenttia
käyttötuloista

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa
Asukasmäärä

3 012

3 108

235 487

231 853

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista -tunnusluku on laskettu uudelleen vuodelle 2017.
Laskennassa on huomioitu vastuiden esittämistavan muutos verollisista verottomiksi.

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 58 801 474,62 euroa alijäämäiseksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että
• aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 1 812 575,31 euroa,
• Vahinkorahastosta tuloutetaan 961 830,56 euroa toteutuneiden menojen katteeksi,
• Tampereen elinkeinorahastosta tuloutetaan 1 349 749,03 euroa toteutuneiden menojen katteeksi,
• ja että tilikauden alijäämä 54 677 319,72 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.
Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 talouden tasapainottamisohjelman. Vuoden 2019 talousarvio ja
vuosien 2019–2022 taloussuunnitelma on valmisteltu tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.
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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. Lisäksi on
esitetty liikelaitosten ja taseyksikkönä
käsiteltävän Vahinkorahaston vaikutus
koko kaupungin tuloksen, rahoituksen ja investointien muodostumiseen.
Laskelmaosan investointien toteumavertailu on esitetty taseen pysyvien
vastaavien mukaisesti jaoteltuna käyttöomaisuusluokille 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 kau-

punkistrategiasta 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.
Taseyksiköt-osassa 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 korostettu keltaisella.
Talousarvion
toteumavertailuissa
esitettäviin lukuihin sisältyvät kaupungin sisäiset erät, ellei toisin ole mainittu. Vastaavasti investointiluvuissa ei
ole huomioitu sisäisen katteen eliminointia, joten talousarvion toteumavertailuissa investointien toteuma on
suurempi kuin kaupungin rahoituslaskelmassa.

Käyttötalouden toteutuminen
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate toteutui 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana asiakasmäärän
ja palvelutarpeen kasvusta johtuen.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, vaikka
lautakunnalle osoitettiin 50 milj. euron lisätalousarvio. Merkittävimmät
menojen ylitykset tulivat Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
palvelutilauksessa
sekä vammaispalvelujen, lastensuoje-

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

+ 5,8

M€

(TP18/Muutettu TA18)
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lun sijaishuollon ja kotihoidon ostoissa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompana. Merkittävimmät menojen ylitykset tulivat
palvelutarpeen kasvun aiheuttamasta
henkilöstökulujen lisäyksestä sekä palvelujen ostojen kasvusta mm. varhaiskasvatuksen ateriapalveluiden ja päivähoitopalvelujen osalta.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintakate toteutui kokonaisuutena 11,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Elinvoima- ja
osaamislautakunnan osalta työllisyydenhoidon palvelujen ostot toteutuivat
4,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Alitus syntyi työtoiminnan ostoissa
kilpailutettujen päivähintojen ja kustannustehokkaiden kokeilujen ansiosta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan
toimintakatteen positiivista poikkeamaa selittää pääosin maankäyttösopimuskorvausten toteutuminen 9,2 milj.
euroa arvioitua suurempina.
Kaupunkiympäristön palvelualueen
toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa parempana lähinnä
yhdyskuntalautakunnan toimintatuotot ylittymisen 1,2 milj. eurolla vuoksi.
Tuotot ylittyivät pääosin rakennusvalvonnassa ja kaupunkimittauksessa. Rakentamisen korkea taso sekä kiinteistötoimitusten runsas määrä kasvattivat
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
Konsernihallinnon, yhteisten erien
ja konsernipalveluyksikkö Kopparin
toimintakatteet toteutuivat vuosisuunnitelmaa parempina. Konsernihallin-

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 2,6

M€

(TP18/Muutettu TA18)

TILIKAUDEN TULOS

-58,8

M€

(TP18)

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

24,0

%

(TP18)

non osalta parempaan toteumaan
vaikutti ICT-kehittämisen suunniteltua
vähäisempi rahankäyttö. Yhteisten
erien osalta toimintakatteen arvioitua
parempaan toteumaan vaikuttivat yksittäiset pienehköt tulojen ylitykset ja
menojen alitukset.
Liikelaitosten yhteenlaskettu 28,7
milj. euron liikeylijäämä oli 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tampereen Vesi Liikelaitos alitti vuosisuunnitelman 1,8 milj. eurolla ja Tampereen
Infra Liikelaitos 1,5 milj. eurolla.

NETTOINVESTOINNIT

+ 49,7

M€

(TP18/Muutettu TA18)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
KÄYTTÖTALOUS
1 000 euroa

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Muutokset

Palvelualueet (toimintakate)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-364 982

-360 342

-4 640

-357 133

-3 209

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-738 445

-734 404

-4 041

-682 305

-52 099

Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)

-5 334

-3 331

-2 003

-3 047

-284

Hiedanranta

-1 101

-991

-110

-991

0

Viiden tähden keskusta

-2 620

-2 896

276

-2 896

0

Smart Tampere

-1 985

-2 100

115

-2 100

0

Työllisyyskokeilu

-16 903

-20 218

3 315

-20 218

0

Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut

-62 152

-63 086

933

-62 844

-242

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta

-1 250

-580

-670

-580

0

145 085

135 184

9 901

135 483

-299

Viiden tähden keskusta

-189

-600

411

-600

0

Hiedanranta

-704

-660

-44

-460

-200

Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta

Raitiotie
Yhdyskuntalautakunta, muut
Joukkoliikennelautakunta

-1 000

-1 506

506

-1 500

-6

-24 702

-26 225

1 523

-24 192

-2 033

-14 663

-15 027

364

-14 568

-459

-1 540

Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto
ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit)
Konsernihallinto, muut
Yhteiset erät
Konsernipalveluyksikkö Koppari

-5 574

-9 040

3 466

-7 500

-21 048

-24 538

3 490

-23 980

-558

-108 611

-110 897

2 286

-118 159

7 262

21

-571

592

0

-571

-37

-1

-36

Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos

-0

Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)
Tampereen Vesi Liikelaitos

-10 500

-10 500

0

-10 500

0

Tampereen Infra Liikelaitos

-890

-890

0

-890

0

Tampereen Voimia Liikelaitos

-222

-222

0

-222

0
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain (1000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Muutokset

Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-7 845

-9 267

1 422

-7 924

-1 343

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-1 767

-2 610

843

-1 528

-1 082

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

-83

-100

17

0

-100

-1 200

-2 100

-900

-2 100

0

-40

0

-40

0

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
(pl. erikseen sitovat erät)

-13 966

-16 053

2 087

-13 040

-3 013

Talonrakennushankkeet

-48 485

-74 618

26 133

-49 580

-25 038

-3 054

-6 000

2 946

-6 000

0

-14 106

-14 400

294

-11 900

-2 500

-61 543

-60 724

-819

-60 576

-148

-765

-500

-265

-500

0

-15 151

-19 700

4 549

-17 100

-2 600

-987

-1 500

513

-500

-1 000

-601

-1 200

599

-1 200

0

-17 275

-23 968

6 693

-15 402

-8 566

-46

-1 018

971

-1 548

530

-1 538

-1 650

112

-1 650

0

-31 957

-34 562

2 605

-23 000

-11 562

-3 122

-3 100

-22

-3 100

0

-315

-487

172

-487

0

0

0

0

-900

900

Ammatillinen koulutus
Smart Tampere
Asunto- ja kiinteistölautakunta

Hiedanranta
Viiden tähden keskusta
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma
Rantaväylän tunneli
Joukkoliikennelautakunta
Joukkoliikenne
Konsernihallinto
Yhteiset erät
ICT-kehittäminen
Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta)
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Voimia Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos

Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
LASKELMAOSA
1 000 euroa

TP 2018

Korkotuotot ja -kulut
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Muutokset

-5 960

-6 848

888

-6 848

0

179 757

187 000

-7 243

147 000

40 000

Investointien toteutuminen
Koko kaupungin yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat 223,8 milj. euroa,
mikä oli 49,7 milj. euroa muutettua
talousarviota alhaisempi. Suurin syy
alhaiseen toteumaan oli hankkeiden
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toteutuminen tilikausien välillä toisin
kuin oli suunniteltu. Peruskaupungin
investoinnit olivat yhteensä 188,5 milj.
euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 46,9 milj. eurolla. Peruskaupungin

yksiköiden investointeja budjetoitiin
uudelleen yhteensä 35,8 milj. euroa (Kv
18.2.2019).
Suurimpia poikkeamia nettoinvestoinneissa verrattuna muutettuun ta-

Talousarvion toteutuminen

lousarvioon oli kaikilla palvelualueilla
sekä Konsernihallinnossa ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen investoinneissa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointimenot alittuivat talousarviosta
eräiden päiväkotien ja koulujen sekä
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kohteiden valmistumisen viivästymisen
vuoksi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan
investoinneista maa- ja vesialueisiin
aktivoituja investointeja (pl. erikseen
sitovat erät) toteutui 14,0 milj. eurolla,
ja ne alittivat muutetun talousarvion 2,1
milj. eurolla. Santalahdessa rakennettiin kaupungin vastuulle kuuluva ratameluseinä. Sulkavuoren ja Santalahden
töiden jatkamiseksi hyväksyttiin 1 milj.
euron uudelleenbudjetointi vuodelle
2019 (Kv 18.2.2019).
Tampereen kaupunki hankkii tiloihin
ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Painopiste oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa.
Talonrakentamisen 48,5 milj. euron
nettoinvestoinnit alittuivat muutetusta

talousarviosta 26,1 milj. eurolla. Alitukset aiheutuivat muun muassa kustannussäästöistä ja töiden siirtymisestä
alkuperäiseen aikatauluun nähden. Talonrakennushankkeita budjetoitiin uudelleen 19,9 milj. euroa (Kv 18.2.2019).
Hiedanrannan
kehitysohjelmalle
kohdistui investointeja 3,1 milj. euroa,
jolla toteutettiin pilaantuneiden maiden puhdistuksia ja talonrakennushankkeita. Kehitysohjelman investoinnit alittuivat budjetoidusta 2,7 milj.
eurolla, koska vesistötäyttöä ei päästy
aloittamaan valituksen vuoksi ja nollakuidun koerakentamisinvestointia siirrettiin.
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit toteutuivat 4,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmia pienempänä
pääasiassa Areenan Kannen kulkuyhteyksien ja yleisten alueiden rakentamisjärjestyksen tarkentuessa ja töiden
viivästymisen vuoksi.
ICT-investointeja tehtiin 0,05 milj. eurolla, mikä oli 1,0 milj. euroa talousarviota vähemmän. Alituksen pääasiallisina
syinä olivat Smart Tampere Digiohjelman suunniteltua pienempi henkilöstö-

määrä ja rahan käyttö, ICT-toimittajien
toteutuskykyongelmat sekä useiden
projektien toteutusten siirtyminen
vuodelle 2019. ICT-kehittämisen investointeihin hyväksyttiin yhteensä 3,0
milj. euron uudelleenbudjetoinnit (Kv
18.2.2019).
Konsernihallinnon yhteisten erien
investoinnit toteutuivat 6,7 milj. euroa
muutettua talousarviota pienempinä.
Talousarvioon oli varattu 5,657 milj.
euroa TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen, joka ei
toteutunut. Summa hyväksyttiin uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019 (Kv
18.2.2019).
Tampereen Vesi Liikelaitoksen 34,6
milj. euron investoinneista jäi käyttämättä 2,6 milj. euroa Kaupinojan
urakan viivästymisen vuoksi. Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä
19,5 milj. euroa ja laitosrakentamiseen
yhteensä 1,5 milj. euroa. Investointeja
budjetoitiin uudelleen laitosrakentamiseen 1,5 milj. euroa (Kv 18.2.2019).
Tarkemmat tiedot poikkeamista löytyvät toimintayksiköiden tekstien yhteydestä.

noin 43 milj. euron taloudellisia vaikutuksia. Talousohjelmassa asetettiin 8,8
milj. euron tehostamistavoite vuodelle

2018, mikä saavutettiin. Talousohjelman vaikutukset toteutuivat 0,3 milj.
euroa tavoiteltua suurempina.

Talousohjelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018
talousohjelman. Ohjelmalla tavoitellaan vuoden 2020 loppuun mennessä

Talousohjelman toteuttamisen vaikutukset 2018

1 000 euroa

Kv
23.4.2018

TP 2018

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut

320

340

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

393

393

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1 350

1 298

Yhdyskuntalautakunta

300

300

Joukkoliikennelautakunta

200

200

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

685

685

Liikelaitokset

250

150

Konserniyhtiöt ja rahoitus

4 000

1 962

Hallinto ja henkilöstöetuudet

1 301

3 732

Yhteensä

8 799

9 060
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Laskelmaosa

Laskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelman toteumavertailu
Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus
TP 2018 sisältäen
sisäiset erät

Peruskaupunki sisältäen sisäiset erät
Tuloslaskelma
(1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Myyntituotot

274 185

Maksutuotot

103 146

TP 2018 ilman sisäisiä eriä

Ero

Alkuper.
TA 2018

Muutokset

Liikelaitokset*

Koko
kaupunki

Peruskaupunki

Liikelaitokset*

Koko
kaupunki

272 330

1 855

272 677

-347

198 692

472 877

147 108

70 490

217 598

91 612

11 534

90 939

672

70

103 216

102 373

70

102 443

29 511

28 615

896

21 829

6 786

433

29 944

29 103

433

29 536

205 430

203 335

2 095

203 098

237

4 338

209 768

64 962

1 276

66 238

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

36 322

32 962

3 359

33 686

-723

305

36 626

34 356

281

34 638

Toimintatuotot yhteensä

648 594

628 855

19 739

622 230

6 625

203 837

852 431

377 902

72 550

450 452

19 210

16 630

2 580

15 230

1 400

7 305

26 516

19 107

7 305

26 412

-569 587

-570 620

1 032

-550 080 -20 540

-61 288

-630 875

-569 587

-61 288

-630 875

-885 199

-885 100

-99

-848 715 -36 385

-60 888

-946 086

-724 309

-46 280

-770 589

-44 209

-41 494

-2 715

-37 943

-31 948

-76 158

-43 933

-30 805

-74 738

Avustukset muille

-197 612

-194 322

-3 290

-193 695

-627

0

-197 612

-118 045

0

-118 045

Vuokrakulut

-187 281

-184 930

-2 351

-183 848

-1 082

-12 347

-199 627

-52 726

-3 215

-55 940

-6 744

-6 230

-514

-5 213

-1 017

-1 064

-7 807

-5 893

-648

-6 540

Valmistus omaan
käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

Muut toimintakulut

0

Toimintakulut yhteensä

-1 890 632 -1 882 696

-7 936 -1 819 493 -63 202 -167 534 -2 058 166 -1 514 493 -142 235 -1 656 728

Toimintakate

-1 222 828 -1 237 211

14 383 -1 182 034 -55 177

43 609 -1 179 220 -1 117 484

-62 380 -1 179 864

Verotulot

914 515

927 000 -12 485

924 000

3 000

0

914 515

914 515

0

914 515

Valtionosuudet

291 062

289 780

1 282

289 700

80

0

291 062

291 062

0

291 062

Rahoitustuotot ja -kulut

33 887

31 153

2 734

27 953

3 200

-11 601

22 285

22 275

11

22 285

Korkotuotot muilta

5 772

5 734

38

5 734

0

0

5 772

5 772

0

5 772

Korkotuotot liikelaitoksilta

1 685

1 620

65

1 620

0

0

1 685

0

0

0

Muut rahoitustuotot
muilta

29 347

26 449

2 898

23 249

3 200

11

29 358

29 347

11

29 358

Korvaus peruspääomasta

11 612

11 612

0

11 612

0

0

11 612

0

0

0

-13 418

-14 202

784

-14 202

0

0

-13 418

-11 733

0

-11 733

-1 112

-60

-1 052

-60

0

-11 613

-12 725

-1 112

-1

-1 113

16 636

10 722

5 914

59 619 -48 897

32 007

48 643

110 367

-62 369

47 998

Poistot ja arvonalentumiset

-93 961

-97 184

3 224

-95 307

-1 877

-14 976

-108 936

-93 343

-14 976

-108 319

Suunnitelman
mukaIset poistot

-92 214

-97 184

4 970

-95 307

-1 877

-14 976

-107 190

-91 597

-14 976

-106 572

Arvonalentumiset

-1 746

0

-1 746

0

0

0

-1 746

-1 746

0

-1 746

2 370

0

2 370

0

0

-850

1 520

2 370

-850

1 520

2 370

0

2 370

0

0

0

2 370

2 370

0

2 370

0

0

0

0

0

-850

-850

0

-850

-850

-74 955

-86 462

11 507

-35 688 -50 774

16 181

-58 774

19 394

-78 195

-58 801

832

700

132

700

0

980

1 813

832

980

1 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 500

-150

1 000

500

962

2 312

1 350

962

2 312

-72 773

-84 262

11 489

-33 488 -50 774

18 123

-54 650

21 576

-76 253

-54 677

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron lis. (-) tai
väh.(+)
Varausten lisäys (-) tai
väh.(+)
Rahastojen lis. (-) tai
väh.(+)
Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot.

60

-3 551

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

Laskelmaosa

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
2018 toteuma yhteensä sisältäen sisäiset erät. Laskelman viimeiset sarakkeet
kuvaavat kaupungin ulkoisen tuloksen
muodostumisen peruskaupungin ja liikelaitosten välillä.
Peruskaupungin tuloslaskelman toteumavertailun toimintakate toteutui
14,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan 19,7 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempina.
Myyntituotot toteutuivat 1,8 milj. euroa
muutettua talousarviota parempina.
Merkittävimpänä syinä olivat sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisten kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksen,
valtion maksamien erityiskustannuskorvausten pakolaisten palveluihin
sekä Oriveden yhteistoimintaosuuden
ylittyminen. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualueen alaisen joukkoliikennelautakunnan myyntituotot ylittyivät
pääasiassa joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvun vuoksi. Maksutuotot
ylittivät muutetun talousarvion 11,5 milj.
eurolla. Merkittävin syy ylitykseen oli
asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten
maankäyttösopimuskorvausten
ylittyminen.
Toimintakulut toteutuivat 7,9 milj.
euroa muutettua talousarviota suurempina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat
ylittyivät 2,7 milj. euroa, avustukset
muille 3,3 milj. euroa ja vuokrakulut 2,6
milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan materiaalien ostot ylittivät vuosisuunnitelman 1,3 milj. euroa johtuen
pääasiassa ammatillisen koulutuksen
elintarvikkeiden, vaatteiston ja opetuksen materiaalin ostojen ylittymisestä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan aineet,
tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän 1,2 milj.
euron kulujen ylitykset johtuvat pää-

osin lääke- ja hoitotarvikekustannuksista. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
avustukset ylittyivät 1,8 milj. euroa. Syynä ylitykseen oli palvelusetelipäivähoidon laajentaminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten toteuma oli
1,7 milj. euroa muutettua talousarviota
suurempi muun muassa pakolaisten
toimeentulotuen, omaishoidon tuen
ja ehkäisevän toimeentulotuen vuoksi.
Merkittävimpänä syynä vuokrakulujen
kasvuun oli asunto- ja kiinteistölautakunnan 1,4 milj. euron talousarvioylitys
väistötilatarpeiden kasvun myötä.
Toimintakulujen ylittymisestä huolimatta toimintakate toteutui 14,4 milj.
euroa muutettua talousarviota parempana, sillä toimintatuotot ja valmistus
omaan käyttöön toteutuivat budjetoitua suurempina.
Peruskaupungin vuosikate oli 16,6
milj. euroa, mikä oli 5,9 milj. euroa
muutettua talousarviota paremmin.
Verorahoituksen kertymä oli yhteensä 1 205,6 milj. euroa. Talousarvioon
nähden verorahoitus toteutui 11,2 milj.
euroa arvioitua heikommin. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat 2,7 milj.
euroa muutettua talousarviota parempina sijoitusarvopapereiden 1,8 milj.
euron myyntivoiton ja osinkotulojen
1,5 milj. euron kasvun vuoksi. Poistot ja
arvonalentumiset alittivat muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla. Merkittävin
poistojen alitus oli kaupunkiympäristön
palvelualueen 3,6 milj. euroa, mitä selittää tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden arvioitua
suurempi määrä.
Peruskaupungin tilikauden tulos sisältäen sisäiset erät muodostui 11,5
milj. euroa muutettua talousarviota
paremmaksi. Tästä huolimatta tulos oli
erittäin heikko, -75,0 milj. euroa. Satunnaisten erien vaikutus tulokseen oli 2,4
milj. euroa.

Liikelaitosten vaikutus
tilikauden tuloksen
muodostumiseen

dostumiseen on esitetty edellä olevan
laskelman viimeisillä sarakkeilla. Ulkoiset luvut on esitetty Tilinpäätös 2018
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 -78,2 milj. euroa. Tulosta
selittää liikelaitosten tuottojen kertyminen pääasiassa kaupungin yksiköiltä.
Liikelaitosten ulkoiset toimintatuotot
olivat 72,6 milj. euroa, kun toimintatuotot sisältäen sisäiset erät olivat 203,8
milj. euroa. Liikelaitosten toimintakulut
sen sijaan ovat pääosin ulkoisia, sisäisten toimintakulujen osuus kaikista toimintakuluista vuonna 2018 oli noin 25,3
milj. euroa (15 %).
Liikelaitosten tuottojen osuus kaupungin ulkoisista toimintatuotoista oli
noin 16 prosenttia. Liikelaitosten tuotoista 97 prosenttia oli myyntituottoja
ja ne muodostivat 32 prosenttia koko
kaupungin myyntituotoista. Tampereen Vesi Liikelaitoksen myyntituotot
olivat tilikaudella 57,8 milj. euroa, mikä
muodosti 82 prosenttia liikelaitosten
yhteenlasketuista myyntituotoista ja
27 prosenttia koko kaupungin myyntituotoista. Kaupungin valmistus omaan
käyttöön -erästä 28 prosenttia muodostui liikelaitosten vaikutuksesta.
Liikelaitosten osuus kaupungin toimintakuluista oli 9 prosenttia. Liikelaitosten henkilöstökulut muodostivat 10
prosenttia koko kaupungin henkilöstökuluista. Aineiden, tarvikkeiden ja
tavaroiden ostoista 41 prosenttia oli liikelaitosten ostoja. Liikelaitoksista suurimmat ostot olivat Tampereen Voimialla ja Tampereen Infralla. Poistoista ja
arvonalentumisista liikelaitosten osuus
oli 14 prosenttia, josta Tampereen Veden osuus oli 11,7 milj. euroa (78 %).

Tampereen kaupungin liikelaitosten ja
taseyksikkönä toimivan Vahinkorahaston vaikutus kaupungin tuloksen muo-
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Verotulot
Verotulot
(1 000 euroa)

781 000

0

71 000

98

68 000

3 000

Kiinteistövero

76 028

75 000

1 028

75 000

0

927 000 -12 485

924 000

3 000

914 515

781 000 -13 611

Yhteisöverotuloja kertyi 71,1 milj.
euroa eli 3,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 0,1 milj. euroa muutettua
talousarviota enemmän. Yhteisöveron
tuotto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 milj. euroa (6,9 %). Kaupungin jako-osuus yhteisöveron tuotosta
kasvoi edellisvuodesta, mikä selitti yhteisöverotulojen kasvun, sillä kuntien
yhteisöverotilitykset laskivat lievästi.
Kunnille tilitettiin yhteisöveroja vajaa
1,9 miljardia vuonna 2018. Kuntien yhteisöverotilitykset vähenivät 10,8 milj.
euroa (-0,6 %) vuodesta 2017. Tilitysten
lasku perustui erityisesti vuodelle 2017
kohdistuneen kertaerän vaikutuksen
jäämisestä pois vuoden 2018 tilityksistä. Kuntien yhteisöverotilitykset toteutuivat hyvin lähelle vuoden 2018 alussa
arvioitua summaa.
Kiinteistöverotuloja kertyi 76,0 milj.
euroa, mikä oli 1,0 milj. euroa (1,3 %) talousarviota enemmän. Kiinteistöverot
pysyivät käytännössä vuoden 2017 tasolla. Kiinteistöveroja kertyi 0,4 milj. euroa (0,6 %) edellistä vuotta enemmän.
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Alkuper.
TA 2018

Ero

Yhteisövero
Yhteensä

767 389

Muutettu
TA 2018

Milj. e

Kunnallisvero

TP 2018

Milj. e

Verotuloja kertyi vuonna 2018 yhteensä
914,5 milj. euroa. Verotulot vähenivät
vuodesta 2017 noin 4,5 milj. euroa eli
0,5 %. Verotuloja kertyi yhteensä 12,5
milj. euroa muutettua talousarviota ja
9,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän.
Kunnallisverotuloja kertyi 767,4
milj. euroa, mikä on 9,4 milj. euroa (-1,2
%) vuotta 2017 vähemmän ja 13,6 milj.
euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Tampereen ja kuntien kunnallisverojen heikko kehitys aiheutui
erityisesti verovuoden 2017 huomattavan isoista veronpalautuksista, suurista
veroperustemuutoksista sekä kilpailukykysopimuksen liian optimistisesta
vaikutusarviosta kuntien verotuloihin.
Kuntien kunnallisverotilitykset vähenivät 145 milj. euroa (- 0,8 %) vuodesta
2017. Kunnallisverotilitykset jäivät noin
500 milj. euroa Kuntaliiton vuoden alun
arviota pienemmäksi ja noin 700 milj.
euroa pienemmäksi kuin huhtikuisessa
valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Verovuoden 2017
maksuunpantava kunnallisvero oli odotettua heikompi ja veronpalautusten
taso nousi poikkeuksellisen korkeaksi.
Kunnille siis tilitettiin vuonna 2017 liikaa
veroja ja myös vuoden 2018 jako-osuus
arvioitiin liian korkeaksi ja nämä oikaistiin vuoden 2017 verotuksen valmistuttua vuoden lopussa.
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Valtionosuudet
netysten kompensaatiosta, joka lisäsi
valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna
2018.
Peruspalvelujen valtionosuutta tilitettiin Tampereen kaupungille 231,9 milj.
euroa, mikä oli 10,4 milj. euroa (4,7 %)
vuotta 2017 enemmän. Verotulomenetysten kompensaatio oli 6,5 milj. euroa.
Peruspalvelujen valtionosuus toteutui
talousarvion mukaisena.
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet olivat 59,2 milj. euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät yhteensä 4,4 milj. euroa
(-6,9 %) vuodesta 2017. Ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän muutosten ja oppisopi-

Valtionosuuksia kertyi vuonna 2018 yhteensä 291,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määrä kasvoi 6,0 milj. euroa (2,1 %)
vuodesta 2017. Kasvu aiheutui asukasmäärän kasvusta ja veromenetysten
kompensaatiosta.
Kuntien valtionosuusleikkaukset jatkuivat vuonna 2018. Kaiken kaikkiaan
vuodelle 2018 kohdistui 170 milj. euron peruspalvelujen valtionosuuksien
leikkaukset. Kuntien valtionosuudet
alenivat yhteensä 40 miljoonaa euroa
(-0,5 %) vuodesta 2017. Merkittävimmät
muutokset vuoden 2018 valtionosuudessa aiheutuivat kilpailukykysopimuksesta (uutta vähennystä -118 milj. euroa,
-22 €/asukas vuodelle 2018) ja verome-

Valtionosuudet (1000 euroa)

231 864

Muutettu
TA 2018
231 864

59 198

57 916

1 282

62 000

-4 084

291 062

289 780

1 282

289 700

80

TP 2018

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

muskoulutuksen supistumisen vuoksi
ammatillisen koulutuksen vuoden 2018
valtionosuudet laskivat 4,5 milj. euroa
vuodesta 2017.
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 2018 oli noin 77,7 milj.
euroa.
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Korkotuotot ja -kulut
Rahapolitiikka ei muodostanut suuria
yllätyksiä vuonna 2018, kun Yhdysvaltain keskuspankki FED jatkoi ohjauskorkojen nostoaan ja Euroopan keskuspankki EKP lopetti odotetusti vuosia
jatkuneen rahapoliittisen elvytyksen eli
arvopaperiostonsa ja taseen kasvattamisen. EKP:n linjanmuutos ensin nosti
korkoja markkinoiden hinnoitellessa
rahapolitiikan asteittaista kiristämistä.
Loppuvuonna pitkät korot kääntyivät
kuitenkin laskuun heikentyneiden suhdanneodotusten painamina. Italian uuden hallituksen alijäämäinen budjetti
ja lähestyvä Britannian brexit-päätös
jättivät hermostuneisuutta lisänneen
jälkensä markkinoille. Euribor-korot pysyivät hieman negatiivisina koko vuoden 2018.

Korkotuotot
Korkotuotot olivat yhteensä runsaat 7,4
milj. euroa ja ne toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota parempana.
Ulkoiset korkotuotot toteutuivat hyvin tarkkaan talousarvion mukaisina,
joskin tuotot painottuivat odotettua
enemmän sijoitusten korkotuottoihin
ja antolainojen korkotuotot jäivät hieman pienemmiksi velallisten tehtyä
ylimääräisä lyhennyksiä. Merkittävim-

män 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 korkokulut olivat
yhteensä 11,7 milj. euroa ja toteuma
alitti talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Talousarviossa oli varauduttu
pieneen korkotason nousuun, joka
arvion laadintahetkellä ennakoitiin
mahdolliseksi kohenevien taloussuhdanteiden johdosta. Edelleen alhaisena
pysynyt korkotaso mahdollisti kaupungille edullisen lainapääoman hankinnan. Kaupungin koko korollisen vieraan
pääoman keskikorko oli vuonna 2018
noin 1,67 prosenttia ja se on käytännössä saman suuruinen kuin vuotta
aiemminkin. Korko sisältää viitekoroista, marginaaleista ja suojauksista aiheutuneet rahoituskustannukset sekä
0,2 %:n suuruisen ei kassavaikutteisen
jaksotuskulun. Tämä jaksotuskulu liittyy purettujen johdannaissopimusten
ja tilalle solmittujen uusien sopimusten
sopimuksentekohetken arvon kirjaa-

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

TP 2018
1 685
1 685
5 247
261
264
5 772
7 458

Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2018
TA 2018
1 620
65
1 620
0
1 620
65
1 620
0
5 443 -196
5 443
0
90 171
90
0
200
64
200
0
5 733
39
5 733
0
7 353 105
7 353
0

KORKOKULUT
Korkokulut (1 000 euroa)
Sisäiset korkokulut
Sisäiset erät yhteensä
Rahalaitokset
Henkilöstökassa
Lahjoitusrahastot
Muut korkokulut
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä
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TP 2018
-1 685
-1 685
-11 412
0
-93
-228
-11 733
-13 418
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Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2018
TA 2018
-1 620
-65
-1 620
0
-1 620
-65
-1 620
0
-12 082 670
-12 082
0
0
0
0
0
-100
7
-100
0
-400 172
-400
0
-12 582 849
-12 582
0
-14 202 784
-14 202
0

miseen voimassaoloajoille. Tulevaisuudessa kaupunki kirjaa jaksotuksista
myös laskennallista korkotuloa siten,
että sopimusten tulosvaikutus yhteenlaskettuna koko jaksotusajalta tulee
olemaan nolla.
Lainojen suojausaste oli vuodenvaihteessa 57 % eli tulevat markkinakorkojen muutokset vaikuttavat kaupungin
korkomenoihin 43 %:n painolla. Valtuuston hyväksymien rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti johdannaissopimuksilla pyritään tasaamaan
markkinakorkojen muutosten aiheuttamaa vaihtelua korkokuluissa eli pienentämään korkovirtariskiä sekä parantamaan korkokulujen ennustettavuutta.
Tyypillisesti sopimuksista joudutaan
tällöin maksamaan matalien korkojen
aikaan ja niistä hyödytään korkojen
noustessa. Vaikutus on samankaltainen kuin kiinteäkorkoisten lainojen
käytöllä.
Johdannaissopimuksia on laadittu
suojaustarkoituksessa ja niitä on solmittu heti voimassaolevina sekä tulevaisuudessa voimaan astuvina. Tässä
tarkasteluhorisonttina on ollut valtuuston talousarvion yhteydessä laatima
taloussuunnitelmakausi ja sen aikana
arvioitu velan määrän kehitys. Koska
kaupungin lainasalkku koostuu melko
suuresta määrästä erillisiä lainoja ja
niiden korkopäivät hajautuvat ympäri kalenterivuotta, on korkomenojen
portfoliosuojaus nähty perusteltuna
toimintatapana. Siinä suojausta toteuttavien sopimusten korkopäivät hajautuvat myös kalenterivuodelle, mutta
eivät välttämättä samoille päiville kuin
lainojen korkopäivät. Keskimäärin laskettuna tapa johtaa kuitenkin erittäin
korkeaan viitekorkojen vastaavuuteen
ja riskien hallinnalliseen tavoitteeseen.
Solmitut
johdannaissopimukset
tuottavat joko yksiselitteisen kiinteän
koron kassavirran tai ehdollisen
kiinteän koron kassavirran. Mikään
sopimuksista
ei
toteutuessaan
kasvata kaupungin korkovirtariskiä
eli lisää korkokuluja tilanteessa jossa
markkinakorot nousevat.

Laskelmaosa

Muut rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Liikelaitosten peruspääomakorvaukset
toteutuivat täysin talousarvion mukaisina.
Ulkoiset rahoitustuotot toteutuivat
selvästi talousarviota parempina, sillä
syksyllä tehty sijoitusarvopapereiden
myynti tuotti 1,8 milj. euron suuruisen myyntivoiton ja osinkotulot kasvoivat merkittävästi ja toteutuivat 1,5
milj euroa talousarviota parempina.
Muut rahoitustulot toteutuivat 3,1 milj.
euroa arvioitua heikommin. Syynä talousarvioalitukseen on Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin 5,7 milj. euron ylijäämäpalautus, joka on kirjattu kuntayhtymien
peruspääomakorkoihin.
Budjetointia muutetaan vastaamaan kir-

jauskäytäntöä.
Osinkotulot kasvoivat 3,7 milj. euroa
verrattuna tilikauteen 2017 ja 1,5 milj
euroa verrattuna talousarvioon 2018.
Suurimmat
osinkotulot
kaupunki
sai Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä
15,3 milj. euroa ja Finnpark Oy:ltä 1,1
milj euroa. Osinkotulo nousi lähes
kaikkien osingonmaksua tavoittelevien
konserni- ja osakkuusyhtiöiden osalta.
Valtuuston keväällä 2018 hyväksymässä
talouden
tasapainotuspaketissa
tavoitellaan yhteensä 9,0 milj. euron
suuruista
osinkotulojen
kasvua
kaudella 2018-2020. Tästä vuodelle
2018 oli kohdistettu 3,5 milj. euroa,
joka siis toteutui verrattuna vuoden

2017 toteumaan, mutta ei verrattuna
vuoden 2018 talousarvioon.

Rahoituskulut
Liikelaitosten maksamat korvaukset
peruspääomasta toteutuivat talousarvion mukaisina. Muut rahoituskulut
ylittyivät talousarvioon nähden, sillä
sijoitusomaisuuteen tehtiin loppuvuoden heikkoon markkinakehitykseen
liittyviä arvonalennuskirjauksia. Näistä
merkittävin oli OMX Helsinki 25- indeksiin syksyllä tehdyn merkinnän kirjaus.
Arvonalennuksista ei arvioida tulevan
pysyviä menetyksiä kaupungille.

MUUT RAHOITUSTUOTOT
Muut rahoitustuotot (1 000 euroa)

TP 2018

Liikelaitosten peruspääomakorvaukset
Sisäiset erät yhteensä
Kuntayhtymien peruspääomakorot
Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot
Verotilityskorot
Osinkotuotot
Muut rahoitustuotot
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä

11 612
11 612
7 287
1 820
7
19 274
970
29 358
40 970

Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2018
TA 2018
11 612
0
11 612
0
11 612
0
11 612
0
4 645
2 642
1 445
3 200
0
1 820
0
0
0
7
0
0
17 769
1 505
17 769
0
4 035
-3 065
4 035
0
26 449
2 909
23 249
3 200
38 061
2 909
34 861
3 200

MUUT RAHOITUSKULUT
Muut rahoituskulut (1 000 euroa)
Korvaus peruspääomasta
Sisäiset erät yhteensä
Verotilitysten korkokulut
Viivästyskorkokulut
Muut rahoituskulut
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä

TP 2018
-11 612
-11 612
-2
-40
-1 070
-1 113
-12 725

Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2018
TA 2018
-11 612
0
-11 612
0
-11 612
0
-11 612
0
0
-2
0
0
-5
-35
-5
0
-55
-1 015
-55
0
-60
-1 053
-60
0
-11 672
-1 053
-11 672
0
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Investointien toteumavertailu
Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten vaikutus
Peruskaupunki

Peruskaupunki
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper
Muutokset
TA 2018

TP 2018

LiikeKoko
laitokset kaupunki
TP 2018

TP 2018

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

0

-582

582

-622

40

0

0

0

-5 302

-13 081

7 778

-11 646

-1 435

-5 302

-118

-5 421

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet

-14 652

-21 363

6 711

-18 350

-3 013

-14 652

0

-14 652

Rakennukset ja rakennelmat

-39 710

-77 010

37 300

-51 940

-25 070

-39 710

-651

-40 361

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-41 502

-93 459

51 957

-88 601

-4 858

-41 502

-4 823

-46 324

Koneet ja kalusto

-10 029

-12 767

2 738

-10 684

-2 083

-10 029

-2 648

-12 677

-180

-190

10

-190

0

-180

0

-180

0 -61 613

0

0

-61 613

-17 092

-78 706

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

-61 613

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 investoin-
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-17 466

-18 311

845

-29 345

11 034

-17 466

-10 062

-27 528

-190 455

-236 763

46 308

-211 378

-25 385

-190 455

-35 394

-225 849

1 987

1 355

632

20 830

-19 475

1 987

0

1 987

-188 468

-235 408

46 940

-190 548

-44 860

-188 468

-35 394

-223 862

39 988

37 438

2 550

27 376

10 062

39 988

15 727

55 715

nit ja näihin mahdollisesti sisältyvät
sisäiset katteet. Tästä syystä investointimenot poikkeavat kaupungin rahoituslaskelmassa esitetyistä ulkoisista
investoinneista. Koko kaupungin nettoinvestoinnit sisältäen sisäiset erät toteutuivat yhteensä 223,8 milj. eurona.
Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat suuruudeltaan 197,5 milj. euroa.

Peruskaupungin investoinnit
Peruskaupungin investoinnit olivat yhteensä 188,5 milj. euroa ja ne alittivat
muutetun talousarvion 46,9 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutuksista kirjattiin tuloja 40,0 milj.
euroa, joka ylittää talousarvion 2,5 milj.
eurolla.

Konsernihallinnolle kuuluvia investointeja ovat koko konsernin toimintaan
liittyvät
tietojärjestelmäinvestoinnit
sekä ne osakkeiden ja osuuksien investoinnit, jotka eivät kuulu liikelaitoksille.
Kaupunkiympäristön palvelualue toteuttaa merkittäviä infrarakentamisen
investointeja. Hyvinvointipalveluiden
investoinnit painottuvat toiminnassa
tarvittavien laitteiden ja kaluston hankintaan sekä tilojen ensikertaiseen
kalustamiseen. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella investoinnit
koostuivat pääosin talonrakennusinvestoinneista ja maa- ja vesialueisiin
kohdistuvista investoinneista. Pelastuslaitoksen investoinnit ovat pääasiassa
ajoneuvokaluston investointeja.

Laskelmaosa

Liikelaitosten investoinnit
Liikelaitosten osuus nettoinvestoinneista oli 16 prosenttia ja suuruudeltaan 35,4 milj. euroa. Liikelaitosten
investoinnit koostuivat pääasiassa
Tampereen Vesi Liikelaitoksen investoinneista ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikkuvan kaluston hankinnoista. Pysyvien vastaavien
luovutuksista kirjattiin tuloja 15,7 milj.
euroa.
Seuraavassa on esitetty investointiluokittain merkittävimpiä investointikohteita ja poikkeamia suunniteltuun
peruskaupungin ja liikelaitosten osalta.
Tarkemmat tiedot investointikohteista
löytyvät ao. yksiköiden osuuksista joko
talousarvion
toteumavertailuosiossa
tai erillistilinpäätökset-osassa.

Aineettomat hyödykkeet
Vuonna 2018 aineettomien hyödykkeiden nettoinvestoinnit olivat 5,3 milj.
euroa. Aineettomat hyödykkeet alittuivat muutetun talousarvion 7,9 milj.
eurolla. Konsernihallinnon yhteisten
erien talousarvioon varattu 5,657 milj.
euroa TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen, joka
siirtyi mahdollisesti maksettavaksi
vuonna 2019. Kaupunkiympäristön palvelualueella investoitiin Rantatunnelin
teknisiin järjestelmiin ja Kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka –palveluryhmässä
Kansi ja Areena-hankkeen aineettomiin
hyödykkeisiin kirjattiin 3,0 milj. euroa
Kannen rakentamista varten Väyläviraston omistamaan rautatiehen tehtyjen muutosten maksueriä.

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueiden investoinnit olivat 14,6 milj. euroa, joka alitti 6,7 milj.
eurolla muutetun talousarvion. Suurin
osa investoinneista muodostui Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän maahankinnoista ja maa-alueiden
perusparannusinvestoinneista muun
muassa Santalahdessa ja Sulkavuoressa. Kehitysohjelmissa kohdistui
investointeja Hiedanrannan ja RantaTampellan pilaantuneen maan puhdistukseen. Hiedanrannassa pilaantuneiden maiden laajuutta tutkittiin,
maaperän puhdistustyöt käynnistettiin

ja etsittiin 0-kuidun käsittelylle sopivaa
menetelmää.
Kaupungin rakennuksien ja rakennelmien investoinneista vastaa pääasiassa
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä. Tämän käyttöomaisuusryhmän toteutuneet kustannukset olivat
noin 39,7 milj. euroa, joista keskeneräisissä hankinnoissa oli 7,3 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 37,3 milj.
euroa alle muutetun talousarvion rakennushankkeiden viivästymisen vuoksi. Vuoden aikana valmistui Lielahden
koulun vanhan osan perusparannus,
Haukiluoman päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu, Vanha kirjastotalo ja Tampereen maauimala.
Suurimpia kiinteiden rakenteiden ja
laitteiden investointeja olivat Kaupunkiympäristön palvelualueen infrastruktuurin rakentamisinvestoinnit sekä
Tampereen Vesi Liikelaitoksen verkostoinvestoinnit. Tämän ryhmän investoinnit olivat 41,5 milj. euroa, joka alitti
muutetun talousarvion 52,0 milj. euroa.
Liikelaitokset investoivat 4,8 milj. euroa
tähän käyttöomaisuusryhmään. Keskeneräiset hankinnat olivat tässä käyttöomaisuusryhmässä 70,2 milj. euroa.
Merkittäviä kohteita olivat raitiotien
rinnakkaishankkeiden toteuttaminen,
Hämeensillan uusiminen, Viinikan liikenneympyrän alueen saneeraus sekä
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman Ranta-Tampellan alueen investoinnit.
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 10,0 milj. eurolla,
kun muutetussa talousarviossa näihin
varauduttiin 12,8 milj. eurolla. Näistä
valtaosa syntyi hyvinvointipalveluiden
laiteinvestointi- ja ensikertaisen kalustamisen hankkeista, pelastuslaitoksen
kone- ja kalustoinvestoinneista sekä
Tampereen Kaupunkiliikenteen linjaautohankinnoista.

Sijoitukset
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin alittivat 0,8 milj. euroa muutetun talousar-

vion, koska Konsernihallinnon yhteisiin
eriin tehtyä varausta ei ollut tarpeen
käyttää. Vuoden aikana tehtiin sijoitukset mm. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön, KOY Tampereen
Monitoimiareenaan, Pirkanmaan Voimia Oy:öön ja Tampereen Tilapalvelut
Oy:öön. Täydellinen lista sijoituksista
on luettavissa Konsernihallinnon Yhteisten erien osuudessa. Kaiken kaikkiaan peruskaupunki kirjasi sijoituksia
17,5 milj. euroa. Tampereen Vesi Liikelaitokselle siirrettiin Konsernihallinnon
yhteisiin eriin varattu rahoitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n
osakeantiin.

Rahoitusosuudet
Ulkopuolista rahoitusta peruskaupungin investointihankkeisiin saatiin 2,0
milj. euroa, joka ylitti muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden
luovutustulot
Peruskaupungin 40,0 milj. euron myyntitulot toteutuivat 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Liikelaitosten 15,7 milj. euron myyntitulot
toteutuivat 0,7 milj. euroa budjetoitua
suurempina.
Sosiaali- ja terveyslautakunta sai
budjetoimattomia luovutustuloja 2,5
milj. euroa sairaala- ja kuntoutuspalvelujen liiketoimintakauppaan liittyen.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan luovutustulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti; maa- ja vesialueiden
myynnistä kertyi tuloja 21,9 milj. euroa
ja rakennettujen kiinteistöjen myynnistä noin 4,9 milj. euroa. Yhteisten erien
pysyvien vastaavien luovutustuloja
kirjattiin budjetoidusti 10,6 milj. euroa.
Finnpark Oy palautti sijoitettua vapaata
omaa pääomaa suunnitellusti ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle siirrettiin
sijoitukset Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön yhteensä 10,1
milj. euroa. Tampereen Vesi Liikelaitos
luovutti noin 15,6 milj. euron kirjanpitoarvolla olevan hulevesiomaisuuden
Kaupunkiympäristön palvelualueelle.
Summa ylitti talousarvioon arvioidun
noin 0,6 milj. eurolla.
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Rahoituslaskelman toteumavertailu

1 000 euroa

Ulkoinen
rahoituslaskelma

Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten vaikutus

Peruskaupunki

PerusLiikeKoko
kaupunki laitokset kaupunki

Koko kaupunki

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

Muutokset

TP 2018

TP 2018

TP 2018

TP 2018

16 636

10 722

5 914

59 619

-48 897

16 636

32 007

48 643

47 998

2 370

0

2 370

0

0

2 370

-850

1 520

1 520

-24 371

-24 096

-275

-24 096

0

-24 371

778

-23 593

-23 593

-5 366

-13 374

8 009

35 523

-48 897

-5 366

31 935

26 569

25 925

-190 455

-236 763

46 308 -211 378

-25 385

-190 455

-35 394

-225 849

-199 531

1 987

1 355

632

20 830

-19 475

1 987

0

1 987

1 987

39 988

37 438

2 550

27 376

10 062

39 988

15 727

55 715

30 042

-148 480

-197 970

49 490 -163 172

-34 798

-148 480

-19 667

-168 147

-167 502

-153 845

-211 344

57 498 -127 649

-83 695

-153 845

12 268

-141 578

-141 578

Antolainasaamisten lisäykset
kunnalle

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antolainasaamisten lisäykset
muille

-2

-25 100

25 098

-25 100

0

-2

0

-2

-2

3 969

435

3 534

435

0

3 969

0

3 969

3 969

3 967

-24 665

28 632

-24 665

0

3 967

0

3 967

3 967

179 757

187 000

-7 243

147 000

40 000

179 757

0

179 757

179 757

-6 620

-3 400

-3 220

-3 400

0

-6 620

0

-6 620

-6 620

-30 329

-7 164 -23 165

-7 164

0

-30 329

0

-30 329

-30 329

142 808

176 436 -33 628

136 436

40 000

142 808

0

142 808

142 808

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 vähennykset
muilta

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

Muut maksuvalmiuden muutokset

39 525

23 102

16 423

23 102

0

39 525

-12 270

27 255

27 255

186 299

174 873

11 426

134 873

40 000

186 299

-12 270

174 029

174 029

32 454

-36 471

68 924

7 224

-43 695

32 454

-2

32 451

32 451

Rahavarat 31.12.

170 778

-

-

-

-

170 778

84

170 862

170 862

Rahavarat 1.1.

138 324

-

-

-

-

138 324

86

138 411

138 411

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
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Laskelmaosa

Rahoituslaskelman
toteutuminen
Rahoituslaskelman
toteumavertailu
esittää peruskaupungin (palvelualueet,
kehitysohjelmat, konsernihallinto ja Pirkanmaan pelastuslaitos) yhdistetyn rahoituslaskelman toteutumisen talousarvioon nähden. Rahoituslaskelman
toteumavertailulaskelmiin ei sisälly
liikelaitosten ja taseyksikkönä toimivan
Vahinkorahaston lukuja, vaan niiden
vaikutus kaupungin rahoituslaskelman
muodostumiseen on esitetty laskelmalla erikseen.
Toteumavertailulaskelmiin
sisältyvät ulkoisten liiketapahtumien lisäksi
myös kaupungin yksiköiden väliset sisäiset liiketapahtumat ja investointien
sisäiset katteet. 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. Näillä erillä ei kuitenkaan ole vaikutusta rahavarojen
muutokseen. Kaupungin virallinen rahoituslaskelma on esitetty viimeisellä
sarakkeella.
Peruskaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2018 oli 32,5 milj. euroa
positiivinen, mikä oli 79,6 milj. euroa
muutettua talousarviota parempi. Ero
selittyy pääosin investointien ja antolainasaamisten lisäysten toteutumisesta
arvioitua pienempinä.
Toiminnan rahavirta toteutui 8,0 milj.
euroa budjetoitua parempana. Peruskaupungin vuosikate toteutui 5,9 milj.
euroa muutetun talousarvion tasoa
parempana. Vuosikatetta on käsitelty
toimintakertomuksen tuloslaskelmaosion yhteydessä ja talousarvion toteumavertailuosiossa tuloslaskelman
toteutumisvertailun yhteydessä. Tulorahoituksen korjauserät toteutuivat
lähes talousarvion mukaisina. Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan

rahavirrasta oikaistaan investointien
rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
ja -tappiot sekä pakollisten varausten
muutokset.
Investointien rahavirta toteutui 60,1
milj. euroa muutettua talousarviota
pienempänä. Peruskaupungin investointimenot alittivat muutetun talousarvion 46,8 milj. eurolla ja pysyvien
vastaavien luovutustulot ylittivät muutetun talousarvion 12,6 milj. eurolla.
Investointien toteutumista on käsitelty
tarkemmin talousarvion toteumavertailuosiossa investointien toteumavertailun yhteydessä.
Rahoituksen rahavirta toteutui 11,4
milj. euroa suunniteltua suurempana.
Kokonaisuudessaan antolainasaamisten muutokset toteutuivat 4,0 milj.
euroa positiivisena, mikä oli 28,6 milj.
euroa budjetoitua paremmin. Talousarviossa antolainasaamisten lisäyksiin
sisältynyt Tampereen Monitoimiareena Oy:lle myönnettävä 22,0 milj. euron
laina siirtyi 2019 vuodelle ja Tamk Oy:lle
myönnettävä 2,5 milj. euron laina ei
toteutunut. Lainakannan muutokset
toteutuivat 33,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, sillä lyhytaikaisten lainojen määrä pieneni
arvioitua enemmän. Tytäryhteisöille
oleva konsernitilivelka lyheni 23,8 milj.
eurolla ja henkilöstökassan lopetettua
toimintansa sen asiakkaille oleva velka
lyheni 6,6 milj. eurolla.
Muut maksuvalmiuden muutokset
toteutuivat 16,4 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

pääosin antolainasaamisten lisäyksistä
ja lyhytaikaisten lainojen muutoksesta. Merkittävin rahoituksen rahavirran
poikkeama talousarvioon nähden oli
antolainasaamisten lisäyksen 25,1 milj.
euron alitus.

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 sisäiset liiketapahtumat ja investointeihin sisältyvät
sisäiset katteet. Liikelaitosten ja rahastojen vaikutusta kaupungin tuloksen
ja investointien muodostumiseen käsitellään erikseen tuloslaskelman ja investointien toteutumista käsittelevissä
kappaleissa. Liikelaitoksilla ei ole olennaista vaikutusta kaupungin rahoituslaskelman rahavirran muodostumiseen
muutoin kuin muiden maksuvalmiuden
muutosten osalta. Tämä johtuu pitkälti
rahoitustoiminnan keskittämisestä ja
yhdystilimenettelyn käytöstä konsernihallinnon ja liikelaitosten välillä.
Liikelaitosten osuus kaupungin rahoituslaskelman muodostumisessa on kokonaisuutena kuitenkin merkittävä. Peruskaupungin toiminnan rahavirta oli
5,4 milj. euroa negatiivinen, kun liikelaitosten toiminnan rahavirta oli 31,9 milj.
euroa positiivinen. Tampereen Vettä lukuun ottamatta liikelaitokset saavat tulovirtansa valtaosin kaupungin sisäisiltä
toimijoilta. Tässä mielessä liikelaitosten
aiheuttamat tulovirrat ovat pitkälti laskennallisia. Koko kaupungin 168,1 milj.
euron investointien rahavirrasta liikelaitosten osuus oli noin 12 prosenttia,
19,7 milj. euroa. Liikelaitosten rahavirrassa pysyvien vastaavien luovutustulot aiheutuivat pääasiassa Tampereen
Vesi Liikelaitoksen hulevesiomaisuuden siirtymisestä kaupunkiympäristön
palvelualueelle.
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Laskelmaosa

Antolainauksen
muutokset
ylimääräisiä lyhennyksiä 3,1 milj. euroa ja Vilusen Rinne Oy 0,2 milj. euroa.
Viime vuodelle oli talousarviossa varauduttu myös Tampereen Monitoimiareena Oy:lle myönnettäviin 22,0 milj.

Vuoden 2018 aikana kaupunki ei myöntänyt uusia lainoja. Jo myönnettyjä
lainoja asiakkaat lyhensivät maksuohjelman mukaisesti ja tämän lisäksi
Tampereen Vuokratalosäätiö suoritti

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainat (1 000 euroa)

TP 2018

Konserniyhteisöt ja muut

Muutettu
TA 2018

91 718

Vähennykset

121 624 -29 906

-5 240

Lisäykset
Vähennykset
Antolainat yhteensä

Lisäykset

0

24 600 -24 600

24 600

0

463

-81

463

0

-214

-140

-74

-140

0

122 087 -29 987

122 087

0

679

0

234

Vähennykset

0

-205

382
92 100

Sosiaalinen luotto
yhteensä

121 624

-5 035

-205

0

Asuntolainat

Alkuper.
Muutokset
TA 2018

Ero

679

-445

-89

-90

1

-90

0

97

500

-404

500

0

Korollisten velkojen
muutokset

Investointipankilta, Pohjoismaiden Investointipankilta ja Euroopan Neuvoston kehityspankki CEB:ltä. Joukkolainamarkkina toimii hyvin noin seitsemän
vuoden maturiteetteihin saakka ja aivan lyhyessä alle vuoden mittaisessa
rahoituksessa, kuntatodistusmarkkina
on tehokas.
Tampereen kaupungin rahoitus oli
alijäämäinen vuonna 2018, vaikka velkamäärä ei lopulta kasvanutkaan ta-

Suomalaisten kuntien asema rahoitusmarkkinoilla oli erinomainen vuonna
2018. Sekä lainan saatavuus että niiden
ehdot olivat kuntien kannalta suotuisia.
Kotimaiselle kuntasektorille on tarjolla
investointeihin tarvittavaa pitkäaikaista rahoitusta erityisluottolaitoksilta,
kuten Kuntarahoitukselta, Euroopan

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
Korolliset velat
(1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
Muutokset
TA 2018

Ero

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille
Lyhennykset
Nostot

500 291

546 154 -45 863

506 154

0

-6 620

-3 400

-3 220

-3 400

0

179 757

187 000

-7 243

147 000

0

0

Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle

3

3

0

0

Konserniyhteisöille

170 249

203 619 -33 370

203 619

0

Korolliset velat yhteensä

670 543

749 773 -79 230

709 773

0

Lainat euroa/asukas
Asukasmäärä

70

2 847

3 211

-364

3 040

235 487

233 500

1 987

233 500
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euron suuruisiin lainoihin, joiden nosto
siirtyi kuitenkin vuoden 2019 puolelle.
Samoin talousarviossa oli varauduttu
2,5 milj euron suuruisen lainan myöntämiseen Tamk Oy:lle, mutta sekään ei
toteutunut. Myös sosiaalisen luototuksen volyymi jäi noin kolmannekseen
arvioidusta.
Vuoden lopussa Tampereen kaupungin pitkäaikaiset lainasaamiset olivat
92,1 milj. euroa. Merkittävimmät saamiset olivat Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä
70,0 milj. euroa ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä 13,6 milj. euroa.

lousarviossa ennakoitua määrää. Korollisen velan kasvu toteutui 142,8 milj.
euron suuruisena, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu huomattavasti suurempaan kasvuun. Erityisesti
kaupungin vuosikatteen heikko kehitys
aiheutti suuren rahoitustarpeen, vaikka
huomattava osa investoinneista ja antolainauksen kasvusta siirtyivätkin vuoden 2019 puolelle.
Viime vuoden lopussa kaupungin korollisen tasevelan määrä oli 670,5 milj.
euroa ja asukaskohtainen velkamäärä
on edelleen kohtuullinen verrokkikaupunkien joukossa. Pitkäaikaista lainaa
nostettiin Kuntarahoitukselta 104,8
milj. euroa, Euroopan Investointipankilta 45,0 milj. euroa ja Council of Europe
Development Bankilta 30,0 milj. euroa.
Lyhytaikaisten lainojen määrä väheni; tytäryhteisöille oleva konsernitilivelka lyheni 23,8 milj. eurolla sekä henkilöstökassan lopetettua toimintansa
lokakuussa sen asiakkaille oleva velka
lyheni 6,6 milj eurolla. Kuntatodistuksilla tai joukkolainoilla hankittua lainarahoitusta ei vuoden vaihteessa ollut
käytössä.

Strategiaosa

Strategian toteutuminen
Vuosi 2018 oli Tampereen strategian
2030 ensimmäinen toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2018
talousarviossa strategian pohjalta 10
kaupunkitasoista toiminnan tavoitetta ja lautakunnille ja kehitysohjelmille
yhteensä 37 tavoitetta. Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 3 tavoitetta

ja liikelaitoksille yhteensä 19 tavoitetta.
Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä
89 tavoitetta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa
hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
Talousarvion toiminnan tavoitteet
perustuvat Tampereen strategiaan se-

kä pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti
toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia, pois lukien tytäryhteisöille asetetut tavoitteet.
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Strategiaosa

Talousarvion toiminnan
tavoitteiden toteutuminen
Suoraan strategiasta johdetuista 47
toiminnallisesta tavoitteesta 28 toteutui suunnitellusti ja 3 toteutui osittain. 14 tavoitetta jäi toteutumatta ja
2 tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Liikelaitosten ja Pirkanmaan
pelastuslaitoksen 22 tavoitteesta 8 toteutui suunnitellusti ja 5 toteutui osittain. Tavoitteista 8 jäi toteutumatta ja

yhden tavoitteen toteutumista ei voitu
arvioida. Tytäryhteisöjen 89 toiminnan
tavoitteesta 54 toteutui, 5 toteutui osittain ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta.

nille, kehitysohjelmille, liikelaitoksille
ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä
tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista
raportoidaan tarkemmin niiden omissa
osioissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään
kokonaisnäkymä suoraan strategiasta
johdettujen 47 toiminnan tavoitteen toteutumisesta.

Toteumatietojen esittäminen
Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkemmin kaupunkitasoisten toiminnan
tavoitteiden toteutuminen. Lautakun-

TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2018
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

1

Perusopetuksen joustavan alueellisen resursoinnin malli on valmis

+

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

2

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

+

Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
Sosiaali- ja terveyslautakunta

3

Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

+

4

Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut vuoteen 2017 verrattuna

5

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

6

Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä on enintään 5,9 %

+

Sosiaali- ja terveyslautakunta

7

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt vuoteen 2017 verrattuna

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

8

Rakennuslupaprosessin keskimääräinen kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen

-

Yhdyskuntalautakunta

9

Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimiseen tähtäävä kilpailutus on
toteutettu ja digitalisointi on käynnistynyt

+/-

Yhdyskuntalautakunta,
Kehitysohjelmat

10

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

-

11

Tampereen oppimistulokset ovat suurten kaupunkien keskiarvoa paremmat

?

12

Toisen asteen koulutuksen negatiivisten keskeyttämisten määrä on vähentynyt vuoteen 2017 verrattuna

+

13

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamisen jälkeen työttömäksi
jääneiden määrä on vähentynyt

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Kehitysohjelmat

14

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

+

Sosiaali- ja terveyslautakunta,
Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Kehitysohjelmat

15

Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 5 milj. euroa

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Kehitysohjelmat

16

Tampere on vuonna 2018 Suomen suositelluin opiskelukaupunki

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta

17

Alueella toimivien start-up -yritysten määrä on kasvanut

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta

18

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

-

19

Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2

+

Asunto- ja kiinteistölautakunta

20

Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä on kasvanut

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta

21

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

+

22

Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut
5 prosenttia

+

23

Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet

24

Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien
määrä on kasvanut
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Toteuma

+
+/-

Lisätietoa toteumasta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Kehitysohjelmat
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Kehitysohjelmat
Elinvoima- ja osaamislautakunta

-

Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
Elinvoima- ja osaamislautakunta

+/-

Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Strategiaosa

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Toteuma

25

Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 5 %

-

26

80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

-

27

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

+

28

Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1
prosentin

-

29

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmalle määritellyt keskeiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti

+

30

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 4 prosenttia

31
32

Lisätietoa toteumasta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Kehitysohjelmat

-

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 prosenttia

+

Yhdyskuntalautakunta

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

-

33

Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2

-

Asunto- ja kiinteistölautakunta

34

Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti

+

Yhdyskuntalautakunta,
Kehitysohjelmat

35

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

+

Yhdyskuntalautakunta,
Kehitysohjelmat

36

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

-

37

Yhdistyvän Tampereen yliopiston toiminta on käynnistynyt Hiedanrannassa

+

Kehitysohjelmat

38

Esimiesarviointien tulokset ovat parantuneet

+

Kaupunkitasoiset tavoitteet

39

Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut

-

Kaupunkitasoiset tavoitteet

40

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %

-

Kaupunkitasoiset tavoitteet

41

Tilikauden tulos on -67,1 milj. € (alkuperäinen TA -15,7 milj. €)

+

Kaupunkitasoiset tavoitteet

42

Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset (koko kaupungin
tasolla)

+

Kaikki lautakunnat,
Kaupunkitasoiset tavoitteet

43

Investointien tulorahoitusprosentti on 19 (alkuperäinen TA rahoitusprosentti 47)

+

44

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

+

45

Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna

+

46

Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on parantunut

?

47

Päätökset tukipalvelujen järjestämisestä on tehty yhteistyössä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ja maakunnan kanssa

+

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmat

Kaupunkitasoiset tavoitteet
Kaupunkitasoiset tavoitteet
Kaupunkitasoiset tavoitteet
Kaupunkitasoiset tavoitteet
Kaupunkitasoiset tavoitteet

+ = tavoite toteutui
+/- = tavoite toteutui osittain
- = tavoite ei toteutunut
? = tavoitteen toteutumista ei voida arvioida
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Strategiaosa

Kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutuminen
Vuoden 2018 talousarviossa on asetettu 10 kaupunkitasoista toiminnan tavoitetta. Tavoitteet toteutuivat pääosin

teutuminen on tarkemmin kuvattu alla
olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

38

Esimiesarviointien tulokset
ovat parantuneet

Koko kaupungin esimiesarvioinnin keskiarvo (kaikki alaisten ja esimiesten arviot)
oli vuonna 2018 3,12 (vuonna 2017: 3,08) eli tulokset ovat parantuneet. Tavoite
toteutui.

+

39

Henkilöstön työhyvinvointi
on parantunut

Tavoitetta arvioidaan työhyvinvointimatriisilla, jonka mukaan työhyvinvointi ei ole
parantunut. Matriisin tulos kaupunkitasolla oli 50,5 vuonna 2018, kun se vuonna
2017 oli 53,3. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja varhaiseläkemenoperusteiset
maksut ovat kasvaneet. Toisaalta tapaturmien määrä on vähentynyt. Kunta10 -mittarit ovat edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla lukuun ottamatta vaikutusmahdollisuuksien kokemusta, jonka koetaan heikentyneen. Tavoite ei toteutunut.

-

Sairauspoissaolot lisääntyivät vuonna 2018 kaupunkitasolla 2,6 %. Sairauspoissaolojen määrä laski tavoitteen mukaisesti vain Tampereen Kaupunkiliikenteessä,
Lukiokoulutuksessa, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä Työllisyyspalveluissa.
Tavoite ei toteutunut.

-

40

41

Sairauspoissaolojen määrä
on laskenut vähintään 3 %

Tilikauden tulos on -67,1
Tilikauden 2018 tulos on 58,8 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päätti
milj. € (alkuperäinen TA -15,7 19.2.2018 § 23 ja 20.8.2018 § 153 muutoksista talousarvioon, joiden myötä alkupemilj. €)
räinen tavoite muuttui. Tilikauden tulostavoitteen täyttymisestä huolimatta kaupungin taloustilanne on erittäin heikko. Tavoite toteutui.

+

Työvoimakustannukset ovat Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön
vuosisuunnitelman mukaiset henkilöstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kau(koko kaupungin tasolla)
pungin työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla. Vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston 20.8.2018 päättämän talousarviomuutoksen, jossa osoitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysuhkien kattamiseen 50
milj. euron lisätalousarvio. Lisätalousarviosta 9 milj. euroa kohdistettiin henkilöstömenojen ylitysuhkiin. Tavoite toteutui.

+

Investointien tulorahoitusInvestointien tulorahoitusprosentti on 24. Kaupunginvaltuusto päätti 19.2.2018 §
prosentti on 19 (alkuperäi23 ja 20.8.2018 § 153 muutoksista talousarvioon, joiden myötä alkuperäinen tavoite
nen TA rahoitusprosentti 47) muuttui. Tavoitteen toteutumisesta huolimatta kaupungin investointien tulorahoitusosuus on liian alhaisella tasolla. Tavoite toteutui.

+

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

Hallinnollisten tehtävien määrä on vähentynyt 33:lla vuonna 2018 (valtuustokauden tavoite 70). Vähennyksen kustannusvaikutus sivukuluineen on 1,5 milj. euroa.
Kustannukset ovat vähentyneet 2,4 %. Tavoite toteutui.

+

45

Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna

Hankintojen tehokkuusmittariston vuoden 2018 tulos oli 46 pistettä, mikä oli 2
pistettä parempi kuin vuoden 2017 tulos. Tavoite toteutui.

+

46

Kaupungin omistamien
tilojen käyttöaste on parantunut

Loppuvuoden aikana tarkasteltiin Tipotien terveysaseman ja Amurin kansainvälisen
koulun käyttöasteita. Molemmissa kohteissa on tarkastelun perusteella mahdollisuus tehostaa käyttöä, ja käytännön toimenpiteet ovat suunnittelussa. Kasvatus- ja
opetuspalveluiden kohteissa käynnistettiin kapasiteettitarkastelu ilmanvaihdon riittävyyden osalta ja kohteiden ilmamäärien mittausprojekti valmistuu vuoden 2019
aikana. Kaupunkitasoista käyttöastetta ei vielä voida mitata, mutta vuoden 2018
aikana toteutetut projektit mahdollistavat tämän tavoitteen etenemistä. Tavoitteen
toteutumista ei voida arvioida.

42

43

44

47
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suunnitellusti, pois lukien henkilöstön
työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen
negatiivinen kehitys. Tavoitteiden to-

Päätökset tukipalvelujen
järjestämisestä on tehty
yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja maakunnan kanssa
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2018 Tampereen Voimia liikelaitoksen yhtiöittämisen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisen sekä Monetra Oy:n perustamisen ja
Monetra Pirkanmaa Oy:n suunnattuun osakeantiin osallistumisen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoite toteutui.

?

+

Strategiaosa

Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys
Terveydenhuoltolain mukaan kunnan
on seurattava asukkaittensa terveyttä
ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle
on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus,
johon nyt raportoitavat tiedot perustuvat.

Elämäntapa ja toimintakyky
Tamperelaisista aikuisista noin 60 %
kokee elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi. Samalla kuitenkin huomattavaa
on, että 20-54-vuotiaiden ikäluokasta
27 % kokee terveydentilansa olevan
keskinkertainen tai huono. Huolta aiheuttavat myös työllisyys- ja koulutustilanne, sillä vaikka sekä työttömien että
pienituloisten määrät ovat kääntyneet
maltilliseen laskuun, ovat ne Tampereella edelleen korkeat verrattuna
maan keskiarvoihin. Tuloerot ovat pysyneet edelleen ennallaan.
Nuorten kohdalla kehitys on ollut sekä positiivista että negatiivista.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden
17-24-vuotiaiden nuorten osuus on vähentynyt viime vuosina, mutta ammatillisen koulutuksen keskeyttämisaste
on pysynyt varsin korkeana. Vaikka
nuorisotyöttömien suhteellinen määrä
on pienentynyt, luo työttömyyden pitkittyminen kuitenkin edelleen merkittävän haasteen.
Noin viidesosa yläkoululaisista ja
toisen asteen opiskelijoista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi. Yläkoulun ja toisen asteen

opiskelijoista 8 % kertoo, että heillä ei
ole yhtään läheistä ystävää. Toisen asteen opiskelijoiden kohdalla osuus on
viime vuosina kasvanut. Myös nuorten
päihteidenkäytössä näkyy muutoksia,
sillä tupakointi on edelleen vähenemässä, mutta nuuskan käyttö on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla. Huolta
aiheuttaa myös se, että ammatillisten
oppilaitosten opiskelijoista 25 % on kokeillut jotakin laitonta huumetta ainakin kerran.
Tamperelaisista moni tuntee olonsa
yksinäiseksi. Työikäisten kohdalla itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on
noussut, mutta yli 55-vuotiaiden osuus
on hieman laskenut tai pysynyt ennallaan. Myös väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus on kasvanut
ja osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

Ravitsemus ja liikunta
Lapsista ja nuorista entistä useampi
syö enemmän kasviksia kuin aiemmin
ja suurin osa alakoululaisista pitää
kouluruokailusta. Kouluruoan syövien
nuorten määrä on myös viime vuosina
kasvanut. Kouluruoan syö koulupäivisin 79 % 4. ja 5. luokan oppilaista sekä
77 % yläkoululaisista ja toisen asteen
opiskelijoista. Muutoksista huolimatta
ylipainoisten määrä kasvaa niin lasten,
nuorten kuin aikuisten osalta. Ikäihmisten ravitsemustila on yhteydessä liikkumiseen ja toimintakykyyn. Vajaaravittujen ikäihmisten osuus kotihoidossa
ja ympärivuorokautisessa hoidossa on
melko vakiintunut ja noudattelee valtakunnallista tasoa. Vuonna 2018 ikääntyneiden vajaaravittujen osuudet olivat
kotihoidossa 8 %, tehostetussa palveluasumisessa 16 % ja vanhainkodissa 24
% asiakkaista.

Tamperelaiset harrastavat liikuntaa keskimäärin enemmän kuin koko
maassa ja kaupungin liikunnan terveydenedistämisaktiivisuus on maan
keskitasoa korkeampi. Kaikki Tampereen peruskoulut ovat myös lähteneet
mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan.
Kuitenkin alle puolet alakoululaisista ja
enää 15 % toisen asteen opiskelijoista
liikkuu vähintään tunnin päivässä. Työikäisistä 27 % ei liiku vapaa-ajallaan viikoittain juuri ollenkaan ja tämä määrä
vaikuttaa olevan nousussa. Kestävistä
liikennemuodoista pyöräily on 2010-luvulla lisääntynyt, mutta suosio kääntyi
laskuun vuonna 2016.

Ympäristö
Kaupungin ilmanlaatu on pysynyt ennallaan kaupungin kasvusta huolimatta
ja uimaveden laatu on hyvä suuressa
osassa järviä. Tamperelaisista aikuisista 87 % onkin tyytyväisiä asuinalueensa
olosuhteisiin. Samalla kuitenkin Tampereen 142 koulusta ja päiväkodista 32
% on syksyllä 2018 sisäilmaprosessissa
ja joka toisessa koulussa tutkitaan sisäilmaan liittyviä asioita.

Kulttuuri ja sivistys
Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden tapahtumissa käy entistä enemmän väkeä. Kirjastojen E-aineistojen
määrä on kasvussa ja lapsista ja nuorista joka kolmas lukee kirjoja omaksi
ilokseen vähintään kuukausittain. Esija perusopetuksen oppilaista noin 90 %
osallistuu kaupungin kulttuurikasvatusohjelman toimintaan. Huomiota tulee
kuitenkin kiinnittää siihen, että kaikki
väestöryhmät eivät käytä taide- ja kulttuuripalveluita tasavertaisesti.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

75

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
Kaupungissa käynnistettiin hankintojen digitalisoinnin esiselvitysprojekti.
Projektissa selvitetään hankintatoimen
prosessien kehittämistarpeita sekä
millä toimenpiteillä hankintoja olisi
mahdollista tarkastella päästä päähän
-prosessina ja tukea näin hankintojen hallintaa ja johtamista. Projektissa
laaditaan kehittämissuunnitelma, jota
voidaan hyödyntää hankintojen digitalisointiin liittyvän projektin lähtötietona,
mikäli resurssit jatkoprojektin toteuttamiseen saadaan.
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Hankintatoimen kehittämiseksi tarvitaan tietoa yksikön hankintatoimen
nykytilasta. Kaupungin strategisen
hankinnan pyrkimyksenä on kehittää
nykytilaselvityksiin toimiva malli, jota
voidaan hyödyntää kaupungin yksiköissä. Ensimmäinen pilotti toteutettiin
kaupunkiympäristön palvelualueella,
koska hankintatoiminnalla on merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen
rooli palvelualueella ja johtoryhmä näki tarpeelliseksi analysoida ja kehittää
hankintatoimintaa. Nykytilaselvitys on
sisältänyt johdon ja asiantuntijoiden
haastatteluja sekä palveluryhmien hankintojen tunnuslukujen koostamista
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tulosten perusteella käynnistettiin kehittämispilotteja.
Kaupungin hankintatoimen tuloksellisuuden kehittymistä kuvaava hankintojen tehokkuusmittariston vuoden
2017 tulos julkaistiin osana strategian
toteumaa tarkastelevaa Tampereen
Pulssia. Mittariston tulos oli 44 pistettä.
Vuoden 2018 tulos oli 46 pistettä eli tulos oli talousarviotavoitteen mukaisesti
parantunut edellisestä vuodesta. Konsernihallinnon johtoryhmä linjasi, että
tavoitteena on saavuttaa mittariston
tulokseksi 80 pistettä vuonna 2020.

Innovatiivisuus ja elinvoima
Kaupungin toiminnan ja talouden
suunnittelun prosessia on kehitetty, ja

sen yhteydessä on toistaiseksi luovuttu
erillisestä innovatiivisten hankintojen
tiekartasta. Innovatiivisia hankintoja eli
tarpeita uusille ratkaisuille ja hankintamallien kehittämiselle tunnistetaan
jatkossa osana vuosittaista talouden ja
toiminnan suunnittelua. Kaupungin kilpailutuskalenterin julkaisemisesta sovittiin palvelualueiden ja liikelaitosten
kanssa. Ennakoiva viestintä kaupungin
hankinnoista parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia ja parempia
ratkaisuja kaupungin hankintatarpeisiin ja edistää myös tervettä kilpailua ja
pienempien yritysten osallistumismahdollisuuksia.
Sote-palvelujen hankintoihin kehitettiin uusi hankintamenettely, jossa
tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät
palveluntuottajat voidaan hyväksyä
mukaan myös sopimuskaudella, ja
näin pk-yritysten, järjestöjen ja pienten toimijoiden pääsy markkinoille on
aiempaa joustavampaa. Lisäksi kaupungissa toteutettiin yksi innovaatiokumppanuuden kilpailutus, ja Smart
Tampere -ohjelmassa kehitettiin malleja hackathonista syntyvien uusien
ratkaisujen hankintaan. Strateginen
hankinta on pyrkinyt varmistamaan
tarvittavaa hankintojen kehittämisen
tukea osallistumalla kansallisen kestävien ja innovatiivisten hankintojen
osaamiskeskuksen (KEINO) ohjausryhmään.

Strategiaosa

Vastuullisuus ja kestävä
kehitys
Kestävän kehityksen yksikkö tarjosi tukea hankintojen ympäristövaatimusten
määrittelemiseen ja järjesti aiheesta
tapaamisia ja koulutuksia. Syksyllä 2018
toimintansa aloitti poikkihallinnollinen
kestävien hankintojen sparrausryhmä,
joka tarjoaa käytännönläheistä tukea
hankinnoista vastaaville. Lisäksi Tuomi
Logistiikan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on tiivistetty yhteistyötä hankintojen kestävyysnäkökulmien
edistämiseksi.
Ympäristökriteerien käyttö tarjouspyynnöissä kasvoi edellisestä vuodesta
8 prosenttiyksiköllä. Konsernihallinnon
johtoryhmän asettaman tavoitteen mukaan vuonna 2020 kestävyyskriteerejä
asetetaan 75 prosentille kaupungin
hankinnoista, mikä edellyttää vastuullisuuden näkökohtien huomioimista
yhä laajemmin. Kaupungin työllisyyspalvelut jatkoi hankintojen sosiaalisen
vastuun edistämistä tukemalla työllistämisehdon käyttöä. Työllistämisehtoa
sovellettiin neljässä hyvinvoinnin palvelualueen hankinnassa sekä kahdessa
Tampereen Infran hankinnassa. Työtilaisuuksia tarjoutui pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille. Kiinnostus
asiaa kohtaan on lisääntynyt ja ehdon
käytöstä on saatu arvokasta kokemusta.
Tampereen työ hankintojen kehittämiseksi ja erityisesti hankintojen käyttö

työllisyyden edistämisessä on huomioitu myös valtakunnallisesti. Tampereen
kaupungille myönnettiin Vaikuttavin
kuntahankkija -palkinto syyskuussa.
Palkinnon kriteereinä on, että kunta on
huomioinut yhteiskunnallisia vaikutuksia omissa hankintalinjauksissaan ja että kunta on edistänyt yhteiskunnallista
yrittäjyyttä omissa hankinnoissaan. Palkinnon myötä kiinnostus Tampereen
mallia kohtaan kasvoi ja sitä esiteltiin
kiinnostuneille kaupungeille.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa ja
hyvinvoinnin palvelualueen hankintatiimin tarpeisiin syventävän hankintakoulutuksen vaikuttavuusperusteisista
hankinnoista. Hankintaosaamisen kehittämiseksi jatkettiin myös tietoiskukirjeiden julkaisemista sekä laadittiin
hankintapäätösten teon tueksi malleja
ja hankintojen suunnittelun tukimateriaali. Materiaalin avulla pyritään myös
parantamaan kilpailutusprojektien projektinhallintaa.

Hankintaosaamisen
kehittäminen
Hankintojen perustasoinen koulutusmateriaali uudistettiin ja ensimmäinen
koulutus uudella sisällöllä pidettiin
marraskuussa. Palautteiden perusteella uudistus oli onnistunut. Kaupungin
hankintoja tekevälle henkilöstölle perustetun hankintaverkoston toimintaa
on jatkettu ja tapaamisten määrää kasvatettiin viime vuonna kolmeen. Tapaamisissa on tutustuttu muun muassa
siihen, miten eri yksiköissä on kehitetty hankintatoimintaa, miten tarjoajan
osallistuminen hankinnan valmisteluun
tulee huomioida kilpailutuksessa sekä
markkinaoikeuden tuoreisiin linjauksiin. Hankintaverkostoon kuuluu tällä
hetkellä noin 200 jäsentä. Strateginen hankinta toteutti myös harmaan
talouden torjuntaan liittyvän koulutuksen yhteistyössä verohallinnon ja

Hankintojen keskeiset
tunnusluvut
tammi-joulukuu 2018
kansallisen kynnysarvon
ylittävistä hankinnoista
•
•
•
•

käynnistettyjä
hankintamenettelyitä
103 kpl
kilpailutusten perusteella
tehtyjä hankintapäätöksiä
95 kpl
Kilpailutuksissa
vastaanotettuja tarjouksia
749 kpl
Kilpailutusten perusteella
tehtyjä hankintasopimuksia
465 kpl
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Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue
Hyvinvoinnin palvelualueella on kaksi
lautakuntaa, sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta
muodostuu varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen, perusopetuksen sekä
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palvelukokonaisuuksista. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat ikäihmisten palvelut,
lasten, nuorten ja perheiden palvelut,
vastaanottopalvelut, psykososiaalisen
tuen palvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut.
Hyvinvoinnin palvelualueen tehtävänä on järjestää ja osaltaan tuottaa
vastuualueelleen kuuluvat palvelut, ja
huolehtia palveluiden järjestämiseen ja
tuottamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Lisäksi tehtävänä on
sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä

sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen
yksilöjaoston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu. Hyvinvointipalvelujen
valvonta ja ohjaus sekä asiamiestoiminnan järjestäminen kuuluvat palvelualueen vastuualueeseen. Palvelualueella
hoidetaan Tampereen kaupungin tekemien yhteistoimintasopimusten perusteella myös kansalaisopistotoiminnan
yhteistoiminta-alueen sekä Tampereen
ja Oriveden kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
tehtäviä.

Palvelualueen talous
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate toteutui 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana asiakasmäärän
ja palvelutarpeen kasvusta johtuen.
Kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa lisättiin palvelu-

alueen määrärahoja yhteensä 55,3 milj.
euroa, josta pääosa kohdistui sosiaalija terveyslautakuntaan. Palvelualueen
nettomenojen kasvu oli 49,6 milj. euroa
eli 4,7 % edellisvuoteen verrattuna.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurin
ylitys oli varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate ylitti budjetoidun
4,0 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun sijaishuollon
ja kotihoidon ostoissa.
Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin hankkeiden
viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle 2019.

HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

141 984

135 438

130 001

795

4 642

Toimintakulut

-1 245 411

-1 230 184

-15 227 -1 169 439

-56 103

-4 642

Toimintakate

-1 103 427

-1 094 746

-8 681 -1 039 438

-55 308

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien
luovutustulot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

6 546

Alkuper.
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-9 612

-11 877

2 265

-9 452

-2 425

0

2 494

0

2 494

0

0

0
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta muodostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta, jotka ovat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat
kunnalle lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen sekä perusopetuksen
lainsäädäntö määrittelee pääasiassa
palvelujen järjestämistavan. Kulttuurija vapaa-aikapalveluissa kunnalla on
erilaiset 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 painopisteet ja
keskeiset muutokset
Varhaiskasvatuspalveluiden
piirissä
oli yhteensä 10 379 lasta (kasvu 5,33
% vrt.2017). Yksityisessä päivähoidossa lapsia kaikkiaan 1 757 (2017: 1420),

gelmia käsiteltiin kuudessa kohteessa.
Tesoman nuorisokeskus ja kirjasto
muuttivat osaksi uutta Tesoman hyvinvointikeskusta. Nekalan kirjasto suljettiin määräaikaisesti. Kulttuuritalo Laikun avaaminen paransi omaehtoisen
kulttuuritoiminnan järjestämismahdollisuuksia. Kalevan uintikeskuksen yhteyteen avattiin maauimala ja Alasjärvelle
avautui kansainvälisen tason frisbeegolfrata.

Lautakunnalle asetettujen
toiminnan tavoitteiden
toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa seitsemän toiminnan tavoitetta. Keskeiset
poikkeamat tavoitteiden toteutumisessa liittyvät kulttuuri- ja vapaa-aika-ja
matkailukohteiden kävijämääriin sekä
työvoimakustannusten
ylittymiseen.
Tavoitteiden toteutuminen on tarkemmin kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2018

1

Perusopetuksen joustaAlueellisen resursoinnin malli on valmis ja se otetaan käyttöön vuonna 2019. Tavoite
van alueellisen resursoin- toteutui.
nin malli on valmis

+

2

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

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus avautui keväällä Tesomalle. Kaakon hyvinvointikeskus nimettiin Hervanta Trioksi ja keskustan Punokseksi. Etelän alueen hyvinvointikeskukselle haettiin tonttia ja sen toimintaa toteutettiin Me-talo -hankkeessa. Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminta on entistä monipuolisempaa ja ikärajattomampaa, ja
verkostoitumista on edistetty kaikilla alueilla. Hyvinvointikeskukset ja lähitorit toimivat
luodun perhekeskustoimintamallin yhtenä alustana. Tavoite toteutui.

+

Koululaisten fyysinen
toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Poikien
osalta mediaanitulos on parantunut 19,3 % ja tytöillä 12,3 %. Tavoite toteutui.

Tampereen oppimistulokset ovat suurten
kaupunkien keskiarvoa
paremmat

Valtakunnalliset mittarit ovat saatavissa vasta vuoden 2019 lopussa. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

Kävijämäärät keskeisissä
kohteissa ovat kasvaneet

Kävijämäärät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kohteissa eivät saavuttaneet kasvutavoitetta lukuun ottamatta kirjastopalveluja ja Tampere Filharmoniaa. Särkänniemen
kävijämäärät pysyivät samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Muun muassa helteinen
kesä ja näyttelyvalinnat vähensivät kävijöitä kohteissa. Lisäksi vertailuvuosi 2017 oli kävijämäärien osalta poikkeuksellisen hyvä.
Tavoite ei toteutunut.

3

11

23
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joista palvelusetelipäivähoidossa 1150
(2017: 746) ja yksityisen hoidon tuella
607 (2017: 674) lasta. Päivähoitopalveluiden määrälliseen kasvuun vastattiin yksityistä palvelua laajentamalla.
Perusopetusikäisten lasten määrän
arvioidaan kasvavan edelleen tulevina
vuosina. Peruskouluissa oli yhteensä
17 248 oppilasta ja peruskoululaisten
määrä kasvoi 539 oppilaalla (kasvu 3,2
% vrt.2017). Perusopetukseen perustettiin kymmenen alueellisia tuen ryhmää
erityisen tuen oppilaille ja kehitettiin
koulupolkukohtaista tuen koordinointia.
Tesoman uusi koulukeskus ja päiväkoti valmistuivat keväällä 2018. Juhannuskylän koulun laajennus otetiin
käyttöön syksyllä 2018. Osa kouluista
ja päiväkodeista toimi väistötiloissa,
suurimpana Etelä - Hervannan koulu.
Sisäilmaongelmia käsiteltiin viisivaiheisen prosessin kautta esitutkinnasta
seurantaan. Prosesseissa kouluja oli
yhteensä 24, päiväkoteja 21. Kulttuurija vapaa-aikapalveluiden sisäilmaon-

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

24

Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on kasvanut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tapahtumatoiminnan määrä on pysynyt kutakuinkin
ennallaan. Tapahtumien määrä ei ole kasvanut, mutta monet yksittäiset tapahtumat keräsivät erityisen suuren yleisömäärän ja runsaasti näkyvyyttä myös kansainvälisesti.
Suurtapahtumien osalta kasvutavoite on toteutunut: 16 kpl, joka on 5 enemmän kuin
edellisvuonna. Kongressien lukumäärässä oli lievä lasku: 56 kpl, joka on 9 vähemmän kuin
edellisvuonna. Tavoite toteutui osittain.

+/-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannukset ylittivät vuosisuunnitelman 2,0 milj. eurolla. Kasvatus- ja opetuspalveluissa vuosisuunnitelma ylittyi
2,6 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen osuus ylityksestä on 2,4 milj. euroa, mitä selittävät
muuan muassa oppilasmäärän arvioitua suurempi kasvu esiopetuksessa ja kesäkerhotoiminnan laajeneminen sekä kunta-alan palkkaratkaisun arvioitua suuremmat kustannukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa työvoimakustannukset sitä vastoin alittivat
vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla, mikä aiheutui erityisesti kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön sijaisten käytön niukkuudesta sekä vakanssien täyttämättä jättämisestä. Henkilöstösäästöä syntyi myös liikunta- ja nuorisoyksikössä. Tavoite ei toteutunut.

-
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Lautakunnan talous
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 17,4
milj. euroa eli 5,0 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua nostaa osaltaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen lakimuutoksen vuoksi.
Toimintatuotot toteutuivat 1,8 milj.
euroa budjetoitua suurempina. Myyntituottojen ylitys johtui mm. museoiden
ravintola- ja tilapalvelujen myynneistä.
Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä liikuntapalvelujen
asiakasmaksujen kertymästä johtuen.
Tuet ja avustukset ylittyivät, mikä johtui perusopetuksen sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen projektien ja
hankkeiden budjetoimattomista ra-

hoitusosuuksista. Muut toimintatuotot
ylittyvät, mikä johtui muilta kunnilta
laskutetuista osuuksista osaamisen kehittämisen ja koulunkäynnin ohjauspalvelujen kuluihin.
Toimintakulut ylittyivät 6,4 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys johtui
pääosin varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat
palvelujen ostoissa, mikä johtui mm.
varhaiskasvatuksen ateriapalveluista,
päivähoitopalvelujen ostosta, työterveyden kuluista, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista,
perusopetuksen
oppilaskuljetuskustannuksista
sekä
liikuntapalvelujen kunnossapitokustannuksista ja Sara Hildénin taidemuseon

näyttelytoiminnasta. Aineet, tarvikkeet
ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö
johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen
rakennushankkeiden viivästymisestä ja
talouden tasapainottamistoimenpiteiden kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Avustusten ylitys johtui
pääosin palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta. Muiden toimintakulujen
ylitys aiheutuu pääosin liikunnan tukitoiminnan kulujen kasvusta.
Investoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin eräiden päiväkotien ja koulujen sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen kohteiden valmistumisaikataulujen viivästymisestä.
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Hyvinvoinnin palvelualue

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

8 199

7 801

398

Maksutuotot

21 452

21 750

-298

Tuet ja avustukset

6 558

5 259

1 299

Vuokratuotot

1 189

1 165

23

Muut toimintatuotot

1 074

710

364

Toimintatuotot yhteensä

38 472

36 686

1 787

Valmistus omaan käyttöön

1 359

1 550

-191

-157 076

-155 073

-2 003

-32 085

-31 485

-601

-6 021

-6 678

658

Palvelujen ostot

-71 765

-68 486

-3 279

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-12 649

-13 632

983

Avustukset

-41 549

-39 736

-1 813

Vuokrakulut

-82 310

-82 289

-21

-1 358

-1 199

-158

Toimintakulut yhteensä

-403 454

-397 028

-6 426

Toimintakate

-364 982

-360 342

-4 640

-364 956

-360 342

-4 614

-5 893

-5 048

-845

-370 849

-365 390

-5 459

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

26

Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018
-7 845

26

Muutettu
TA 2018
-9 267

Ero
1 422

Alkuper.
TA 2018
-7 924

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 343

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-3 209

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 343

0

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

Investoinnit (1 000 euroa)
Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
nettoinvestoinnit
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TP 2018
-364 982

TP 2018
-7 845

Muutettu
TA 2018
-360 342

Muutettu
TA 2018
-9 267

Ero
-4 640

Ero
1 422

Alkuper.
TA 2018
-357 133

Alkuper.
TA 2018
-7 924

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. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus, esiopetus sekä lakisääteinen
kotihoidontuki. Kunnallisena palveluna
järjestettiin päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, avointa varhaiskasvatusta,
esiopetuksen jälkeistä päivähoitoa ja
esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa sekä erityistä hoitoa ja opetusta
tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) palvelua. Tampere toteutti varhaiskasvatuspalveluissa Tampereen seutukuntien sopimusta varhaiskasvatuksen
järjestämisestä kuntien välisenä ostopalveluna.

palvelua lännen alueella. Esi- ja alkuoppilaille tarjottiin kesäkerhotoimintaa.
Varhaiskasvatuspalvelun kasvu katettiin laajentamalla palvelusetelipäiväkoti
toimintaa 400 hoitopaikalla, joka ylitti
arvion 250 hoitopaikalla. Kunnallisen
palvelun määrä pysyi vuoden 2017 tasolla.
Varhaiskasvatuksen
palveluverkkomuutoksina valmistuivat Tesoman
päiväkoti ja Lamminpään päiväkodin
perusparannus. Vuoden 2018 aikana
luovuttiin viidestä päiväkotikiinteistöstä.
Syksyllä 2018 aloitettiin Tampereen
varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen. Varhaiskasvatussuunnitelman
painopisteenä olivat lasten ja huoltajien
osallisuuden lisääminen sekä kiusaamisen ehkäisy. Kaikki varhaiskasvatuksen
yksiköt osallistuivat valtakunnalliseen
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan. Uudet
valtakunnalliset
ruokailusuositukset
otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa.
Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Helmi-viestintäjärjestelmä huoltajien ja henkilöstön
väliseen yhteydenpitoon. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä kehitettiin
erilaisilla pedagogisilla digi-kokeiluilla,
esimerkiksi virtuaalisilla oppimisympäristökokeiluilla sekä fyysisen aktiivisuuden sovelluksilla. Hoitoaikaperusteisen
päivähoitopalvelun pilotti päättyi elokuussa 2018.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestettiin Tampereella lakisääteisen suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin,
ranskan ja saksan kielellä. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestettiin pääsääntöisesti kunnallisena palveluna. Englanninkielistä esiopetusta
toteutettiin yksityisen hoidon tuella ja
ruotsinkielistä esiopetusta ostopalveluna.
Palveluverkkosuunnittelussa
huomioitiin ilta- ja viikonloppuhoidon kysynnän kasvu ja lisättiin alueellista

Palvelukokonaisuuden talous
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
toimintakate toteutui 3,4 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina,
mikä johtui päivähoidon asiakasmaksutuottojen kertymästä. Maksutuotot
kuitenkin alenivat merkittävästi edellisvuodesta päivähoidon asiakasmaksuihin vaikuttaneen lakimuutoksen
vuoksi.
Toimintakulut toteutuivat 3,5 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Henkilöstökulujen ylitystä selittää mm. esioppilaiden määrän kasvu
ja kesäkerhotoiminnan laajeneminen
sekä kunta-alan palkkaratkaisun arvioitua suuremmat kustannukset. Palvelusetelipäivähoidon osuuden kasvaessa
ei vastaavasti pystytty sopeuttamaan
oman toiminnan henkilöstöresursseja.
Palvelujen ostojen ylitys aiheutui ateriapalveluista, ostopalvelupäivähoidosta
sekä työterveyden kuluista. Avustusten
ylitys johtui palvelusetelipäivähoidon
laajentamisesta. Lisäksi alle 3-vuotiaiden ennakoitua suurempi määrä nosti
palvelusetelikuluja. Vastaavasti tarvikeja kalustohankinnat toteutuivat vuosisuunnitelmaa selvästi pienempinä
rakennushankkeiden viivästymisestä ja
talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen.
Investoinnit toteutuivat 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,
mikä johtui mm. Kämmenniemen ja
Hyhkyn päiväkotien valmistumisaikataulujen viivästymisestä. Osa ensikertaisen kalustamisen hankinnoista ajoittuu vuodelle 2019.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
-18

12 823

12 682

141

12 600

100

Toimintakulut

-131 789

-128 262

-3 527

-127 105

-1 160

3

Toimintakate

-118 966

-115 580

-3 386

-114 504

-1 060

-15

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018
-568

Muutettu
TA 2018
-1 462

Alkuper.
TA 2018

Ero
894

-1 163

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-299

0
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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
Vuoden 2018 aikana Hatanpään ja
Härmälän koulut yhdistettiin hallinnollisesti Hatanpään kouluksi. Uusi hallinnollinen kokonaisuus muodostuu
Hatanpään, Härmälän ja Talvitien koulutaloista. Lielahden koulutalojen peruskorjaukset valmistuivat. Vuoreksen
koulukeskuksen laajentaminen aloitettiin. Sisäilmatyöryhmiä toimi yhteensä
20 koululla.
Kaikki yksiköt toteuttivat esi- ja alkuopetuksen toimintamallin itsearvioinnin, jonka pohjalta laadittiin luku-

vuoden 2018- 2019 kehittämiskohteet
toiminnalle.
Perusopetuksen
opetussuunnitelman jalkauttamista jatkettiin laajalla
täydennyskoulutustarjonnalla
sekä
kaupungin omien ops-agenttien avulla. Varhaista kielten opetusta kohdennettiin kaikille ensimmäisen ja toisen
vuosiluokan oppilaille. Koko kaupungin
tuen rakenteen kehittämistä jatkettiin
aloittamalla tuen suunnitelman laadinta. Alueellisia erityispiirteitä huomioitiin
budjettikohdennuksin Hatanpään, Kaukajärven, Etelä-Hervannan, Tesoman ja
Lielahden koulupoluille.
Perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmässä (Helmi) otettiin käyttöön
ehdottava koulukuljetuspäätös. Helmijärjestelmän kehittämistyössä ja toimivuudessa oli edelleen melko suuria
ongelmia. Syksyllä 2018 käynnistettiin
toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttamisen suunnittelu ja valmistelutyö.
Hyvinvointikoulun mallin luomista
jatkettiin Hatanpään, Etelä-Hervannan,
Juhannuskylän ja Lielahden kouluilla.
Mallin tarkoituksena oli vahvistaa moniammatillisia toimintatapoja. Toimintamalli on tarkoitus vakiinnuttaa jatkossa.
Liikkuva koulu -ohjelmaa toteutettiin
kaikissa kouluissa. Maahanmuuttajien
kotouttamista edistettiin ohjelman toimintojen avulla ja lisättiin liikkumisen
edellyttämiä välineitä.

Palvelukokonaisuuden talous

kompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Suurimmat ylitykset olivat tuissa ja
avustuksissa, mikä johtui pääosin ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Lisäksi
työterveyshuollon korvaus ja perhevapaakorvaukset toteutuivat budjetoitua
suurempina. Myyntituottojen ylitys
johtui muilta kunnilta laskutetuista
koulunkäyntikustannuksista.
Vastaavasti aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen kertymä jäi budjetoitua
pienemmäksi.
Toimintakulut toteutuivat 1,8 milj.
euroa budjetoitua suurempina. Henkilöstökulujen ylitys johtui hankkeiden
henkilöstömenoista, joihin on saatu
vastaavasti hankeavustuksia budjetoitua enemmän. Suurimmat ylitykset
olivat palvelujen ostoissa, joihin vaikuttivat mm. Tampereen ulkopuolella
koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannukset, työterveyden kulut ja oppilaskuljetuskustannukset.
Vastaavasti
tarvike- ja kalustohankinnat toteutuivat
vuosisuunnitelmaa pienempinä talouden
tasapainottamistoimenpiteistä
johtuen. Vuokrien ylitys johtui eräiden
koulujen vuokrien sopimusmuutoksista, joihin ei ollut varauduttu vuosisuunnitelmassa.
Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä rakennushankkeiden viivästymisestä johtuen. Osa ensikertaisen kalustamisen
hankinnoista ajoittuu vuodelle 2019.

Perusopetuksen toimintakate toteutui
1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-

PERUSOPETUS
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2018

Toimintatuotot

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

9 966

9 168

797

8 431

0

737

Toimintakulut

-167 886

-166 113

-1 774

-163 646

-1 748

-719

Toimintakate

-157 921

-156 944

-976

-155 214

-1 748

18

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Investointimenot

86

Muutettu
TA 2018
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-1 946

Muutettu
TA 2018
-2 098

Alkuper.
TA 2018

Ero
153

-1 760

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-338

0

Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Palveluryhmän tavoitteena on tarjota
sivistystä ja elämänlaatua edistävät hyvinvointipalvelut, kannustaa kuntalaisia
aktiiviseen ja monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan, säilyttää
Tampereen kaupunki vetovoimaisena
asuinpaikkakuntana sekä kehittää korkeatasoisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja.
Kunnan tehtäväksi on lailla säädetty
kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen
sekä taiteen perusopetuksen järjestäminen. Lisäksi kunnan tehtävä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle.
Kunta voi järjestää museo- ja vapaan
sivistystyön palveluja. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämillä maakuntakirjastoilla ja -museoilla sekä aluetaidemuseoilla on lakisääteisiä tehtäviä, joita
Tampereella toteuttavat kaupunginkirjasto sekä Tampereen museot.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestettiin pääosin kaupungin omana
toimintana. Hankinnat yksityisiltä palveluntuottajilta lisääntyivät Tilakeskuksen yhtiöittämisen myötä. Tampereen
kaupunki järjesti kansalaisopistopalvelut myös Ylöjärvelle kaupunkien välisen
sopimuksen nojalla.
Taidelaitosten, festivaalien ja suurten
yleisötapahtumien,
kulttuuriyhteisöjen sekä harrastusyhdistysten avustaminen säilyi palvelujen järjestämisen
tapana, mutta kulttuuri- ja harrastustoiminnan avustuksia leikattiin osana
talouden
tasapainottamisohjelmaa.
Avustustoiminnan avulla varmistettiin
tarjonnan monipuolisuus. Keskeisimpien
kumppanuusavustusyhteisöjen
kanssa käytiin neuvottelut toiminnasta
ja sovittiin avustusten käytön periaatteista. Kumppanuus- ja toiminta-avustusten hakuprosessin digitalisointia
pilotoitiin
festariavustuskokonaisuudessa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen organisaation kehittäminen jatkui. Erityi-

sesti yksiköiden välistä sekä koko palveluryhmää koskevaa asiakaslähtöistä
yhteistyötä lisättiin. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen asiakaspalvelun avaamista
valmisteltiin eri palveluryhmien yhteistyönä.
Uusi kirjastoasetus kehittämiskirjastoista muutti maakuntakirjaston
tehtävät kehittäjäkirjaston tehtäviksi,
jonka myötä Tampereen kaupunginkirjaston maantieteellinen toiminta-alue
laajeni kattamaan Pirkanmaan ja Keski-Suomen. Taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmauudistuksen myötä
kaikkien kaupungin myöntämällä toimiluvalla toimivien yksityisten taiteen
perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmat hyväksyttiin sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
palveluverkon
ajanmukaistaminen
eteni eri kohteiden perusparannus- ja
laajennushankkeiden kautta. Merkittävimmät uudet avaukset olivat Kulttuuritalo Laikku vanhan kirjastotalon tiloissa
sekä Kalevan maauimala. Molemmat
saavuttivat välittömästi suuren suosion. Liikuntapaikkojen peruskorjauksia
jatkettiin ja Alasjärvelle avattiin kansainväliset mitat täyttävä frisbeegolfrata. Tesoman kirjasto ja nuorisokeskus
muuttivat Tesomalle avattuun hyvinvointikeskukseen. Pääkirjasto Metson
perusparannuksen valmistuttua otettiin käyttöön myös sunnuntain aukiolo.
Vuoden 1918 sisällissota näkyi teemana erityisesti kulttuuri- ja taideyksikön
palvelutarjonnassa sekä kaupungin
avustamien taidelaitosten ohjelmistossa. Julkisen taiteen periaatteiden mukaisesti kaupungin taidekoordinaatiota
vahvistettiin. Tampere Filharmonian
toiminnan painopisteenä säilyi korkeatasoisen musiikkikulttuurin vaaliminen
sekä eri ikäryhmille, erityisesti lapsille
ja nuorille suunnattu taidemusiikkikasvatus.
Vuoden 2018 merkittävimmät liikuntapalvelujen mahdollistamat suurtapahtumat olivat yleisurheilun alle

20-vuotiaiden MM-kilpailut, Ruotsi-ottelu, Popedan juhlakonsertti sekä valtakunnalliset herättäjäjuhlat.

Palvelukokonaisuuden talous
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa budjetoitua heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Myyntituotot ylittyivät mm. museoiden
ravintola- ja tilapalvelujen myynneistä johtuen. Projekteihin saadut tuet ja
avustukset sekä niihin liittyvät kulut
toteutuivat vuosisuunnitelmassa arvioitua suurempina etenkin museopalveluissa sekä liikunta ja nuorisopalveluissa. Vastaavasti liikuntapalvelujen
maksutuotot toteutuivat selvästi suunniteltua pienempinä. Liikuntapalvelujen
maksutuottojen heikkoon kertymään
vaikuttaa useiden koulujen liikuntatilojen sulkeminen huonon kunnon vuoksi,
maksujen korotuspäätöksen viivästyminen sekä pitkän talven negatiivinen
vaikutus tekonurmikenttien käyttöön ja
uimahallien kävijämääriin.
Toimintakulut ylittivät vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa sekä
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden
hankinnassa. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttaa saatu ulkopuolinen projektirahoitus. Palvelujen ostojen ylitys
johtui mm. liikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksista, Tampere-talo Oy:n
palveluhintojen noususta ja Sara Hildénin taidemuseon näyttelytoiminnasta,
erityisesti näyttelyihin liittyvistä kuljetuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ylitys johtui liikuntapalvelujen
materiaali- ja polttoainekustannuksista, museoiden näyttelytuotannosta sekä Kulttuuritalo Laikun käyttöönotosta.
Muiden toimintakulujen ylitys aiheutuu
pääosin liikunnan tukitoiminnan kulujen kasvusta. Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat vuosisuunnitelmaa
pienempänä, mikä aiheutui ennen
kaikkea kirjasto- ja kansalaisopistoyksi-
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kön sijaisten käytön niukkuudesta sekä
vakanssien täyttämättä jättämisestä.
Henkilöstösäästöjä syntyi myös liikun-

ta- ja nuorisoyksikössä.
Investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,

mikä johtui rakentamisaikataulujen viivästymisestä. Osa investoinneista ajoittuu vuodelle 2019.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2018

Toimintatuotot

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

15 684

14 835

848

14 235

145

455

Toimintakulut

-103 779

-102 654

-1 125

-101 649

-546

-458

Toimintakate

-88 095

-87 818

-277

-87 414

-401

-3

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-706

0

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Investointimenot

88

Muutettu
TA 2018
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-5 331

Muutettu
TA 2018
-5 707

Alkuper.
TA 2018

Ero
376

-5 001
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen
toiminta koostuu avo- ja asumispalvelujen palveluryhmästä, johon kuuluvat
ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, vastaanottopalvelut ja psykososiaalisen tuen palvelut. Lisäksi toimintaan kuuluu erikoissairaanhoidon palvelut. Lautakunta vastaa
myös Tampere-Orivesi-yhteistoimintaalueen sosiaali- ja 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 painopisteet ja
keskeiset muutokset
Tampereen väestönkasvu jatkui muuttovoittoisena. Kaupunkiin muutti eniten opiskelijoita, yli 40-vuotiaita aikuisia
sekä eläkeläisiä. Yli 65 - 74 -vuotiaiden
määrä kasvoi 527 henkilöllä (nousu 2,2
% vrt. 2017). Osallisuutta vahvistavan
kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli
asiakkaita yhteensä 887 (vrt. 2017, 565)
ja nykymuotoisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa oli yhteensä 451 asiakasta
(vrt. 2017, 325). Nuorten arki haltuun
-hanke käynnistyi kesällä 2018, jossa
kohderyhmänä oli Ohjaamosta ohjautuvat täysi-ikäiset nuoret (18 - 29 -v.).
Tesoman allianssimallilla toimiva hyvinvointikeskus avattiin keväällä 2018.
Kaakon hyvinvointikeskus Hervanta
Trio aloitti toimintansa ja keskustan
toimijat kehittivät yhteistyöverkostossa
hyvinvointipalveluita. Hyvinvointikes-

kustoiminnalle määriteltiin tavoitteet
ja toimintamallit. Toiminnassa korostuivat palvelukirjon laajentaminen, alueellinen osallistuminen sekä yhteistyö
alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.
Asukkaille tarjottiin neuvontaa ja ohjausta hyvinvointikeskuksissa, lähitoreilla
ja eri tapahtumissa. Kaukajärvelle luotiin lähitorimalli ja Kämmenniemen sekä Vuoreksen lähitorimallien valmistelu
käynnistettiin. Ostopalveluperiaatteella
toimivista lähitoreista toteutettiin laadullinen vaikuttavuuden arviointi.
Tesoman hyvinvointikeskukseen keskitettiin alueen sosiaali- ja terveyspalveluita, Tesomajärven ja Lamminpään
hammashoitolat sekä Tesoman, Villilän
ja Haulikuoman neuvolat. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman tilojen käytön
arviointi aloitettiin syksyllä 2018. Sisäilmaongelmien vuoksi oli muutos- ja korjauskohteina yhteensä 16 toimipaikkaa
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä vastaanottopalveluissa.
Ikäihmisen palveluiden palvelurakenneuudistusta ja tarpeettoman sairaalakäytön vähentämistä jatkettiin. Kampusjohtoryhmä perustettiin kaupungin
erikoissairaanhoidon yhdistyttyä sairaanhoitopiiriin hoitoketjujen katkeamisen estämiseksi. Erityinen painopiste
oli kotiuttamisprosessin kehittämisessä. Tampereen kaupunki osallistui hallituksen I&O-kärkihankkeen alaiseen
Ikäneuvo-hankkeeseen.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja osallistui aktiivisesti Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE)
mukaiseen kehittämistyöhön Pirkanmaalla. Paikallisena toteutuksena Tampereelle kehitettiin yhdessä sosiaali- ja
terveys-, kasvatus- ja opetus- sekä kult-

tuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa
perhekeskustoimintamallia.
Vastaanottopalveluiden palvelulinja
on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeiluissa, joista
vastaanottopalveluja ovat koskeneet
terveysasemapalveluiden alueellinen
kokeilu Tampereella sekä suun terveydenhuollon alueellinen kokeilu yhteistyössä lähikuntien kanssa.
Monialaista yhteistyötä vaikeimmin
työllistyvien tukemiseksi ja auttamiseksi vahvistettiin luomalla sote-typa-yhdystiimi. Työskentelyssä ovat mukana
mielenterveys- ja päihdepalvelut, vastaanottotoiminta, työllisyydenhoidon
palvelut ja Kela. Sekä osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan että sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa
olevien asiakkaiden määrä kasvoi jatkuvasti vuoden 2017 keväästä kesään
2018 asti.
Avo- ja asumispalveluiden palvelulinjoilta ja hallinnosta oli vuoden 2018
aikana monialainen laaja asiantuntijaedustus maakuntavalmisteluun liittyvissä työryhmissä.

Lautakunnalle asetettujen
toiminnan tavoitteiden
toteuma
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa seitsemän toiminnan tavoitetta. Keskeiset
poikkeamat tavoitteiden toteutumisessa liittyvät pitkäaikaistyöttömien
määrään sekä digitaalisten palvelujen
volyymiin. Tavoitteiden toteutuminen
on tarkemmin kuvattu alla olevassa
taulukossa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

89

Hyvinvoinnin palvelualue

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

2

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

Neljäs tamperelainen hyvinvointikeskus avautui keväällä Tesomalle. Kaakon hyvinvointikeskus nimettiin Hervanta Trioksi ja keskustan Punokseksi. Etelän alueen hyvinvointikeskukselle haettiin tonttia ja sen toimintaa toteutettiin Me-talo -hankkeessa. Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminta on entistä monipuolisempaa ja ikärajattomampaa, ja
verkostoitumista on edistetty kaikilla alueilla. Hyvinvointikeskukset ja lähitorit toimivat
luodun perhekeskustoimintamallin yhtenä alustana. Tavoite toteutui.

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

75-vuotiaista ja sitä vanhemmista ikäihmisistä 91,3 % asuu kotona, 7,0 % tehostetussa
palveluasumisessa ja 1,7 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kotona asuvien ikäihmisten
määrä jäi 0,7 % alle tavoitteen. Tavoite toteutui osittain.

Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä on
enintään 5,9 %

Alustavien väestötietojen perusteella lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä oli
vuonna 2018 5,5, %. Lastensuojelun asiakasmäärän kehitys on tasaantunut vuoden loppuun mennessä. Tästä huolimatta sijaishuollon hoitovuorokausien määrä jatkoi kasvuaan, mistä johtuen sijaishuollon asiakaspalvelujen ostot kasvoivat noin 10 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Hoitovuorokausien määrää on lisännyt muun muassa kiireellisten
sijoitusten pitkittyminen. Kustannusten kasvuun vaikuttaa myös hintojen korotukset.
Tavoite toteutui alustavien väestötietojen perusteella. Lopullinen toteuma saadaan huhtikuun alussa ja raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tavoite toteutui.

+

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt
vuoteen 2017 verrattuna

Asunnottomien kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,8 % eli 28 henkilöllä. Asunnottomia on yhteensä 230 henkilöä. Kasvua oli erityisesti tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvissa (29,9 %, 43 hlö). Naisten,
nuorten ja maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus on Tampereella vähentynyt.
Pitkäaikaisasunnottomien kohdalla kasvua oli 18,9 % eli 10 henkilöä. Pitkäaikaisasunnottomia on yhteensä 63 henkilöä. Tavoite ei toteutunut.

-

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

Digitaalisia palveluja on kokeiltu, kehitetty ja otettu käyttöön mm. neuvolatoiminnassa
ja lastensuojelussa, kotihoidossa, kotiutumisen tukena, potilasarkiston tilannekuvan
tarkastelussa, mobiilitulkkauksessa, terveyspalvelujen neuvonnassa, terveysasemien
sähköisessä asioinnissa, suun terveydenhuollon ajanvarauksessa ja täydentävän ja
ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemisessa. Suurin osa kokeiluista on johtanut
muutoksiin palveluprosesseissa, mutta digitaalisten palvelujen volyymi on silti toistaiseksi
pieni. Digitaalisten yhteydenottotapojen edistäminen ei ole vielä merkittävästi vähentänyt
vastaanottotyön ja puhelintyön tarvetta. Tavoite ei toteutunut.

-

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia ohjattiin vuonna 2018 runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin lisääntyi 47
% vuoden takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta
suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 34 % asiakkaista. Asiakkaiden
työllistymisedellytysten kehittymistä voidaan arvioida myös digitaalisen Kompassi-tilannearviotyökalun avulla. Eniten kehitystä on tapahtunut asiakkaiden itsensä arvioimana
työllistyvyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Tavoite toteutui.

+

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 2,0 milj. eurolla. Vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston 20.8.2018
päättämän talousarviomuutoksen, jossa osoitettiin lautakunnan ylitysuhkien kattamiseen
50 milj. euron lisätalousarvio. Lisätalousarviosta 9 milj. euroa kohdistettiin henkilöstömenojen ylitysuhkiin. Tavoite toteutui.

+
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Lautakunnan talous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston
päättämän talousarviomuutoksen, jossa osoitettiin talousarvion ylitysuhkien
kattamiseen 50 milj. euron lisätalousarvio. Tilinpäätöksessä nettomenojen
kasvu on 32,2 milj. euroa eli 4,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Toimintatuotot toteutuivat 4,8 milj.
euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui suurelta osin myyntituottojen
hyvästä kertymästä. Myyntituottojen
vuosisuunnitelmaa suurempi toteuma
johtui kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksesta muilta kunnilta,
valtion maksamista erityiskustannuskorvauksista pakolaisten palveluihin
sekä aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta. Maksutuottojen ylitys johtui ikäihmisten ja erikoisairaanhoidon
palvelujen käytöstä. Talousohjelman
mukaiset maksujen korotukset vaikuttavat maksutuottojen kasvuun. Tuet ja
avustukset toteutuivat kokonaisuutena

lähes vuosisuunnitelman mukaisesti.
Vastaanottopalvelujen valinnanvapaushankkeen valtion rahoitusosuudet
toteutuivat vuosisuunnitelmaa alhaisempina, mutta vastaavasti pakolaisten
laskennalliset korvaukset ja kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina. Muut toimintatuotot toteutuivat
vuosisuunnitelmaa suurempina mm.
sairaala- ja kuntoutuspalvelujen varaston
liiketoimintakauppakirjauksesta
johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 8,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina,
mikä johtui suurelta osin palvelujen ostoista. Henkilöstökulut toteutuivat vuosisuunnitelmaa alhaisempina muun
muassa rekrytointihaasteiden johdosta. Palvelujen ostot ylittyivät asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta
johtuen. Merkittävimmät ylitykset syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun sijaishuollon ja
kotihoidon ostoissa. Aineet, tarvikkeet
ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset

johtuvat pääosin lääke- ja hoitotarvikekustannuksista. Avustukset toteutuivat
vuosisuunnitelmaa korkeampina muun
muassa pakolaisten toimeentulotuen,
omaishoidon tuen ja ehkäisevän toimeentulotuen johdosta. Vuokrakulut
ylittyivät Tesoman hyvinvointikeskukseen tehdyistä muutostöistä johtuen.
Muiden toimintakulujen ylitys johtui
asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palautti
kertyneitä ylijäämiä jäsenkunnille. Tampereen osalta kuluneen vuoden ylijäämänpalautus oli 5,7 milj. euroa, mikä
kirjattiin muihin rahoitustuottoihin.
Investoinnit toteutuivat 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Investointimenojen alitus johtuu pääasiassa ensikertaisen kalustamisen
kohteiden viivästymisestä. Osa ensikertaisen kalustamisen hankinnoista
ajoittuu vuodelle 2019. Avo- ja asumispalveluilla on pysyvien vastaavien luovutustuloja 2,5 milj. euroa sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen liiketoimintakauppaan liittyen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

46 339

43 098

3 242

Maksutuotot

48 681

47 754

927

6 647

6 675

-28

150

136

14

1 695

1 091

604

103 512

98 752

4 760

-156 739

-157 446

707

-38 572

-38 361

-212

-5 937

-6 857

919

-545 400

-538 394

-7 006

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-19 197

-18 008

-1 189

Avustukset

-44 592

-42 879

-1 713

Vuokrakulut

-30 316

-30 180

-136

-1 204

-1 032

-171

Toimintakulut yhteensä

-841 957

-833 156

-8 801

Toimintakate

-738 445

-734 404

-4 041

5 790

5 700

90

-732 655

-728 704

-3 951

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot

Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

-1 475

-1 627

152

-734 130

-730 331

-3 799

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 767

-2 610

843

-1 528

-1 082

0

2 494

0

2 494

0

0

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
toimintakate
Investoinnit (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
nettoinvestoinnit
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TP 2018
-738 445

TP 2018
-1 767

Muutettu
TA 2018
-734 404
Muutettu
TA 2018
-2 610

Alkuper.
TA 2018

Ero
-4 041

-682 305
Alkuper.
TA 2017

Ero
843

-1 528

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-52 099

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 082

0
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Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelulinjan palveluihin
sisältyvät vanhusten ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palvelu-asuminen ja vanhainkotihoito), kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuus
sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palvelut. Kotona
asumista tukevia palveluja ovat kotihoito tuki-palveluineen, 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 asuin-ympäristössään.
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
Vuonna 2018 Rauhaniemen sairaalan
kuntoutusosastot siirtyivät Ikäihmisten
palvelulinjan toiminnaksi. Siirtymisen
yhteydessä tarkasteltiin vanhusten
kuntoutusprosessia hoitoketjuna, joka
yhdistää sairaalakuntoutuksen, kotikuntoutuksen, yöpartion sekä säännöllisen kotihoidon toiminnan. Kehittämistyöhön sisällytettiin myös teknologian
hyödyntäminen. Tavoitteena on, että
Rauhaniemen sairaalassa olevat vanhukset totuttelevat käyttämään teknologiasovellusta kuntoutusjakson aikana, jolloin kotiutumista voidaan tukea
kuvapuhelimen avulla. Myös Oriveden
terveyskeskuksen vuodeosaston toi-

minta siirtyi vuoden 2018 alussa Ikäihmisten palvelulinjalle.
Tampereen kaupunki osallistui hallituksen I&O-kärkihankkeen alaiseen
Ikäneuvo-hankkeeseen.
Hankkeessa
pilotoitiin ja otettiin käyttöön monialainen geriatrinen ja gerontologinen
arviointi eli CGA-malli. Ikäihmisten palvelulinja asetti tavoitteeksi, että 85 %
säännöllisen kotihoidon asiakkaista
olisi tehty arviointi CGA-mallin mukaisesti. Henkilöstöä on koulutettu laajasti mallin käyttöön loppuvuodesta.
Tavoitteena on parantaa asiakkaiden
elämänlaatua, vähentää sairaalajaksoja
ja siirtää raskaampiin palveluihin siirtymistä myöhemmäksi ennakoivalla ja
oikea-aikaisella toiminnalla.
Palvelurakenneuudistusta ja tarpeettoman sairaalakäytön vähentämistä
jatkettiin. Kampusjohtoryhmä perustettiin kaupungin erikoissairaanhoidon
yhdistyttyä sairaanhoitopiiriin hoitoketjujen katkeamisen estämiseksi. Erityinen painopiste oli kotiuttamisprosessin
kehittämisessä. Työnjakoa Tammenlehvän kuntoutusosastojen kanssa
selkiytettiin ja aloitettiin kotiutustiimin
säännölliset osastokäynnit Tays Hatanpään osastoilla. Kuukausittaiseen
raportointiin sisällytettiin kotihoidon
asiakkaiden sairaalavuorokausien sekä
Acutan käytön seuranta.
Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut kilpailutettiin (sis. ikäihmisten tehostettu palveluasuminen,
vanhainkotihoito, vaativa hoito, palveluasuminen, palvelutalon kotihoito ja
kotihoidon asiakkaat sekä takapäivystys). Palvelussa kaupunki jaettiin kolmeen maantieteelliseen osakokonaisuuteen, joihin kilpailutettiin kaksi eri
toimijaa. Yhdelle alueelle toimijaksi tuli
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Uudet
lääkäripalvelujen tuottajat aloittivat toimintansa 1.9.2018. Sopimusten myötä
kaikki vanhusten palvelujen asiakkaat
ovat geriatripalvelujen piirissä. Edellä
mainitut CGA-kattavuuden ja sairaalakäytön vähentämisen tavoite asetettiin myös kotihoidon lääkäripalvelujen
tuottajille. Orivedellä kilpailutettiin

kaikki lääkäripalvelut yhtenä kokonaisuutena, uusi tuottaja aloitti 1.9.2018.
Oriveden kilpailutettu lääkäripalvelu ei
sisällä takapäivystystä.
Uutena toimintansa aloitti Toukolan
palvelukoti. Toukolassa on kahdeksan ryhmäkotia, joissa kussakin on 15
asukaspaikkaa. Ryhmäkodeista neljä
on kaupungin omassa tuotannossa ja
neljään ryhmäkotiin kilpailutettiin ulkopuolinen tuottaja. Kilpailutuksessa painotettiin tuottajan yhteiskuntavastuuta
sekä Koukkuniemen alueen kehittämistä yhdessä alueen muiden toimijoiden
kanssa. Uutena laadun arviointimenetelmänä tarjoajilta pyydettiin kahden
minuutin video kehittämisideastaan,
mikä toi lisäarvoa tarjoajien vertailuun.
Palvelukoti Pappilanpuiston toiminta
siirtyi Tampereen kaupungille 1.3.2018.
Palvelukodissa on kolme ryhmäkotia,
joissa kussakin on 15 asukasta. Palvelukoti liittyi luontevasti osaksi Pappilanpuiston toiminnallisesti monipuolista
kampusta.
Koukkuniemen alueella käynnistettiin kaksi vaativan hoidon yksikköä.
Alkuvuonna ja syksyllä käynnistyneet
kymmenpaikkaiset yksiköt korvasivat
Hatanpään psykogeriatrisen sairaalahoidon pitkäaikaisia potilaspaikkoja.
Taatalan palvelukodin palveluntuottaja irtisanoi sopimuksensa päättymään 21.12.2018 kesken sopimuskauden. Tampereen kaupunki järjesti
palvelut väliaikaisena toimintana. Järjestelyn tueksi tarvittiin uudenlaisia
tukipalvelujen asiakasmaksuja, jotka
lautakunta hyväksyi syksyllä 2018. Taatalan kampukselle laaditaan palvelukuvaus, jonka mukainen toiminta tullaan
kilpailuttamaan 2019.
Kotihoidon asiakkaiden apteekkipalvelujen kilpailutus ja ryhmäkotimuotoisen tehostetun palveluasumisen puitekilpailutus valmisteltiin vuoden 2018
lopulla.
Toiminnallisten ja rakenteellisten
muutosten onnistunut toteuttaminen
on edellyttänyt henkilöstön osallistamista, yhteisöllisyyden tukemista ja
osaavaa esimiestyöskentelyä. Henki-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

93

Hyvinvoinnin palvelualue

löstön työhyvinvoinnin ylläpitämistä
ja kehittämistä jatkettiin mm. hyödyntämällä
työhyvinvointivalmentajien
osaamista ja kouluttamalla heitä lisää.
Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta
henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät hieman edellisvuoteen verrattuna.
Uuden henkilöstön rekrytoinnin haasteet painottuivat erityisesti kotihoitoon
ja Oriveden palveluihin. Haasteisiin
vastattiin mm. julkaisemalla kotihoidon
rekrytointivideo, jossa toimintaa esiteltiin uudella tavalla henkilökunnan sekä
asiakkaiden toimesta. Lisäksi palvelulinjalla käynnistettiin kaikkien ammattiryhmien perehdytyksen kehittäminen,
joka myös määriteltiin vuoden 2019
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa
erityiseksi painopisteeksi. Ympärivuorokautista palvelua tarjoavien yksikköjen yhteneväisten toimintatapojen ja
hoidon laadun kehittämistä ylläpitää
Hotke, hoitotyön kehittämisen verkosto. Vuoden 2018 aikana käynnistettiin
vastaava toiminta kotihoitoon, Kohota.
Ikäihmisten palvelulinja oli osallisena
useissa eri hankkeissa ja projekteissa,
kuten STM:n kärkihanke Yhteinen keittiö, SenioriVamos ja Aili-hanke. Näiden
avulla tuetaan ikäihmisten kotona asu-

mista, yhteisöllisyyttä ja hyvää elämää.

Palvelukokonaisuuden talous
Ikäihmisten palvelujen toimintakate
toteutui 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj.
euroa budjetoitua parempana, mikä
johtui pääosin maksutuotoista. Maksutuottojen ylitykseen vaikuttivat asiakasvolyymien kasvu kotihoidossa ja
tehostetussa palveluasumisessa sekä
talousohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset. Lisäksi myyntituotoissa kotikuntalain mukainen palvelujen
laskutus muilta kunnilta toteutui vuosisuunnitelmaa suurempana. Vastaavasti aiheutuneisiin kustannuksiin perustava Oriveden yhteistoimintaosuus
ja valtion korvaukset sotainvalidien
palveluista toteutuivat suunniteltua alhaisimpina.
Toimintakulut ylittivät vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa, mikä
johtui asiakasmäärän ja palvelutarpeen
kasvusta etenkin palvelutalon kotihoidossa. Lisäksi resurssipoolin tilapäisen
kotihoidon ostot kasvoivat merkittävästi, mikä johtui suurelta osin hoita-

jaresurssien puutteesta. Vastaavasti
ateriapalvelujen, sotainvalidien kotihoidon, sairaalan jatkohoidon sekä Oriveden asumispalvelujen ostot toteutuvat
budjetoitua pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ylitys johtui
lääke- ja hoitotarvikkeiden ostoista
kotihoidossa ja kuntoutusosastoilla sekä siivousaineiden, kaluston ja muun
materiaalin ostoista uusissa Toukolan
ja Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Avustusten ylitys johtui Oriveden omaishoidontuen
ja asumispalvelujen palvelusetelien
menoista. Muut toimintakulut ylittivät
vuosisuunnitelman asiakasmaksuista
kirjattavista luottotappioista johtuen.
Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat
vuosisuunnitelmaa alhaisempina, mikä
johtui pääosin kuntoutuksen ja kotihoidon resurssipoolin rekrytointihaasteista.
Investoinnit toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,
koska raskaan ympärivuorokautisen
hoidon ja Toukolan tehostetun palveluasumisen yksikön ensikertainen kalustaminen toteutui suunniteltua pienempänä.

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

49 021

48 084

936

46 746

200

1 138

Toimintakulut

-202 353

-200 054

-2 300

-186 247

-9 615

-4 191

Toimintakate

-153 333

-151 969

-1 364

-139 500

-9 415

-3 053

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

94

TP 2018
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TP 2018
-94

Muutettu
TA 2018
-160

Alkuper.
TA 2018

Ero
66

-160
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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 terveyspalveluja 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
Vuoden 2018 aikana valmisteltiin perhekeskustoimintaa, joka muotoutuu
alueen tarpeet ja palveluverkko huomioiden myös verkostomaisesti ja

palveluja voidaan tarjota useissa eri
toimipisteissä ja kohtaamispaikoissa.
Pilottialueena toimi Hervanta-Vuores
-alue, josta mallia laajennetaan muille
alueille. Pilotissa kehitettiin kohtaamispaikkatoimintaa,
eropalveluita,
vanhemmuuden ja parisuhteen tukea,
vapaa-ajantoimintaa ja monialaista
Keinu-toimintaa perheiden tueksi. Perhekeskusten kehittämistyö on nivottu
osaksi kaupungin palvelumallityötä
ja sitä on tehty tiiviissä yhteistyössä
kolmannen sektorin toimijoiden sekä
seurakuntien kanssa. Perhekeskustoiminnassa otetaan käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä, johon liittyen henkilöstöä koulutettiin.
LAPE-muutosohjelman
mukaisesti
lastensuojelupalveluja kehitetään kohti
lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Henkilöstön koulutukset uuteen
malliin on aloitettu ja mallia on kokeiltu
yksittäisten asiakasryhmien kanssa. Kokeiluista saadut kokemukset ovat olleet
myönteisiä. Toimintamalliin siirtyminen
on osoittautunut suuressa kaupungissa ennakoitua haasteellisemmaksi ja
mallin käyttöönotto on edennyt alkuun
tavoiteltua aikataulua hitaammin.
Rakenneuudistuksen edistämiseksi
tehtiin selvitystyö, jonka tavoitteena oli
löytää keinoja taittaa sijaishuollon ostopalvelujen kasvu ja siirtää resursseja
varhaisen tuen palveluihin. Tunnistettujen kehittämiskohteiden jatkotyöstäminen aloitettiin ja niiden toteuttamiseksi
saatiin vuodelle 2019 lisäresursseja perhepalvelujen vahvistamiseen.
Lastensuojelun kiireellisten sijoitusten määrä pysyi edelleen korkeana. Sijoitukseen liittyvien prosessien
sujuvoittamiseksi toimintatapoja on
kehitetty. Kissanmaan perhetukikeskukseen avattiin uusi osasto elokuun
alusta lähtien ostopalvelujen vähentämiseksi ja niin ikään sijoitusprosessien
sujuvoittamiseksi. Lastensuojelun sijaishuollon palvelut kilpailutettiin ja uusi sopimus on Pirkanmaan maakunnan
laajuinen. Uuden sopimuksen myötä
sijaishuoltopaikkojen saatavuus para-

nee, mutta kustannukset nousevat.
Tesoman alueen äitiys- ja lastenneuvolapalvelut keskitettiin uuteen hyvinvointikeskukseen ja samalla Villilän ja
Haukiluoman neuvolat suljettiin. Lasta
odottavien ja pienten lasten vanhempien hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi
tarkoitettu Tunne taitosi vanhempana
-verkko-ohjelma laajennettiin kaikkien
neuvoloiden käyttöön.
Sosiaalihuollon palveluissa kehitettiin sähköistä ajanvarausta. Järjestelmä
otettiin käyttöön itäisen alueen lastensuojelupalveluissa sekä perheoikeudellisissa palveluissa.

Palvelukokonaisuuden talous
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakate toteutui 1,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj.
euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui pääosin nuorten päivystysosastojen ja perhehoidon tuen palvelujen
myynnistä muille kunnille. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon
maksutuotot
ja lastensuojelun sijaishuollon muut
toimintatuotot toteutuivat arvioitua
suurempina. Vastaavasti tuet ja avustukset toteutuivat vuosisuunnitelmaa
alhaisempina, koska perhetukikeskus
Päiväperhon päihteitä käyttävien äitien
palvelut käynnistyi suunniteltua myöhemmin.
Toimintakulut ylittivät vuosisuunnitelman 2,2 milj. eurolla, mikä johtui
pääosin lastensuojelun sijaishuollon
asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta. Sijaishuollon asiakaspalvelujen
ostot kasvoivat noin 10 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Lyhytaikaisen
osastohoidon hoitovuorokaudet kasvoivat 10 %, lyhytaikaisen perhehoidon
vuorokaudet 15 %, pitkäaikaisen perhehoidon vuorokaudet 4 % ja pitkäaikaisen osastohoidon vuorokausien määrä
9 % edellisvuoteen verrattuna. Myös
kiireellisten sijoitusten päätökset kasvoivat 35 päätöksellä edellisvuodesta.
Lisäksi alle 21-vuotiaiden omaishoidon
tuki, sijais- ja jälkihuollon avustukset
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sekä kouluterveydenhuollon lääkkeet
ja hoitotarvikkeet toteutuivat budjetoitua suurempina.

Investoinnit toteutuivat 0,1 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska
Kaukajärven neuvolan ensikertainen ka-

lustaminen ei toteutunut vuonna 2018.

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

8 775

8 079

696

7 596

Toimintakulut

-92 902

-90 677

-2 225

-81 312

-8 557

-808

Toimintakate

-84 127

-82 598

-1 529

-73 716

-8 557

-326

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-106

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

96

TP 2018
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TP 2018
-207

Muutettu
TA 2018
-326

Alkuper.
TA 2018

Ero
119

-220

483
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Vastaanottopalvelut
Vastaanottopalvelut sisältävät kansanterveys- ja 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 erityisvastaanottojen 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
Vastaanottopalveluissa on sujuvoitettu
hoidon prosesseja ja hoitoon pääsyä
sekä vahvistettu tiedolla johtamista.
Suun terveydenhuollossa vakiinnutettiin aikuisten monihuonemallin käyttöönottoa ja Lielahden hammashoitolassa pilotointiin lohkeamaklinikkaa.
Vastaanottotoiminnassa Linnainmaan
ja Tipotien toimintamallin yhteydenottotapoja yhtenäistettiin asiakkaiden
yhteydensaannin parantamiseksi ja
asioinnin sujuvoittamiseksi. Mallissa
toimivaksi todettujen sähköisten webviestien käyttöä jalkautettiin muihin
toimipisteisiin osana terveysasemien
kehittämisviikkoa.
Terveyspalvelujen
neuvonnan chat-kokeilusta saadun palautteen perusteella palvelu päätettiin
vakiinnuttaa kiinteäksi osaksi toimintaa
vuoden 2019 aikana. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa prosesseja alettiin
kehittää asiakkaan asian käsittelyn
sujuvoittamiseksi sekä päätöksenteossa tarvittavien dokumenttien digita-

lisoimiseksi. Palvelulinjan asiakkaiden
roolia palvelujen kehittämisessä on
vahvistettu laatimalla yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asiakasraatitoiminnan
käsikirja, joka otetaan käyttöön vuoden
2019 alussa. ODA-hankkeen Omaolopalvelut ovat olleet asiakkaiden testikäytössä kesäkuusta alkaen. Arviointi
ja kehitystoimet ovat valtakunnallisesti
viivästyneet, mistä johtuen uusia oirearvioita ei otettu vielä käyttöön vuoden
2018 aikana.
Vastaanottopalvelut on ollut aktiivisesti mukana maakuntavalmistelussa
osallistumalla muun muassa maakunnan palvelujen työryhmätyöskentelyyn, hoitotarvikepalvelun maakunnalliseen kehittämiseen, lasten ja nuorten
suun terveydenhuollon toimintatapojen kokoamiseen, ICT-ratkaisujen ja
Alue-Pegasoksen
kehittämistyöhön
sekä avo- ja asumispalvelujen sotesparraustilaisuuksiin. Palvelulinja on
osallistunut maakunnallisen apuvälinekeskuksen yhteisten apuvälineiden
käyttöönoton valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja
alueen muiden kuntien kanssa.
Vastaanottopalvelujen
palveluverkossa tapahtui useita muutoksia.
Tesoman hyvinvointikeskus avautui
huhtikuussa osana Tesoman hyvinvointiallianssia. Tesoman hyvinvointikeskuksessa vastaanottopalvelut vastaa
terveysasematoiminnasta ja suun terveydenhuollon palveluista. Yksityinen
palveluntuottaja tuottaa terveysasemapalvelut ja suun terveydenhuollon
aikuispalvelut, kun taas lasten ja nuorten suun terveyden-huollon palvelut
tuotetaan omana toimintana. Suun terveydenhuollon palveluverkko tiivistyi,
kun Ranta-perkiön ja Myllyvuoren hammashoitolat suljettiin. Suupoli muutti
Coxasta Finnmedin tiloihin loppuvuodesta. Tullinkulman hammashoitola
suljettiin remontin vuoksi joulukuussa,
ja sen palvelut siirtyivät pääosin Tammelaan ja osittain Suupolille. Vastaanottotoiminnassa kahden ulkoistetun
terveysasemapalvelun tuottaja vaihtui

kilpailutuksen seurauksena elokuussa.
Lisäksi uniapneayksikkö siirtyi Tipotielle vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa.
Vastaanottopalvelujen
toimintaan
vaikuttivat vuoden aikana myös muutokset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaossa, minkä
seurauksena palvelulinjalle siirtyi aiemmin erikoissairaanhoidon vastuulla
olleita tehtäviä. Kilpailu työvoimasta
on noussut merkittäväksi kysymykseksi
palvelulinjan kannalta keskeisissä ammattiryhmissä.

Palvelukokonaisuuden talous
Vastaanottopalvelujen
toimintakate
toteutui 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 1,1 milj.
euroa budjetoitua heikompina, mikä
johtui maksutuottojen sekä tukien ja
avustusten toteumista. Maksutuottojen alitukseen vaikuttivat Tesoman
hyvinvointikeskusallianssin suun terveydenhuollon ennakoitua pienempi
toiminta, alkuvuoden hammaslääkärityövoiman vajaus ja terveysasemien
lääkärikäyntien vähentyminen edellisvuodesta henkilöstövajeen vuoksi. Tuet
ja avustukset alittivat budjetin, koska
valinnanvapaus -hankkeet toteutuvat
suunniteltua pienempinä. Suun terveydenhuollon
valinnanvapauskokeilu
käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja
lisäksi STM pienensi rahoitusosuuttaan
suun terveydenhuollon valinnanvapaus -hankkeessa. Vastaavasti myyntituotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina aiheutuneisiin kustannuksiin
perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta ja muilta kunnilta täyden
korvauksen periaatteella laskutettavista kustannuksista johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 2,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,
mikä johtui pääosin palvelujen ostoista.
Palvelujen ostojen alitukseen vaikutti
suun terveydenhuollon ja terveysasemien valinnanvapauskokeilujen menot
sekä Mehiläisen laskutus Tesoman hyvinvointikeskuksen palveluista. Lisäksi
henkilöstökulut toteutuivat budjetoi-
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tua pienempinä mm. suun terveydenhuollon rekrytointihaasteista johtuen.
Suun terveydenhuollon kiireettömän
hoidon jonot ylittivät hoitotakuun kuuden kuukauden rajan. Jonoa pyrittiin
purkamaan, mutta käytössä ollut oman
toiminnan kapasiteetti ja ostopalvelu
eivät olleet riittävää lisääntyneen ky-

synnän vuoksi. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ylitykset johtuvat ikäihmisten
palvelujen rakennemuutoksesta, diabeetikoiden määrän kasvusta ja diabeteshoidon uusien välineiden käyttöönotosta, jotka nostavat kotiin jaettavien
hoitotarvikkeiden tarvetta heijastuen
hoitotarvikekustannuksiin.

Investoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,
mikä johtui apuvälineyksikön ja hoitotarvikejakelun muuttojen siirtymisestä
vuodelle 2019 sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen vastaanottotoiminnan
ensikertaisesta kalustamisesta, joka
toteutui suunniteltua pienempänä.

VASTAANOTTOPALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

18 331

19 414

-1 083

17 128

50

2 236

Toimintakulut

-85 574

-87 871

2 298

-79 709

-6 088

-2 075

Toimintakate

-67 242

-68 457

1 215

-62 580

-6 038

161

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-976

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

98

TP 2018

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

TP 2018
-1 205

Muutettu
TA 2018
-1 706

Alkuper.
TA 2018

Ero
501

-730
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Psykososiaalisen tuen palvelut
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 digipalveluja 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, sosiaalinen luototus, Tampereen
vastaanottokeskus, Pirkanmaan tulkkikeskus, Ryhmä- ja perheryhmäkoti Satakieli ja Pirkanmaan sovittelutoimisto
sekä talous- ja velkaneuvonta. Talousja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 alkaen
valtion järjestämäksi toiminnaksi.
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
kuuluvat psykiatria- ja päihdekeskus,
kaksi psykiatrian keskusta, liikkuva psy-

kiatrinen työryhmä, intensiiviyksikkö,
nuorisopsykiatrian poliklinikka, psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille, akuuttipsykiatrian poliklinikka,
persoonallisuushäiriöyksikkö, syömishäiriöyksikkö, kaksi päiväsairaalaa,
psykogeriatrian poliklinikka ja kotikuntoutus, psykogeriatrian kaksi osastoa,
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.
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. Kehitysvammapalveluita
järjestetään myös kaupungin omana
toimintana asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluina.
Kehitysvammapoliklinikan palvelut ja kehitysvammaisten
laitoshoito hankitaan PSHP:ltä.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Aikuissosiaalityössä laajennettiin sähköisiä asiointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön Pyydä apua nappi -lomake
kaupungin ulkoisilla internetsivuilla sekä mahdollistamalla sähköisten liitteiden lähettäminen harkinnanvaraisen
toimeentulotuen hakemuksiin. Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisättiin kouluttamalla
uusia aikuissosiaalityön kokemusasiantuntijoita, nimeämällä kehittäjäasiakkaita ja järjestämällä uusia ryhmämuotoisia toimintoja osana Osallistavan
sosiaaliturvan kokeilua. Keväällä 2019
käyttöönotettavan Chat-palvelun suunnittelu aloitettiin.

Lisääntyneisiin asiakkaiden taloudenhallinnan ja asumisen ongelmiin
etsittiin auttamiskeinoja järjestämällä henkilöstölle taloussosiaalityön ja
asumissosiaalisen työn koulutuksia,
panostamalla asumisneuvontatyöhön
ja Asta-hankkeen toimenpiteillä. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä
vuokravelkaantumista uusilla yksilöllisillä työmuodoilla ja ryhmämuotoisilla
toiminnoilla. Panostuksista huolimatta
vuokravelkoihin myönnettiin aiempaa
enemmän taloudellista tukea ja asunnottomuus kääntyi Tampereella kasvuun pitkän ajan jälkeen.
Työllisyyspalveluiden
ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista edistettiin aloittamalla uusi
Kotosa-toiminto
maahanmuuttajien
alkuvaiheen palveluissa. Kotosa ohjaa
kotiäitejä, eläkeläisiä ja muita työllisyyspalveluiden ulkopuolisia maahanmuuttajia kielikoulutukseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sekä järjestää
kotouttamisen piirissä oleville asiakkaille ryhmämuotoisia infotilaisuuksia
ja toimintoja.
Psykiatrisessa avohoidossa jatkettiin
mielenterveys- ja päihdetyön integraation vakiinnuttamista. Lähetemäärät
mielenterveys- ja päihdepalveluihin
aikuisten osalta olivat hienoisessa laskussa verrattuna edelliseen vuoteen;
nuorisopsykiatrialla lähetemäärät ovat
lisääntyneet. Toimintaprosesseja on
kehitetty ja lisätty resursseja erityisesti
yläkouluille jalkautuvaan nuorisopsykiatriseen
tiimiin.
Nuorisoaseman
aikaisemmin tuottamia päihdepalveluita ryhdyttiin toteuttamaan omana
toimintana. Huumehoidon palveluja tuotettiin edelleen ostopalveluina.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakaskunnassa lisääntyi erityisesti
moniongelmaisten nuorten ja nuorten
aikuisten määrä. Asumispäivystys toimi
koko syksyn ajan ylikuormituksella ja tilapäisen asumisen tarvitsijoina on ollut
aikaisempaa useammin myös psykoottisia henkilöitä.
Psykogeriatrian poliklinikka, psykogeriatrinen kotikuntoutus ja kolme
osastoa siirtyivät sairaala- ja kuntou-
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tuspalveluista mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnaksi vuoden
2018 alussa. Syksyllä toimintaa tehostettiin toteuttamalla osastofuusio. Jäljelle jäi kaksi osastoa joiden sairaansijamäärää samalla nostettiin. Yksi
päiväsairaaloista muutettiin Persoonallisuushäiriöyksiköksi ja samalla yksikön
hoito-ohjelmaa kehitettiin. Persoonallisuushäiriöyksikkö hoitaa aikuisikäisiä
persoonallisuuden ongelmista, pääasiallisesti tunnesäätelyn epävakaudesta
ja vuorovaikutusongelmista, kärsiviä
potilaita.
Uutena toimintana aloitti Syömishäiriöyksikkö, jonka hoitomalli perustuu
kognitiivis-behavioraaliseen
viitekehykseen ja jossa huomioidaan potilaan
perhe ja läheiset. Hoito voi olla polikliinista avohoitoa tai tiivistä intensiivistä
avohoitoa päiväyksikössä.
Kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja hyödynnettiin palvelujen kehittämisessä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimi työsopimussuhteinen
kokemusasiantuntija.
Asiakasraadit
toimivat aktiivisesti mielenterveys- ja
päihdepalveluissa sekä aikuissosiaalityössä. Psykososiaalisen tuen palvelulinjan johtoryhmässä on myös jäseninä
kokemusasiantuntijoita.
ODA-hankkeen puitteissa kehitetyn,
nuorten aikuisten psykiatrian ja aikuissosiaalityön yhteisen asiakassuunnitelman käyttöä vakiinnutettiin. Nuorten
huumehoidon palvelujen suunnittelu
käynnistettiin vuoden 2018 lopulla.
Chat-palvelun käytön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2018.
Kehitysvammaisten avopalveluihin
avattiin kaksi uutta tehostetun palveluasumisen yksikköä, Niemen Linna
Orivedelle (12 paikkaa) ja Piikahaka
Tampereelle Raholaan (12 paikkaa).
Piikahaan asumisyksikön yhteydessä
on kymmenen tuetun asumisen asuntoa ja heidän palvelujaan tukee kaksi
sosiaalista isännöitsijää. Itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvää
osaamista parannettiin järjestämällä
avopalvelujen henkilökunnalle neljä
koulutustilaisuutta.
Vammaispalvelussa palvelujen käyttäjien mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen on tuettu osallista-
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malla asiakkaita ja omaisia Vuoreksen
ja Kalkun asumispalveluyksikköjen kilpailutuksissa sekä vammaispalvelulain
mukaisen palveluasumisen ja päivätoiminnan kilpailutuksessa. Vuoreksessa
palveluntuottajana uudella sopimuskaudella 1.10.2018 alkaen jatkoi aiempi
palveluntuottaja KVPS Tukena Oy, Kalkussa palveluntuottaja vaihtuu ja uutena aloittaa Honkalampi-Säätiö 1.4.2019
alkavalla sopimuskaudella. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen
ja päivätoiminnan kilpailutus toi mukanaan useita uusia palveluntuottajia
1.1.2019 alkavalle sopimuskaudelle. Liikennepalvelulain muuttuessa 1.7.2018
vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kilpailutettiin. Lain muutoksen
mukanaan tuomat käytänteet aiheuttivat erilaisia käytännön ongelmia kuljetuspalvelujen toimivuudessa.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin
palkanmaksussa siirryttiin SuoraTyösijaismaksajapalveluun, joka sekä sujuvoittaa palkanmaksutoimia että helpottaa myönnettyjen/käytettyjen tuntien
seurannassa. Lisäksi henkilökohtaisen
avun hakuprosessissa otettiin käyttöön
tuntiarviolomake, jolla asiakas kuvaa
kohdennetusti mihin päivittäiseen toimintaan tarvitsee apua. Uusien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan vammaispalvelutoimiston tiimiuudistuksen
myötä palvelutarpeen arviointi ja neuvonta -tiimissä.
Henkilökohtaista budjetointia pilotoitiin yhteistyössä Avain kansalaisuuteen
-hankkeen kanssa.
Vammaispalvelun asiakkaiden on
mahdollista arvioida oikeuttaan kuljetuspalveluihin tai henkilökohtaiseen
apuun
Omaolo-arviointilomakkeen
avulla. Vammaispalveluissa otettiin
käyttöön uusia sähköisiä lomakkeita
kuten kirjeen lähettäminen ja lisätietojen lähettäminen Omapalvelun kautta.
Satakielen ryhmäkoti lakkautettiin
alaikäisten lasten maahantulon vähentymisen johdosta ja sen henkilöstö (10
hlöä) sijoitettiin Tampereen kaupungin
sisällä eri yksiköihin. Tulkkikeskuksessa
aloitettiin mobiilitulkkaus-pilotti yhteistyössä mm. Hervannan päiväkotien
ja terveyspalveluiden kanssa. Vuoden

2018 aikana valmisteltiin Talous- ja
velkaneuvontapalvelun siirtoa valtiolle
1.1.2019 alkaen. Sosiaalinen luototus
siirtyi vuoden 2019 alusta alkaen Aikuissosiaalityön palvelujen Tukipalveluyksikön vastattavaksi.

Palvelukokonaisuuden talous
Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot ylittivät vuosisuunnitelman 3,5 milj. eurolla, mikä johtui
myyntituottojen sekä tukien ja avustusten toteumista. Myyntituottojen
vuosisuunnitelmaa suurempi toteuma
johtui kotikuntalain mukaisten päihdeja mielenterveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen laskutuksesta muilta
kunnilta, valtion maksamista erityiskustannuskorvauksista pakolaisten ja
paluumuuttajien palveluihin sekä vammaispalvelujen aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta. Tuet ja avustukset
ylittivät vuosisuunnitelman pakolaisten
laskennallisista korvauksista ja kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksista johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 3,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurimmat ylitykset aiheutuivat
palvelujen ostoista ja avustuksista.
Palvelujen ostojen ylitystä selittää erityisesti Tampereen ja Oriveden kehitysvammaisten palvelujen ja vammaisten
asumispalvelujen asiakasmäärän ja
palvelutarpeen kasvu. Vammaispalvelujen ostoissa oli nousua noin 8 % edellisvuoteen verrattuna. Ylitykset johtuivat mm. palveluasumisesta omaan
kotiin, kotikuntakorvauksista sekä kehitysvammaisten laitoshoidosta. Päihde- ja mielenterveyspalvelut ylittyivät
päihdekuntoutuksen ja asumispalvelujen palvelutarpeen kasvusta johtuen.
Myös kuntouttavan työtoiminnan ostot ylittivät vuosisuunnitelman. Avustusten ylitys johtui valtion korvaamien
pakolaisten palvelujen kustannuksista
sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Lisäksi huumekuntoutuksen lääkkeet ja
hoitotarvikkeet toteutuivat budjetoitua
suurempina. Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempi-
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nä mm. erityisrahoitteisen toiminnan
suunniteltua pienemmästä käytöstä
sekä psykogeriatrian lääkärirekrytointihaasteista ja päiväsairaaloiden täyttämättömistä vakansseista johtuen.

Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä,
koska Oriveden Vanamon ensikertainen kalustaminen ei toteutunut
vuonna 2018. Lisäksi nuorisoaseman

ensikertainen kalustaminen lykkääntyi
mm. tiloissa olevien kosteusvaurioiden
vuoksi.

PSYKOSOSIAALISEN TUEN PALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
-388

26 124

22 650

3 474

22 738

300

Toimintakulut

-148 690

-144 844

-3 846

-138 525

-5 643

-676

Toimintakate

-122 566

-122 194

-371

-115 787

-5 343

-1 064

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018
-260

Muutettu
TA 2018
-418

Alkuper.
TA 2018

Ero
158

-418
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Erikoissairaanhoidon palvelut
Erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen
kuuluvat palvelut hankitaan pääosin
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP).
Erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen
sisältyy päivystystoiminta (Acuta), ensihoito, vuodeosastohoito ja sairaalakuntoutus sekä poliklinikkatoiminta.
PSHP:lta hankittavaan kokonaisuuteen
sisältyy myös saattohoidon palveluja ja kotiin annettavia palveluja kuten
kotisairaalatoiminta ja kotihoidon lääkäripalveluja.
Erikoissairaanhoitoon
sisältyy myös PSHP:n perimä erityisvelvoitemaksu.
PSHP:n lisäksi erikoissairaanhoidon
kokonaisuuteen kuuluvia palveluja
hankitaan mm. Tammenlehväkeskukselta ja useilta eri palvelusetelituottajilta. Erikoissairaanhoidon valinnanvapauden puitteissa asiakkaat voivat
myös itse valita haluamansa julkisen
palveluntuottajan.
PSHP:ssa erikoissairaanhoidon palvelutuotanto jakaantuu kahdeksalle eri
toimialueelle, jotka jakaantuvat edelleen vastuualue- ja erikoisalatasolle.
Toimialue 1 muodostuu sisätautien
vastuualueesta sekä keuhko-, iho-, ja
allergiasairauksien
vastuualueesta.
Toimialueen 2 muodostavat kirurgian,
gastroenterologian ja syövänhoidon
vastuualueet. Toimialueeseen 3 kuuluvat neuroalojen ja kuntoutuksen,
korva- ja suusairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä silmätautien vastuualueet. Toimialue 4 kattaa naistentautien- ja synnytysten, lastentautien
sekä lastenpsykiatrian vastuualueet.
Toimialueeseen 5 kuuluvat puolestaan
aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian
vastuualueet. Acuta-päivystys muodostaa toimialueen 7. Toimialue 8 muodostuu Hatanpään sairaalasta PSHP:lle
siirtyneistä toiminnoista. Toimialueiden
lisäksi PSHP:lta tilattavia erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat TAYS Sydänsairaala ja tekonivelsairaala Coxa sekä
Valkeakosken ja Vammalan aluesairaalat. Lisäksi PSHP:n kautta hankitaan palveluja myös muilta sairaanhoitopiireiltä
kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
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hoitoonpiiriin keskitetyt toimenpiteet.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Tampereen yliopistollisen sairaalan
ja Hatanpään sairaalan sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen integraatio toteutettiin 1.1.2018 alkaen. Integraation
ulkopuolelle jäivät Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut,
Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut sekä Oriveden terveyskeskusvuodeosasto. Yhdistäminen tapahtui
liikkeenluovutuksella. Hoitoketjujen sujuvuuden ja yhteistyön varmistamiseksi
perustettiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen kuukausittain kokoontuva kampusjohtoryhmä.
Integraation ulkopuolelle jääneistä palveluista Rauhaniemen sairaalan
kuntoutuspalvelut ja Oriveden vuodeosasto liitettiin ikäihmisten palvelulinjaan ja Hatanpään puistosairaalan
psykogeriatrian palvelut psykososiaalisen tuen palveluihin.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvu vuonna 2018 oli poikkeuksellisen suurta sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti. Tampereen osalta
erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit
lisääntyivät 7 % ja hoitovuorokaudet 5 %
vuoteen 2017 verrattuna. Alkuvuodesta
palvelujen käyttöön vaikutti normaalia
aikaisemmin alkanut ja keskimääräistä
pidempään kestänyt influenssakausi.
Tilannetta vaikeutti myös vuodelle 2018
suunnatun influenssarokotteen keskimääräistä huonompi vaikuttavuus.
Kesällä 2018 pitkittynyt hellejakso näkyi
mm. tapaturmien ja nestevajauksesta
johtuvien oireiden lisääntymisenä. Molemmat normaalista poikkeavat ilmiöt
kuormittivat hoitojärjestelmää ja lisäsivät merkittävästi sairaalahoidon tarvetta. Kasvaneen kysynnän vuoksi PSHP:n
erikoissairaanhoidon laskutus kasvoi 4
% edelliseen vuoteen verrattuna.
Kesällä 2018 sovittiin PSHP:n kanssa
toimenpiteistä kustannuskehitykseen
vaikuttamiseksi. Hatanpään sairaalan
hintoja laskettiin heinäkuun alusta al-

kaen. Hinnanlaskun vaikutus erikoissairaanhoidon laskutukseen oli n. 1,5 milj.
euroa vuoden 2018 aikana.
Toimenpideohjelman
mukaisesti
lisättiin terveysasemien kiirevastaanottoaikoja ja ohjausta Acutasta kiirevastaanotoille tehostettiin. Tämän seurauksena Acutan käytössä on näkynyt
vähenemistä. Terveysasemien erikoislääkärikonsultaatiot sovittiin otettavaksi käyttöön ortopediassa ja korvataudeissa. Käynnistyminen on viivästynyt
ja tavoite toiminnan alkamiselle on
huhtikuussa 2019. Terveyskeskuksen
vuodeosaston tasoisen arviointi- ja jatkokuntoutusosaston toimintaa on valmisteltu syksyn 2018 aikana ja käynnistyminen tapahtuu maaliskuussa 2019.
Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoketjua on kehitetty
yhteistyössä Sydänsairaalan ja PSHP:n
kanssa. Sairaalahoitoon joutuneiden
eri asiakkaiden absoluuttista lukumäärää ei pystytty vähentämään vuonna
2018 edelliseen vuoteen verrattuna,
mutta asiakasmäärän kasvua pystyttiin
merkittävästi pienentämään ja hoitojaksojen pituutta lyhentämään edelliseen vuoteen verrattuna.

Palvelukokonaisuuden talous
Erikoissairaanhoidon palvelujen toimintakate toteutui 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot ylittivät vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla, mikä johtui
Tammenlehväkeskuksen budjetoitua
suuremmasta
maksutulokertymästä
sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
varaston liiketoimintakauppakirjauksesta.
Toimintakulut toteutuivat 2,7 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana,
mikä johtui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) erikoissairaanhoidon
palvelutilauksesta. Ylitykseen vaikuttaa
erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvu. Vastaavasti muut erikoissairaanhoidon ostopalvelut toteutuvat
budjetoitua pienempinä. Myös avustukset toteutuivat vuosisuunnitelmaa

Hyvinvoinnin palvelualue

pienempänä, mikä johtui erikoissairaanhoidon palvelusetelien suunniteltua pienemmästä käytöstä. Aineet,
tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menoja

vähentää sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tase-erän purkukirjaukset. Muiden
toimintakulujen ylitys johtui asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista.

Avo- ja asumispalveluille toteutui
pysyvien vastaavien luovutustuloja 2,5
milj. euroa sairaala- ja kuntoutuspalvelujen liiketoimintakauppaan liittyen.

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

1 261

525

736

525

0

-0

Toimintakulut

-312 438

-309 709

-2 728

-291 246

-22 746

4 283

Toimintakate

-311 177

-309 185

-1 992

-290 721

-22 746

4 283

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2018
2 494

Muutettu
TA 2018
0

Ero
2 494

Alkuper.
TA 2018
0
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Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tehtävänä on järjestää ja osaltaan
tuottaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen palvelut, työllisyyspalvelut ja kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät
palvelut sekä koordinoida asumiseen
liittyviä palveluja ja viranomaistehtäviä.
Palvelualue vastaa elinkeino-, maa- ja
asuntopolitiikan valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huolehtii kaupungin yritys- ja yhteiskuntasuhteista. Palvelualueen toteutusvastuulla ovat ne
kehitysohjelmat, joiden toimeenpanon
kaupunginhallitus on sille määrännyt.

Palvelualueen talous
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintakate toteutui kokonaisuutena 11,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

parempana. Toimintatuotot ylittyivät
9,3 milj. euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten maankäyttösopimuskorvauksien ja vuokratuottojen toteuduttua arvioitua suurempina. Myös
toimintakulut alittuivat yhteensä 2,3
milj. euroa. Merkittävimmät toimintakulujen alitukset syntyivät elinvoima- ja
osaamislautakunnan alaisissa työllisyydenhoidon ja yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmissä.
Palvelualueen nettoinvestoinnit toteutuivat 32,4 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alainen ammatillinen koulutus investoi 0,9 milj. euroa suunniteltua
vähemmän ja asunto- ja kiinteistölautakunta 31,5 milj. euroa vähemmän.
Ammatillisen koulutuksen merkittävin

kohde oli Kangasalan uusi toimipiste,
jonka investointihankintoihin käytettiin
0,4 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Asunto- ja kiinteistölautakunnan
talonrakennusinvestoinnit toteutuivat
26,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja niistä esitettiin 19,7 milj. euroa uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019
(Kv 18.2.2019). Hiedanrannan investoinnit alittuivat 2,9 milj. euroa ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan muut investoinnit 2,1 milj. euroa.

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

344 154

334 809

9 345

332 897

260

1 652

Toimintakulut

-288 861

-291 127

2 266

-287 981

-1 085

-2 061

55 293

43 682

11 611

44 916

-825

-409

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Investointimenot

-81 056

-114 291

33 235

-83 640

-30 651

0

Rahoitusosuudet

122

1 020

-898

1 020

0

0

-80 934

-113 271

32 337

-82 620

-30 651

0

26 881

26 876

5

26 876

0

0

Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
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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 yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntana.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Taloustilanteen kehitys Pirkanmaalla
oli vuonna 2018 myönteistä. Positiivisia
merkkejä näkyi viennissä, teollisuustuotannossa, tuotannon tehokkuudessa,
digitalisaatiossa ja työnkuvien muutoksessa. Talouskasvu näkyi myös työllisyystilanteen kohenemisena. Pirkanmaalla työttömien osuus työvoimasta
oli joulukuun lopussa 9,3 prosenttia.
Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden määrän lasku oli valtakunnallisesti
nopeinta. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kuitenkin edelleen haaste. Tampereen työttömyys on

edelleen laskenut merkittävästi. Edellisen vuoden luvuista muutosta oli 21
prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja
oli vuoden aikana enemmän kuin viimeiseen 12 vuoteen oli ollut.
Tampereen kaupunki panosti työnhakijoiden ja työnantajien palvelemiseen erinomaisin tuloksin. 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. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa toteutetuilla asiakaslähtöisillä työllisyyspalveluilla saavutettiin hyvä asiakaspalaute, työttömien
määrän lasku sekä säästö kaupungin
työmarkkinatukimenoissa.
Jokaiselle perusasteen päättävälle
tarjottiin opiskelupaikka toisen asteen
koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän viidelle lukiolla
1.8.2018 lukien. Uusina erityisinä koulutustehtävinä aloittivat musiikkipainotteinen (musiikki ja musiikkiteatteri)
opetus Hatanpään lukiossa sekä luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen klassillisessa lukiossa. Erityisinä
koulutustehtävinä jatkavat urheilupainotteinen opetus Sammon keskusluki-

ossa, kuvataidepainotteinen (kuvataide
ja design) opetus Tammerkosken lukiossa sekä englanninkielinen IB-opetus
Tampereen lyseon lukiossa. Tredussa
vahvistettiin ammatillisen koulutuksen
reformin mukaista koulutusta, edellytykset lyhyiden oppisopimusten tekemiseen paranivat. Aluepalvelumalli ja
palveluverkkosuunnittelu vahvistavat
koulutuksen järjestämistä Pirkanmaalla. Kangasalle avattiin uusi toimipiste.
Koulutusvienti alkoi useiden ulkomaalaisten ryhmien käynneillä.
Tampere tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta
vuodelle
2026 yhdessä Mänttä-Vilppulan ja Pirkanmaan kuntien kanssa. Tampereen
kiinnostavuus matkailukohteena kasvoi. Suomen ensimmäisen Marriotthotellin rakentaminen käynnistyi ja
Tampere otti käyttöön uuden brändikonseptin. Startup-toiminnan edistämiseen käynnistettiin kehitysohjelma ja
yritysyhteistyötä vahvistettiin toteuttamalla henkilökohtaisia yhteydenottoja
ja useita yrityksille suunnattuja tilaisuuksia.
Palvelualueen merkittävä elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma on ollut
Smart Tampere -kehitysohjelma. Ohjelman toteutus hajautettiin siten, että ekosysteemiohjelman toteutus on
Business Tampereella, digiohjelman
toteutus tietohallinnossa ja uuden kestävä Tampere 2030 -ohjelman toteutus
kaupunkiympäristön palvelualueella.

Keskeiset poikkeamat tavoitteissa
liittyvät Tampereen sijoittumiseen Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa
mittaristossa, kulttuuri- ja vapaa-aikaja matkailukohteiden kävijämääriin,
Tampere-Pirkkalan
lentoliikenteen

matkustajamääriin sekä työvoimakustannusten ylittymiseen. Tavoitteiden
eteneminen on tarkemmin kuvattu alla
olevassa taulukossa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle
asetettiin vuoden 2018 talousarviossa
14 sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa yhdeksän tavoitteista
toteutui, yksi toteutui osittain ja neljä
tavoitteista ei toteutunut.
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

4

Maahanmuuttajien
työllisyys on parantunut
vuoteen 2017 verrattuna

Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän työttömyysaste on laskenut. Joulukuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1 289,
mikä on 23,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli
joulukuussa 26,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 35,4 %. Tavoite toteutui.

+

Toisen asteen koulutuksen negatiivisten
keskeyttämisten määrä
on vähentynyt vuoteen
2017 verrattuna

Päivälukioissa negatiivisia keskeytyksiä oli vuonna 2018 yhteensä 17 (0,58 %). Vuonna
2017 keskeytyksiä oli 21 (0,66 %).
Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa nuorista alle 25 -vuotiaista perustutkintoopiskelijoista opintonsa keskeytti negatiivisen syyn vuoksi vuonna 2018 yhteensä 441
opiskelijaa (n. 7,3 %). Vuonna 2017 keskeytyksiä oli 444 (n. 7,4 %) Tavoite toteutui.

+

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen
suorittamisen jälkeen
työttömäksi jääneiden
määrä on vähentynyt

Vuonna 2016 ammatillisen perustutkinnon Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa
suorittaneista noin 25 % oli työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen, kun 2015 valmistuneista työttömäksi jäi noin 26 %. (Lähde Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun viimeisimmät tiedot) Tavoite toteutui.

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia ohjattiin vuonna 2018 runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin lisääntyi 47
% vuoden takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta työtoiminnasta
suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 34 % asiakkaista. Asiakkaiden
työllistymisedellytysten kehittymistä voidaan arvioida myös digitaalisen Kompassi-tilannearviotyökalun avulla. Eniten kehitystä on tapahtunut asiakkaiden itsensä arvioimana
työllistyvyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Tavoite toteutui.

+

Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 5
milj. euroa

Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 5,025 milj. euroa pienempänä kuin vuonna 2017.
Vuoden 2018 työmarkkinatukikustannukset olivat 27,5 milj. euroa. Työttömyyden rakenne
on edelleen haasteellinen ja työmarkkinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin
työllistyviin työnhakijoihin. Kaupungin rahoitusvastuulla olevista työttömistä noin 44 % on
saanut työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Tavoite toteutui.

+

12

13

14

15

16

Tampere on vuonna 2018 Vuoden 2018 tutkimus on valmistunut ja Tampere on suositelluin opiskelukaupunki.
Suomen suositelluin
Tavoite toteutui.
opiskelukaupunki

17

Alueella toimivien startup -yritysten määrä on
kasvanut

Tampereella toimi startup -ekosysteemissä vuoden 2018 lopussa noin 250 aktiivista
startup -yritystä. Joulukuussa 2017 startup -yritysten lukumäärä oli 194 (lukumäärä ei ole
v. 2018 lukuun nähden täysin vertailukelpoinen, koska tietolähde on muuttunut vuoden
2018 aikana). Tavoite toteutui.

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

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

18

20

22

23

24
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+

+
+

-

Innovaatioalustoilla
Innovaatioalustoilla (19 kpl) toimii 570 yritystä vuoden 2018 lopussa (12/2017 alustoilla
toimivien yritysten määrä toimineiden yritysten lkm oli 549). Syksyllä toteutettu aktiivinen kehittämistyö mm. 6aika
on kasvanut
Startup- ja ekosysteemihankkeessa ja Kaupin alueella ovat kannustaneet yrityksiä hakeutumaan alustoille ja yhteisölliseen toimintaan. Tavoite toteutui.

+

Tampereella yöpyneiden
ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on kasvanut tammi-marraskuussa 10,5 % (198 789 ulkomaista yöpyjää). Tavoite toteutui.

+

Kävijämäärät keskeisissä
kohteissa ovat kasvaneet

Kävijämäärät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kohteissa eivät saavuttaneet kasvutavoitetta lukuun ottamatta kirjastopalveluja ja Tampere Filharmoniaa. Särkänniemen
kävijämäärät pysyivät samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Muun muassa helteinen
kesä ja näyttelyvalinnat vähensivät kävijöitä kohteissa. Lisäksi vertailuvuosi 2017 oli kävijämäärien osalta poikkeuksellisen hyvä.
Tavoite ei toteutunut.

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tapahtumatoiminnan määrä on pysynyt kutakuinkin
ennallaan. Tapahtumien määrä ei ole kasvanut, mutta monet yksittäiset tapahtumat keräsivät erityisen suuren yleisömäärän ja runsaasti näkyvyyttä myös kansainvälisesti.
Suurtapahtumien osalta kasvutavoite on toteutunut: 16 kpl, joka on 5 enemmän kuin
edellisvuonna. Kongressien lukumäärässä oli lievä lasku: 56 kpl, joka on 9 vähemmän kuin
edellisvuonna. Tavoite toteutui osittain.

+/-

Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on kasvanut
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

25

Tampere-Pirkkalan
lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet
5%

Tammi-joulukuussa lentoaseman matkustajamäärä oli 228 096 (-0,8 % edellisvuoteen
nähden). Kentällä suoritettiin kesän aikana laajennus- ja peruskorjaustöitä, minkä vuoksi
liikenne oli suljettu 2 kk:n ajan ja kävijämäärätavoitteesta jäätiin koko vuoden osalta.
Kasvutavoite asetettiin ennen korjauspäätöksen varmistumista.
Remontin jälkeen liikenne palautui hyvin ja uusia talvikauden yhteyksiä avautui. Kasvutavoite toteutui normaalisti operoitujen kuukausien osalta, mutta ei vuotuisen kokonaismäärän osalta. Kymmentä normaalisti operoitua kuukautta tarkastellen (tammi-kesä- ja
syys-joulukuu) kasvua matkustajamäärissä oli + 11,05 %.
Tavoite ei toteutunut.

-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Tavoite raportoidaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannukset ylittivät vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Ammatillisessa koulutuksessa työvoimakustannusten ylitys oli 1,7 milj. euroa, josta kunta-alan palkkaratkaisujen kustannusvaikutus oli 0,8 milj. euroa. Opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen 1.1.2019 alkaen
aiheutti noin 0,6 milj. euron budjetoimattomat henkilöstömenot. Lisäksi ammatillisessa
koulutuksessa toteutettiin vuoden 2018 aikana laaja organisaatiomuutos. Edellä mainitut
toimenpiteet yhdessä reformin kehitystyön kanssa ovat sitoneet suunniteltua enemmän
henkilöstöresursseja, eikä tavoiteltuja säästöjä henkilöstökuluista saatu tehtyä. Yritys- ja
yhteiskuntasuhteiden palveluryhmässä työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla suunniteltujen rekrytointien viivästymisten ja peruuntumisten
vuoksi. Tavoite ei toteutunut.

-

42

Lautakunnan talous
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -88,5 milj. eurona,
joka on 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot jäivät 2,9
milj. euroa suunniteltua pienemmiksi,
mutta myös toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 5,3 milj. eurolla.
Toimintatuotot alittuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen alituksesta johtuen. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui
palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat yhteensä 9,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Pääasiassa oppisopimuskoulutuksen supistumisen ja
metsäalankoulutuksen yhteistyösopimuksen päättymisen johdosta ammatillisen koulutuksen palvelujen ostot
toteutuivat 3,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Työllisyydenhoidon palvelujen ostot toteutuivat 4,5 milj. euroa
suunniteltua pienempänä. Alitus syntyi

kilpailutettujen päivähintojen ja toteutettujen uusien kustannustehokkaiden
pilottien ansiosta työtoiminnan ostoissa. Palvelujen ostot alittuvat myös yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmässä 1,3 milj. eurolla, koska toimintoja
on jäänyt toteuttamatta sekä suunniteltujen rekrytointien peruuntumisen että
sisäisen
uudelleenorganisoitumisen
vuoksi.
Materiaalien ostot ylittivät vuosisuunnitelman 1,3 milj. euroa johtuen
pääasiassa ammatillisen koulutuksen
elintarvikkeiden, vaatteiston ja opetuksen materiaalin ostojen ylittymisestä 0,8 milj. eurolla. Lisäksi Kangasalan
uudisrakennuksen kalustohankintoja
toteutettiin käyttötalousvaroin 0,2 milj.
eurolla, mutta vastaava summa jäi
käyttämättä investointien hankinnoissa. Myös työllisyyskokeilussa syntyi ennakoimattomia aineiden, tarvikkeiden

ja tavaroiden ostojen ylityksiä 0,2 milj.
euroa.
Henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman yhteensä 1,4 milj. eurolla,
joka johtui pääasiassa ammatillisen
koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 1,7 milj. eurolla. Ammatillisen
koulutuksen henkilöstömenojen ylitystä selittävät kunta-alan palkkaratkaisu, opetushenkilöstön siirtyminen
vuosityöaikaan sekä vuoden aikana
tehdyt suunniteltua enemmän henkilöstöresursseja vaatineet toimenpiteet. Henkilöstökulut ylittyivät myös
työllisyydenhoidon palveluissa 0,1 milj.
eurolla. Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden
palveluryhmän henkilöstökulut toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempänä mm. rekrytointien viivästymisestä johtuen.
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Avustukset toteutuivat 1,0 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempina. Keskeisimpänä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuus, joka toteutui 27,5 milj.
eurona ja ylitti vuosisuunnitelman 1,2
milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuudet toteutuivat kuitenkin yli 5 milj.
euroa vuoden 2017 kustannuksia alhaisempana.
Koneiden ja laitteiden vuokrakulut
ylittyivät ammatillisessa koulutuksessa
ja tilavuokrat kehitysohjelmien palveluryhmässä ennakoimattomien kustannusten johdosta. Ammatillisen koulutuksen Taitaja2018-kisojen menoja
budjetoitiin muihin toimintamenoihin,
mutta niitä kirjattiin kulujen luonteen
perusteella myös palveluiden tai tarvikkeiden ostoihin mikä näkyi myös lautakuntatasolla muiden toimintakulujen
alituksena.
Lautakunnan investoinnit alittivat
vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla.
Ammatillisen koulutuksen osalta investointeja toteutettiin 1,2 milj. eurolla,
mikä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän.

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

82 937

85 640

Maksutuotot

569

493

76

10 187

11 412

-1 225

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

-2 703

551

522

29

1 657

737

920

95 900

98 804

-2 903

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-89 483

-88 070

-1 413

Palkat ja palkkiot

-72 758

-71 365

-1 392

Henkilösivukulut

-16 725

-16 705

-21

-13 942

-13 639

-303

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 783

-3 066

283

-33 238

-42 633

9 396

-5 968

-4 666

-1 301

Avustukset

-29 865

-28 874

-991

Vuokrakulut

-25 017

-24 204

-813

-872

-1 278

405

-184 442

-189 725

5 283

-88 542

-90 922

2 380

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

-3

0

-3

-88 544

-90 922

2 378

-1 689

-1 812

123

-90 233

-92 734

2 501

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 323

-2 200

877

-2 100

-100

0

30

0

30

0

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-3 047

-284

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos

-5 334

Hiedanranta, toimintakate
Viiden tähden keskusta, toimintakate

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-3 331

-2 003

-1 101

-991

-110

-991

0

0

-2 620

-2 896

276

-2 896

0

0

Smart Tampere, toimintakate

-1 985

-2 100

115

-2 100

0

0

Työllisyyskokeilu, toimintakate

-16 903

-20 218

3 315

-20 218

0

0

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen
sitovat erät), toimintakate

-62 152

-63 086

933

-62 844

-242

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)
Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit
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Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-1 200

-2 100

900

-2 100

0

0

Smart Tampere, nettoinvestoinnit

-40

0

-40

0

0

0

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen
sitovat erät), nettoinvestoinnit

-83

-100

17

0

-100

0
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Ammatillinen koulutus
Tampereen kaupunki järjestää ammatillista koulutusta ammatillisen koulutuksen
yhteistoimintasopimuksen
perusteella Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu). Oppilaitos toimii yhteensä 16 toimipisteessä 8 paikkakunnalla: Kangasalla, Lempäälässä,
Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Virroilla ja Ylöjärvellä. Ikaalisten toimipisteen toiminta lakkautettiin
vuonna syksyllä 2018, jolloin sinne ei
enää otettu uusia opiskelijoita.
Opetusta tarjotaan seuraavilla koulutusaloilla: kasvatusalat, humanistiset ja
taidealat, yhteiskunnalliset alat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet, luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne
(ICT), tekniikan alat, maa- ja metsätalousalat, terveys- ja hyvinvointialat sekä
palvelualat. Lisäksi kaupunki järjestää
ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). Tampereen
seudun ammattiopisto tuottaa myös
palvelusuunnitelmassa
määriteltyä
muuta toimintaa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018. Uudistuksen tavoitteena on vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin uudenlaisesta
osaamisesta ja ammattitaidosta, kehittää koulutus osaamisperusteiseksi ja
asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista
ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä purkaa
sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Uudella
lainsäädännöllä uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmä.
Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Koulutukseen kohdistuneet rahoitusleikkaukset
edellyttivät uutta lainsäädäntöä.
Valtionosuusrahoitus muuttui vuodesta 2018 alkaen valtion tuloarvioperusteiseksi. Vuonna 2018 rahoituksesta
95 prosenttia muodostui perusrahoituksesta ja 5 prosenttia suoritusrahoi-

tuksesta. Siirtymäkauden päättyessä
vuonna 2020 rahoituksesta 50 prosenttia perustuu perusrahoitukseen, 35
prosenttia suoritusrahoitukseen ja 15
prosenttia vaikuttavuusrahoitukseen.
Perusrahoituksen perusteena on opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä määräämä tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä. Suoritemäärää
painotetaan koulutuksen järjestäjän
toteutuneiden opiskelijavuosien mukaisella kertoimella. Rahoitus tulee
kahden vuoden viiveellä eli vuoden
2018 rahoitus muodostui vuoden 2016
tuloksista.
Ammatillisen koulutuksen uudella rahoitusmallilla rahoitetaan jatkossa ammatillista peruskoulutusta, ammatillista
lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta
ja tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta sekä osaa ei-tutkintotavoitteisesta
työvoimakoulutuksesta. Rahoituksessa
lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja
tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusmalli koostuu neljästä peruselementistä: perusrahoituksesta (opiskelijavuodet),
suoritusrahoituksesta
(tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen
ja jatko-opinnot) ja strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukeminen, kehittämishankkeet). Rahoituksessa on
siirtymäkausi, ja lopullista rahoitusmallia käytetään vuoden 2022 rahoituksen
määrittelyssä. Perusrahoituksen perustana ovat opiskelijavuodet opiskelijamäärien ja opiskelijatyövuosien sijaan.
Ammatillisia tutkintoja on jatkossa
noin 350 tutkinnon sijaan reilut 160
tutkintoa. Vuoden 2019 alusta lähtien
ammatillisia perustutkintoja on 43,
ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56. Kaikki uudistuvat ja uudet tutkinnot otetaan käyttöön 1.1.2019
mennessä. Opetushallitus valmistelee
tutkintojen perusteet porrastetusti
yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Osa uusista tutkinnoista tuli voimaan asetuksen voimaan tullessa ja osa 1.1.2018, 1.8.2018
tai 1.1.2019. Vastaavasti osa tutkintorakenteesta poistuvista tutkinnoista on
voimassa asetuksen voimaantuloon

saakka ja osa 31.12.2017, 31.7.2018 tai
31.12.2018 saakka.
Vuoden 2018 aikana Tredun palveluverkkoon liittyen otettiin käyttöön Kangasalan uusi toimipiste Tredu Roine,
luovuttiin Ikaalisten toimipisteestä ja
aloitettiin neuvottelut Nokian kaupungin kanssa uudisrakennuksesta. Lautakunta teki päätöksen Åkerlundinkadun
toimipisteestä luopumisesta ja toiminnan keskittämisestä Santalahdentien
toimipisteeseen vuoden 2019 aikana.
Tredussa valmisteltiin yhteistyössä
henkilöstön kanssa uusi organisaatiomalli, joka otettiin käyttöön syksyllä
2018. Tredun uusi organisaatio perustuu alue- ja tulosyksikköpohjaiseen
malliin, joka muodostuu kolmesta pääkampuksesta. Samalla otettiin käyttöön
uusi johtamisjärjestelmä. Opetus- ja
ohjaushenkilöstön siirtyminen vuosityöaikaan valmisteltiin vuoden 2018
aikana. Vuosityöaika otetaan käyttöön
vuoden 2019 alusta.
Tredun strateginen ohjelma saatiin
valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Ohjelman laadintaan osallistuivat aktiivisesti
Tredun henkilöstön lisäksi opiskelijat,
työelämän edustajat sekä muita sidosryhmiä. Strateginen ohjelma vuosille 2019 - 2022 hyväksyttiin lautakunnassa marraskuussa. Ohjelmassa on
määritelty Tredun visio ja arvot sekä
strategiset painopisteet, jotka ovat:
Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta, tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta ja kestävä elämäntapa
Tredusta. Tavoitteena on strategiakauden loppuun mennessä tasapainottaa
toiminta ja talous.
Ammattitaidon SM-kilpailut - Taitaja2018 järjestettiin Tampereella ja
Tredu toimi vetovastuullisena kisaisäntänä. Tredun opiskelijat menestyivät
kilpailuissa erinomaisesti, minkä johdosta Tredu palkittiin Suomen parhaiten menestyneenä oppilaitoksena.
Koulutusvienti alkoi useiden ulkomaalaisten ryhmien käynneillä. Kansainvälinen seminaari järjestettiin lentokonehuoltoalalla ja valtakunnallinen
seminaari kokosi metsäkoneenkuljettajat.
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Tredussa vahvistettiin ammatillisen
koulutuksen reformin mukaista koulutusta, ja edellytykset muun muassa
lyhyiden oppisopimusten tekemiseen
paranivat. Uudella aluepalvelumallilla
vahvistettiin koulutuksen järjestämistä
Pirkanmaalla.

Palvelukokonaisuuden talous
Tilikauden tulos toteutui 2 milj. euroa
suunniteltua heikompana ollen 5,3
milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden
toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Merkittävin tekijä oli ammatillisen koulutuksen
valtionosuus tulojen toteutuminen 4,0
milj. euroa alle vuosisuunnitelman.
Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja rahoitusmallin muutos vaikeuttivat valtionosuuden arviointia ja vuoden
2018 vuosisuunnitelman valtionosuustuloarvio perustui vuoden 2017 valtionosuuteen. Valtionosuustulot laskivat 4,5 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Vuoden 2017 lopussa purkautuivat oppisopimuskoulutuksen ja
metsäalan yhteistyösopimukset, mikä
vähensi valtionosuuden perustana olevia opiskelijapaikkoa 596. Osaksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia
sisältyy strategiarahoitus, jota myönnetään Tredulle strategiahankkeisiin
1,2 milj. euroa ja Taitaja2018-kisoihin
0,7 milj. euroa. Strategiarahoituksen
hakumenettelyn viivästymisen vuoksi
strategiahankkeet kuitenkin käynnistyivät vasta syksyllä ja tuet ja avustukset
toteutuivat 0,7 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Aikuisten perusopetusta
järjestettiin kahdeksalle ryhmälle, mikä
kasvatti valtionosuustuloa 0,5 milj. eu-

roa. Muita myyntituloja kertyi 0,9 milj.
euroa arvioitua enemmän koulutuksen
ja palvelujen myynnistä.
Toimintakulut toteutuivat 0,5 milj.
euroa suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot toteutuivat 3,2 milj. euroa
budjetoitua pienempinä. Oppisopimuskoulutuksen ja metsäalan yhteistyösopimusten purkautumisen johdosta
opetuksen ostot toteutuivat 3,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Palvelujen
ostoja kasvatti n. 0,2 milj. euroa opiskelijoiden oikeuden maksuttomaan ruokailuun laajeneminen koskemaan kaikkia perustutkintoa opiskelevia. Muiden
palvelujen ostot jäivät 0,2 milj. euroa
budjetoitua pienemmiksi.
Henkilöstömenot ylittyivät 1,7 milj.
euroa, josta kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus oli 0,8 milj. euroa. Opetushenkilöstön vuosityöaikaan
siirtyminen 1.1.2019 alkaen aiheutti
noin 0,6 milj. euron budjetoimattomat
henkilöstökulut vuodelle 2018, koska
henkilöstölle maksettiin mm. perustyösuunnitelmasta poikkeavat ylityötunnit.
Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa
toteutettiin vuoden 2018 aikana laaja
organisaatiomuutos. Edellä mainitut
toimenpiteet yhdessä reformin kehitystyön kanssa, ovat sitoneet suunniteltua
enemmän henkilöstöresursseja eikä
tavoiteltuja säästöjä henkilöstökuluista
saatu tehtyä.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden
ostot ylittyivät yhteensä 1,1 milj. eurolla.
Kaluston ostot ylittyivät 0,3 milj. euroa.
Kangasalan uudisrakennuksen kalustohankintoja toteutettiin käyttötalousvaroin 0,2 milj. eurolla, mutta vastaava
summa jäi käyttämättä investointien

hankinnoissa. Taitaja2018-kisojen kalustohankinnat olivat n. 0,15 milj. euroa.
Elintarvikkeiden ja vaatteiston ostot
ylittyivät 0,4 milj. euroa ja opetuksen
materiaalin ostot 0,4 milj. euroa. Koneiden ja laitteiden vuokrakuluihin ei
varauduttu riittävästi ja kulut toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua korkeampina. Muut toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa pienempinä, koska
Taitaja2018-kisojen menoja budjetoitiin
muihin toimintamenoihin, mutta niitä
kirjattiin kulujen luonteen perusteella
myös palveluiden tai tarvikkeiden ostoihin.
Poistot toteutuivat 0,1 milj. euroa alle
suunnitellun, koska investointihankintoja jätettiin toteuttamatta. Ammatillisen koulutuksen investointeihin on
vuosisuunnitelmassa varattu 2,1 milj.
euroa, joista toteutui 1,2 milj. euroa.
Vuoden merkittävin investointikohde
on kesällä 2018 valmistunut Kangasalan uusi toimipiste, jonka oppimisympäristöjen koneiden ja laitteiden
hankintoihin varattiin 0,4 milj. euroa ja
ensikertaiseen kalustamiseen 0,5 milj.
euroa. Kangasalan uuden toimipisteen
investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa
alle suunnitellun, koska hankinnoissa
onnistuttiin säästämään mm. kierrättämällä kalusteita. Myös muut investoinnit toteutuivat yhteensä 0,5 milj.
euroa alle suunnitellun. Säästöjä syntyi
muiden toimipisteiden oppimisympäristöjen kehittämiseen, opetuksen ajoneuvojen hankintaan sekä koneiden,
laitteiden ja ohjelmistojen hankintoihin
varatuista investointimenoista.

AMMATILLINEN KOULUTUS
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

86 334

88 946

-2 612

90 172

0

-1 226

Toimintakulut

-90 113

-90 577

464

-91 110

-284

817

Toimintakate

-3 780

-1 631

-2 149

-938

-284

-409

Poistot ja arvonalentumiset

-1 553

-1 700

147

-2 109

0

409

Tilikauden tulos

-5 334

-3 331

-2 003

-3 047

-284

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot
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Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-1 200

-2 100

900

-2 100

0

0

30

0

30

0

0

0
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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 sekä taitoa
tarkastella asioita eri näkökulmista.
Lukiokoulutuksen palveluryhmä käsittää kuusi päivälukiota ja aikuislukion:
Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio,
Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja
Tampereen teknillinen lukio sekä Tampereen aikuislukio, joka toimii Sammon
keskuslukion tiloissa.
Kaikilla päivälukioilla on joko opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä koulutuksellinen erityistehtävä tai
koulutuksen järjestäjän päättämä opetussuunnitelmallinen painotus. Uusina
OKM:n myöntäminä erityistehtävinä
1.8.2018 aloittivat musiikkipainotteinen
opetus (musiikki ja musiikkiteatteri)
Hatanpään lukiossa sekä luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen
klassillisessa lukiossa. Koulutuksellisina
erityistehtävinä jatkoivat urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa, kuvataidepainotteinen opetus
(kuvataide ja design) Tammerkosken
lukiossa sekä IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa. Opetussuunnitelmallisia
painotuksia 1.8.2018 alkaen ovat matematiikka ja tietotekniikka Tampereen
teknillisessä lukiossa, viestintäkasvatus
Sammon keskuslukiossa ja Eurooppalinja Tampereen lyseon lukiossa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Lukiokoulutuksen toiminnan ja kehittämisen yhtenä painopisteenä oli
vaikuttaminen kansallisen lukioreformin valmisteluun. Tätä tehtiin etenkin
toimimalla aktiivisesti suurten kuntien
yhteisessä lukioverkostossa varsinkin
OKM:n ja OPH:n kanssa. Eduskunta
sääti kesällä 2018 uuden lukiolain, joka tulee osittain voimaan 1.8.2019 ja
opetussuunnitelman osalta 1.8.2021.
Samalla käynnistettiin opetussuunnitelman uudistustyön valmistelut.
Lukiokoulutuksen
kiinnostavuutta
on varmistettu laadukkaalla opetuksella, jatko-opintoihin johtavilla tuloksilla

ja hyvällä läpäisyllä sekä aktiivisella ja
avoimella tiedottamisella. Kevään 2018
yhteisvalinnassa oli 1,23 ensisijaista
pyrkijää lukiopaikkaa kohti kuten 2017,
vaikka opiskelijapaikkojen määrää oli
lisätty
Lukiokoulutus oli mukana lukiopedagogiikan kehittämisessä palveluryhmän omien hankkeiden lisäksi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävistä
kehittävissä hankkeissa (esim. 6Aika,
Kaupunkitilat 24/7). Aikuislukion, Työvoimapalvelujen ja TAKK:n moniammatillisessa yhteistyössä käynnistettiin
opiskelu- tai työpaikkaa vailla olevien
ylioppilaiden Urabuusteri -hanke, jossa aikuislukio antoi hankkeessa oleville
yleissivistävää koulutusta.
Seudullista lukioyhteistyötä ja kampusyhteistyötä kehitettiin Tampereen
seudun hyvinvointipalvelujen työryhmän ohjauksessa. Muiden oppilaitosten osalta erityinen painopiste oli
Tampereen uusi yliopisto ja muiden
kumppanuuksien osalta ei-opetukselliset yhteisöt, kuten elinkeinoelämän
järjestöt ja kolmannen sektorin kumppanuudet, joita edelleen kehitettiin.
Sisäinen painopiste oli hakea kumppanuuksia ja synergiahyötyjä Tampereen uusitussa toimintamallissa. Lukiokoulutus oli myös vuonna 2018 mukana
Liikkuva Tampere -projektissa.

Palvelukokonaisuuden talous
Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui n. 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
parempana ollen -25,7 milj. euroa. Lukiokoulutuksen toimintatulot toteutui-

Käyttötalous
(1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP
2018

Muutettu
TA 2018

vat hiukan suunniteltua pienempinä
johtuen pääosin ammatillisen koulutuksen ostamien kurssien vähenemisestä.
Projektitoiminnan tuet ja avustukset
toteutuivat suunniteltua suurempina.
Lukiokoulutuksen tiloja hyödynnettiin
aktiivisesti ja vuokratulojen osuus toteutui suunnitellusti.
Lukiokoulutuksen toimintakulut toteutuivat n. 0,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Henkilöstökulujen
kokonaisuus toteutui suunnitellusti.
Palvelujen ostot toteutuivat 0,05 milj.
euroa suunniteltua pienempinä johtuen pääosin sisäisten talous-, henkilöstö
ja ict-palvelujen ostojen toteutumisesta
laskutusarviota pienempänä. Aineet ja
tarvikkeet toteutuivat 0,01 milj. euroa
suurempina johtuen pääasiassa digitaalisten opetusmateriaalien ja ICT-laitteiden hankkimiskustannuksista.
Vuokrakulut toteutuivat 0,02 milj. euroa suunniteltua pienempinä johtuen
opetus- ja hallintoverkkojen ICT-laitteiden leasing-vuokrien suunniteltua
pienemmistä kustannuksista. Muut toimintakulut toteutuivat 0,03 milj. suunniteltua pienempinä johtuen pääosin
IB-jäsenmaksuista ja muista menoista. Poistot toteutuivat 0,02 milj. euroa
suunniteltua suurempina.
Investointeihin oli Lukiokoulutuksen
vuosisuunnitelmassa varattu 0,1 milj.
euroa. Investoinnit toteutuivat 0,017
milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Investointirahalla toteutettiin Sammon
keskuslukion luokkatilojen ja Lyseon lukion työtilojen käyttötarkoitusten muutostöitä.

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

1 691

1 706

-15

797

0

909

Toimintakulut

-27 350

-27 424

74

-26 253

-262

-909

Toimintakate

-25 659

-25 718

59

-25 456

-262

0

Investoinnit
(1 000 euroa)

TP
2018

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

-100

0

Investointimenot

-83

Muutettu
TA 2018
-100

Ero
17
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Työllisyydenhoidon palvelut
Työllisyyspalvelujen palveluryhmä sisälsi kaupungin vastuulla olevat työllisyyspalvelut, työllisyyden edistämiseen
tähtäävät avustukset ja tuet, työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä nuorisotakuun koordinoinnin. Työllisyyspalvelujen palveluryhmän tehtävänä on
edistää vastuullista työllisyyspolitiikkaa,
osaavan työvoiman saatavuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Palveluryhmä vastasi työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun
(työllisyyskokeilun) ja siihen liittyvän
kehitysohjelman
toteuttamisesta.
Vuosi 2018 oli työllisyyskokeilun ainoa
täysi toimintavuosi. Kokeilu käynnistyi
1.8.2017 ja päättyi vuoden 2018 lopussa
huolimatta siitä, että kunnat toivoivat
kokeilulain jatkamista ja asiaa kannatettiin laajasti.
Tampere ja muut yhdeksän kokeilualueen kuntaa Pirkanmaalla vastasivat
kokeilulaissa määritellyn asiakasryhmän osalta suurimmasta osasta lakisääteisiä työvoima- ja yrityspalveluita.
Työllisyyskokeilun asiakaskohderyhmä
oli työttömät työnhakijat, jotka eivät
saa palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa. Tampereella palveltiin vuonna
2018 n. 35 000 eri työnhakija-asiakasta.
Työttömien osuus kokeilun asiakkaista laski työllisyyskokeilun edetessä, sillä asiakkaita ohjattiin aktiivisesti
palvelutarpeen mukaisiin työllistymistä
edistäviin palveluihin sekä koulutukseen ja työhön. Esimerkiksi Kelan työttömyysturvaa saavien, jotka kuuluivat
kokonaisuudessaan työllisyyskokeilun
asiakkuuteen, määrä aktiivitoimiksi luettavissa työllisyyspalveluissa lisääntyi
yli 40 % verrattuna vuosiin 2016 ja 2017.

Työllisyyskokeilussa panostettiin passiivisen työttömyysturvan rahoittamisen
sijaan asiakkaiden kohtaamiseen ja
palveluiden avulla työllistymisen edistämiseen.
Työllisyyskokeilussa kehitettiin uusia
asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita, joista esimerkkeinä kuntouttavan
työtoiminnan ryhmäpalvelut erilaisille
kohderyhmille, työkykypalvelu sekä
useat digitaaliset palvelut. Työllisyyspalveluiden toiminnassa keskeistä oli
OMA-valmentajamalli, asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen, moniammatillisuus, osaamisen kehittäminen
sekä työelämälähtöisyys.
Työllisyyskokeilu oli kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutettava kehitysohjelma. Kehitysohjelmalle asetetut
hyötytavoitteet toteutuivat. Työttömien
määrä Tampereella laski vuodesta 2016
38 % (joulukuu 2016 - joulukuu 2018).
Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut
myös talouden ja työvoiman kysynnän
hyvä tilanne. Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus pieneni 15 % vuodesta 2016 vuoteen 2018. Kehitysohjelman tavoitteena oli vähintään kolmen
prosentin lasku. Työllisyyskokeilussa
kyettiin myös tavoitteen mukaisesti
rakentamaan vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluita ja toimintamalleja
sektoreiden ja toimijoiden yhteistyönä
mahdollisen maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
Työllisyyskokeilun päättyessä vastuu kokeilussa olleista asiakkaista siirtyi vuoden 2019 alussa Pirkanmaan
TE-toimistolle ja kuntien toimivalta ja
pääsy asiakastietojärjestelmään työvoima- ja yrityspalveluiden osalta päättyi.
Palvelutarpeen mukaisten ja sujuvien
työllisyyspalveluiden
turvaamiseksi
käynnistettiin vuonna 2018 valmiste-

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2018

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän vuosikate toteutui 2,4
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot jäivät 0,5 milj.
euroa suunniteltua pienemmiksi, koska
toimintakuluja vastaavia valtion korvauksia kuntouttavalle työtoiminnalle ja
työllistämistukia kertyi vuosisuunnitelmaa vähemmän kuntouttavan työtoiminnan tason merkittävästä kasvusta
huolimatta.
Toimintakulujen alittumista selittää
pääosin palvelujen ostojen toteutuminen 4,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Alitus syntyi kilpailutettujen
päivähintojen ja toteutettujen uusien
kustannustehokkaiden pilottien ansiosta. Kuntoutuspäivien lukumäärä oli 60
% edellisvuotista suurempi.
Työttömyysaikaisen
työmarkkinatuen kuntaosuudet toteutuivat yli 5,0
milj. euroa vuoden 2017 kustannuksia
alhaisempana ja talousarvion sitova
tavoite työmarkkinatuen kustannusten
pienentymisestä viidellä miljoonalla
eurolla saavutettiin. Työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kuntaosuudet
toteutuivat kuitenkin 1,2 milj. euroa yli
vuosisuunnitelman. Henkilöstökustannusten, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä vuokrakulujen ylityksiä
syntyi yhteensä 0,4 milj. euroa joista
pääosa työllisyyskokeilussa.

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

6 509

7 000

-491

5 945

0

1 055

Toimintakulut

-52 125

-54 976

2 851

-53 878

-43

-1 055

Toimintakate

-45 616

-47 976

2 360

-47 933

-43

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Käyttötalous (1 000 euroa), toimintakate
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TP 2018

lu laaja-alaisesta, sopimuksellisesta
yhteistyömallista työllisyyspalvelujen
järjestäjien välille. Työllisyyskokeilussa
luodut hyvät toimintamallit ja käytänteet on tarkoitus hyödyntää.
Kaupunki päätti käynnistää uuden
elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman vuosille 2019 - 2020 jatkoksi työllisyyskokeilulle.

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

Työllisyydenhoidon palvelut (pl. erikseen sitovat erät)

-28 713

-27 758

-955

-27 715

-43

0

Työllisyyskokeilu

-16 903

-20 218

3 315

-20 218

0

0
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Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmä muodostui elinkeino –, kansainväliset asiat – ja yhteiskuntasuhteet – yksiköstä sekä Smart Tampere
– kehitysohjelman ekosysteemiosiosta.
Palveluryhmän keskeisenä tehtävänä
oli vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja
vetovoimaisuutta, tukea alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja menestystä
sekä edistää alueen kansainvälistä tunnettuutta.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan
ohjauksessa olleeseen elinkeinopoliittiseen kokonaisuuteen kuuluivat
elinkeinopalvelut ja elinkeinojen kehittäminen, matkailu- ja tapahtumapalvelut, maaseutupalvelut sekä osaamista
ja elinkeinojen kehittämistä edistävä
avustustoiminta. Palveluryhmän kokonaisuuksista kaupunginhallituksen ohjauksessa olivat yhteiskuntasuhteiden
ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet sekä Smart Tampere – kehitysohjelma. Yhteiskuntasuhteet – yksikön
kokonaisuuteen kuuluivat kaupunkimarkkinointi ja suhdetoiminta mukaan
lukien Raatihuoneen toiminta ja sen
kehittäminen. Kansainvälisten asioiden
yksikön kokonaisuuteen kuului kansainvälisen toiminnan kokonaiskoordinaatio sekä Brysselissä sijaitsevan EUtoimiston toiminta.
Yritys- ja yhteiskuntasuhteet – palveluryhmän sisältämät toiminnot uudelleenorganisoitiin syksyn 2018 aikana. Palveluryhmän sisällöt jakautuivat
kahteen uuteen palveluryhmään: Yhteiskuntasuhteet ja markkinointi sekä
Yrityspalvelut ja edunvalvonta. Smart
Tampere -ohjelman ekosysteemiosion
operatiivisesta toteutuksesta ja koordinaatiosta ryhtyi vastaamaan Business
Tampere.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Elinkeinopoliittisen kokonaisuuden tavoitteita toteutettiin kaupungin omien
kehitysohjelmien,
sidosryhmäyhteistyön, kaupungin oman toiminnan kehittämistyön sekä sopimuspohjaisesti
Tredea Oy:ltä hankittavien elinkeino-

palveluiden ja Visit Tampere Oy:ltä hankittavien matkailu- ja tapahtumapalveluiden kautta.
Erityisenä painopisteenä oli startupekosysteemin kehittämistyö yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Kehitysohjelmaan sisältyi uuden startup-talon suunnittelu, startup-kiihdyttämön valmistelu, startup-tapahtuminen järjestäminen, projektitoiminta ja
startup-allianssin toiminta. Kaupunki
teki myös elinkeinorahastosta ensimmäisen sijoituksen alkuvaiheen startup-rahastoon.
Vuoden 2018 aikana valmisteltiin yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa yrityspalvelujen kokonaisvaltaista
uudistusta ja määrittelytyötä uudistuvan maakunta- ja kasvupalvelulainsäädännön valossa. Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy perustettiin
vuoden 2018 lopulla ja sen varsinainen
liiketoiminta alkaa vuoden 2019 aikana.
Muita vuoden 2018 painopisteitä
olivat yritysten liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen
kehittäminen
alustoja vahvistamalla; investointien
edistäminen ja kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä saavutettavuuden
parantamisen lentoliikenteen kehittämishankkeen kautta. Osana investointien edistämistä kaupunki otti käyttöön
AV-alan kannustinjärjestelmän, jonka
tarkoitus on houkutella lisää paikallisia,
kansallisia ja kansainvälisiä tuotantoja
Tampereen seudulle.
Kaupunki lisäsi vuoden 2018 aikana
vuorovaikutusta yrityksiin yhteistyössä
Tredun ja Työllisyyspalveluiden kanssa.
Puhelimen kautta tapahtuneen kontaktoinnin lisäksi mahdollistettiin kasvokkaisia tapaamisia (mm. tj-aamiaiset ja
pormestarin aamupuurotapahtumat).
Matkailuekosysteemin
kehittämisessä keskityttiin vuoden 2018 aikana
erityisesti järvi- ja luontomatkailun
edistämiseen. Teiskon alueesta laadittiin matkailupalvelukartoitus, Järvikeskuksen suunnittelutyötä jatkettiin ja
suunnittelutyö Viikinsaaren kehittämiseksi käynnistettiin. Tampere julistettiin myös Suomen saunapääkaupun-

giksi. Digitaalisia palveluita kehitettiin
niin matkailuyrittäjien, matkailijoiden
kuin tapahtumanjärjestäjien tarpeiden
näkökulmasta. Tampereella järjestettyjen suurtapahtumien määrä (16 kpl)
jatkoi hienoista kasvuaan. Kansainväliseltä näkyvyydeltään merkittävin kesän
suurtapahtuma oli IAAF:n Yleisurheilun
nuorten MM-kisat. Vuoden 2018 matkailumarkkinoinnin toimenpiteet keskittyivät erityisesti kansainvälisen näkyvyyden kasvattamiseen ja kaupungin
brändin jalkauttamiseen.
Tampere sai vuoden 2018 aikana
oman ”Tampereen tarinansa”, kun
kaupungin brändi valmistui. Myös
kaupunkimarkkinoinnin
suuntaviivat
hyväksyttiin. Suhdetoimintaa kehitettiin uudistamalla kaupungin liikelahjakokonaisuus ja ottamalla kaupunkiorganisaation käyttöön liikelahjojen
nettikauppa. Raatihuoneen kehittämistyö aloitettiin yhteistyössä Suomen
Hopealinjat Oy:n kanssa. Suomen hallituksen perustaman kansainvälisen
tasa-arvopalkinto myönnettiin vuonna
2018 ensimmäistä kertaa ja tapahtuma
järjestettiin Tampereella. Palveluryhmä
vastasi myös ensimmäisen Tampere
Smart City Week – tapahtuman tuottamisesta. Vuosi 2018 oli vuoden 1918
Suomen sisällissodan muistovuosi, joka
näkyi vuoden ohjelmistoissa.
Kansainvälisen toiminnan osalta kaupungin verkostoja ja järjestöjä koskeva
arviointityö saatiin päätökseen, minkä
seurauksena Kaupunki luopui Union
of the Baltic Cities – verkoston jäsenyydestä ja asetti uusia tavoitteita kaupungin kv-toiminnan kehittämiseksi.
Kv-yksikkö osallistui kartoitustyöhön,
jonka avulla pyrittiin löytämään oikea
ratkaisu ja organisoitumismalli kaupungin koulutus- ja osaamisviennin edistämiseksi. Vuonna 2018 koettiin voimakas kansainvälisten vierailujen kasvu.
Älykkään kaupungin ratkaisut, koulutusosaaminen ja kestävän kehityksen
mukaiset teemat kiinnostivat erityisesti kiinalaisia, venäläisiä ja virolaisia.
Kahdenkeskisen toiminnan keskeiset
kohdemaat vuonna 2018 olivat Tartto,
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Guangzhou ja Pietari. Pietariin suuntautuvan yhteistyön osalta toimittiin
yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopiston kanssa.
Pietarin toimintaa koordinoi sopimuspohjaisesti Itämeri-instituutti.
Brysselissä sijaitseva Pirkanmaan
EU-toimisto noudatti toiminnassaan
vuosiksi 2017 -2020 asetettuja toimintalinjauksia. Toimisto huolehtii maakunnan kattavasti EU-edunvalvonnasta
strategisesti tärkeissä asioissa, avainhankkeiden edistämisestä, Euroopanlaajuisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja ylläpitämisestä, tiedotuksesta
EU-rahoitusohjelmien ja – hakujen osalta sekä EU-asiantuntemuksen kehittämisestä. Vuoden 2018 edunvalvonnalliset painopisteet olivat EU:n tulevan
ohjelmakauden linjauksissa, Suomen
pääradan rahoituksessa sekä EU:n rahoitusinstrumenttien sisällöissä.
Smart Tampere – ohjelman painopisteet on kuvattu Kehitysohjelmat – kappaleessa.

Palvelukokonaisuuden talous
Yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmän toimintakate toteutui 1,9 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempana ollen 9,8 milj. euroa. Merkittävin

toimintakulujen alitus 1,3 milj. euroa
syntyi palvelujen ostoissa, mutta myös
henkilöstömenot alittuivat 0,4 milj. euroa ja avustukset 0,2 milj. euroa.
Palveluryhmän toimintaan vaikuttivat merkittävästi vuoden aikana toteutetut toimintojen siirrot, ryhmän
uudelleenorganisoinnit sekä kaupungin säästöohjelma. Suunniteltuja uusia rekrytointeja viivästyi ja peruuntui.
Henkilöstön sisällä oli myös jonkun
verran siirtymisiä uusiin tehtäviin siten,
että vakansseja ei loppuvuoden osalta
täytetty. Nämä heijastuivat usean sisällöllisen kokonaisuuden toteuttamiseen
ja näkyivät palvelujen ostojen ja henkilöstömenojen alittumisena.
Yrittäjämyönteisyyden ja yrityspalvelujen kehittämisen kokonaisuus
viivästyi
ja
maahanmuuttajatyön
koordinointiin liittyvän kokonaisuuden uudistaminen ja käynnistäminen
eteni oletettua hitaammin. Palvelujen
ostoihin oli varattu kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamiseen (Ecoc)
kokonaismääräraha 0,3 milj. euroa.
Kulttuuripääkaupunki hankkeen toteuttamisen oletettiin käynnistyvän
tammikuussa mutta hanke käynnistyi
vasta joulukuussa. Myös kaupunkimarkkinoinnin puolella henkilöstö-

säästöt heijastuivat kykyyn jalkauttaa
ja toteuttaa suunniteltuja markkinointitoimenpiteitä. Kansainvälisten asioiden osalta kehittämistoimenpiteitä
hidasti henkilöstöresursseja sitonut,
voimakas kansainvälisten delegaatioiden määrän kasvu.
Avustusten toteuman ylijäämä selittyy pääsääntöisesti Smart Tampereelle
budjetoitujen avustusten toteutumatta
jäämisellä. Ohjelmaa toteutettiin enemmän palveluiden ostoilla kuin projekteille osoitettavilla rahoitusosuuksilla.
Tampereen kaupungin elinkeinoyhtiö
Tredea Oy:lle kohdennettiin elokuussa 0,1 milj. euron lisätilaus startup- ja
kasvuekosysteemin kehittämistoimenpiteisiin, jolla mahdollistettiin startupallianssiyhteistyötä ja sen hanketoimintaa, kiihdyttämön kilpailuttaminen sekä
startup-tapahtumatoimintaan osallistuminen.
Vuoden 2018 aikana yritys- ja yhteiskuntasuhteet – palveluryhmälle syntyi
0,040 milj. euron investointi, joka kohdistui Smart Tampere – ohjelman Stardust – projektiin. Investointia vastaava
summa säästyi kuitenkin kehitysohjelman käyttötalouden menoista.

YRITYS- JA YHTEISKUNTASUHTEET

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

1 112

1 148

-36

204

30

914

Toimintakulut

-10 878

-12 858

1 980

-11 977

33

-914

Toimintakate

-9 766

-11 710

1 944

-11 773

63

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
(pl. erikseen sitovat erät)

-7 781

-9 610

1 829

-9 673

63

0

Smart Tampere

-1 985

-2 100

115

-2 100

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2018
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Muutettu
TA 2018
0

Alkuper.
TA 2018

Ero
-40

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0
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Kehitysohjelmat
Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden
keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta. Viiden
tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmat ovat ohjelmittain kaupunginvaltuustoon nähden sitovia.
Kehitysohjelmat ovat laajoja, kahta
tai kaikkia kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joilla toteutetaan kaupungin merkittäviä strategisia
muutoksia. Kehitysohjelmiin kohdistuu
huomattavia taloudellisia panostuksia
ja niissä tehdään laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Kehitysohjelmia toteutetaan kaupungin ohjelmajohtamisen mallin mukaisesti. Kehitysohjelmat perustuvat
Tampereen strategiaan. Kaupunginhallitus päättää kehitysohjelmien hyväksymisestä ja ohjaa niiden toteuttamista.

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Kaupunginvaltuusto päättää kehitysohjelmien resursoinnista talousarvion
hyväksymisen yhteydessä. Kehitysohjelmien toteuttaminen sisältyy talousarvion toiminnan tavoitteisiin.
Kehitysohjelmilla on kaikilla omat
tavoitteensa, mutta niitä tarkastellaan
myös toisiaan täydentävinä ja näin
laajoja hyötyjä edistävinä kokonaisuuksina. Kehitysohjelmat vahvistavat kaupungin elinvoimaa, lisäävät vetovoimaa
ja kilpailukykyä sekä edistävät kaupungin kestävää kehitystä. Lisäksi ohjelmat
mahdollistavat yhdessä kaupungin kasvun ja vahvistavat alueen myönteistä
imagoa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset

ma” -päivityksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan ohjelmasuunnitelman päivityksen 14.5.2018. Samalla päätettiin, että
Hiedanrannan kehitysyhtiöstä valmistellaan selvitys ja esitys valtuustolle
Hiedanrannan kehitysyhtiön perustamisesta.

Palvelukokonaisuuden talous
Kehitysohjelmat -palveluryhmän toimintakate toteutui 0,2 milj. eroa vuosisuunnitelmaa parempana Viiden tähden keskusta hankkeen kustannusten
alituksista johtuen. Tarkempi talouden
analyysi on esitetty Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta kehitysohjelmien
osuudessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.5.2018
”Viiden tähden keskusta 2018–2030,
Tampereen keskustan kehittämisohjel-

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

255

4

251

4

0

0

Toimintakulut

-3 976

-3 891

-85

-3 887

0

0

Toimintakate

-3 721

-3 887

166

-3 887

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Viidentähden keskusta

-2 620

-2 896

276

-2 896

0

0

Hiedanranta

-1 101

-991

-110

-991

0

0
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Asunto- ja kiinteistölautakunta
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 tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja
siihen liittyvien säännösten mukaisista
viranomaistehtävistä ja käyttää näissä
asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja
kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehityshankkeisiin.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupunki hankkii raakamaata kantakaupungin ja kaupunkistrategiassa
määriteltyjen kasvusuuntien alueella
asemakaavattomilta alueilta rakennesuunnitelman ja yleiskaavoitusohjelman toteutuksen edistämiseksi.
Kaupunki hankkii aktiivisesti myös kaavoitettuja alueita, esimerkiksi lopetettujen teollisuuslaitosten ja Lakalaivan alueelta. Maankäyttösopimuksia kaupunki
käyttää maankäytön muutostilanteissa
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yksityisten maa-alueita asemakaavoittaessaan. Maankäyttösopimusten
kannustimilla edistetään täydennysrakentamista. Hankekehityssopimuksin
kannustetaan kumppaneita kehittämisyhteistyöhön kaupungin kanssa.
Maaomaisuuden investoinnit kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja
kaupungin sitoumusten mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden
puhdistamiseen.
Vuonna 2018 hyväksyttiin Asunto- ja
maapolitiikan linjaukset 2018–2021.
Hankekehittämisen tavoitteena on kehittää kaupungin maaomaisuutta ja
samalla lisätä kaupungin maanvuokratuloja. Linjausten mukaisesti edistettiin
kaupungin ja vuokramiesten välisillä
hankekehittämisen yhteistyösopimuksilla täydennysrakentamista kaupungin
omistamalle asemakaavoitetulle maalle. Maankäyttösopimusten kannustimilla edistettiin täydennysrakentamista.
Kaupungin tilaomaisuus siirtyi kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä
asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
-palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018.
Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
alaisten hyvinvointipalveluiden sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan
alaisten lukiokoulutuksen ja Tredun
palveluverkkosuunnitelmien mukaiset
investoinnit ja vuokrausjärjestelyt vuosittain talousarviossa hyväksyttävien
määrärahojen puitteissa. Kiinteistöt,
tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä hyvinvoinnin
palvelualueen palveluverkkosuunnittelun ja strategisten linjausten edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään
vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa. Talonrakennusohjelman
kohteiden rakennuttamisesta ja tila-

omaisuuden ylläpidosta vastaa palvelusopimukseen perustuen Tampereen
Tilapalvelut Oy. Palvelusopimuksen
päivitys hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.12.2018.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 25.10.2018 päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen ja suunnitelman ja
22.11.2018 Tampereen kaupungin liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten
rakentamisen suunnitelman vuosille
2019–2030. Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 14.11.2018 ammatillisen
koulutuksen palveluverkkosuunnitelman.
Palvelutuotannolle
tarpeettoman
kiinteistöomaisuuden realisointia jatkettiin sekä asemakaavallisen kehittämisen kautta että suoraan myyden tai
osana kaupungin muita rahoitusjärjestelyitä. Osana rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittämistä myös purettiin tarpeettomia ja huonokuntoisia
rakennuksia. Tilaomaisuuden linjausten valmistelua sekä käynnissä olevan
valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä valmistelutöitä palvelutilojen osalta jatkettiin.
Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja
rivitalorakentamiseen sekä pientalorakentamiseen luovutettiin tontteja.
Näistä osa luovutettiin tavoitteen mukaisesti MAL3-sopimuksen mukaiseen
kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Yritystonttien osalta vuonna
2018 saatiin päätökseen useita pitkään
neuvoteltuja luovutuksia. Kaupunki oli
mukana järjestämässä vuonna 2018
ratkaistua Asuntoreformi 2018 -kilpailua.
PALM 2019–2033 (Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin
suunnitelma) valmisteltiin hyvinvointipalveluiden, kaupunkiympäristön palvelualueen ja elinvoiman- ja kilpailukyvyn palvelualueen yhteistyönä ja se
hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa
10.12.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi.
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Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa neljä
sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa yksi tavoitteista toteutui ja kolme tavoitteista ei toteutunut.

Keskeiset poikkeamat tavoitteiden
toteutumisessa liittyvät kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen
käynnistymiseen, asuinrakentamisen
rakennusoikeuteen sekä työvoimakus-

tannusten ylittymiseen. Tavoitteiden
eteneminen on tarkemmin kuvattu alla
olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

19

Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2

Yritystontteja on luovutettu vuoden 2018 aikana 119.540 k-m2.
Tavoite toteutui.

32

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

516 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt vuoden 2018 aikana.
Tavoite ei toteutunut.

Asuinrakentamisen
rakennusoikeutta on
asetettu haettavaksi 80
000 ke-m2

Vuonna 2018 rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi yhteensä 62 750 k-m2. Rakennusoikeutta asetettiin haettavaksi keväällä 44 930 k- m2 ja joulukuussa 17 820 k-m2. Kaupungilla on vahvistuneita asemakaavoja merkittävä määrä, mutta niiden rakentamiskelpoiseksi saattaminen (kunnallistekniikan rakentaminen) toteutuu vasta vuosien 2019–2020
aikana. Tavoite ei toteutunut.

-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Tavoite raportoidaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tasolla. Työvoimakustannukset ylittivät vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Ammatillisessa koulutuksessa työvoimakustannusten ylitys oli 1,7 milj. euroa, josta kunta-alan palkkaratkaisujen kustannusvaikutus oli 0,8 milj. euroa. Opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen 1.1.2019 alkaen
aiheutti noin 0,6 milj. euron budjetoimattomat henkilöstömenot. Lisäksi ammatillisessa
koulutuksessa toteutettiin vuoden 2018 aikana laaja organisaatiomuutos. Edellä mainitut
toimenpiteet yhdessä reformin kehitystyön kanssa ovat sitoneet suunniteltua enemmän
henkilöstöresursseja, eikä tavoiteltuja säästöjä henkilöstökuluista saatu tehtyä. Yritys- ja
yhteiskuntasuhteiden palveluryhmässä työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla suunniteltujen rekrytointien viivästymisten ja peruuntumisten
vuoksi. Tavoite ei toteutunut.

-

33

42

+
-

Lautakunnan talous
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 143,8 milj. euroa, joka on 9,2 milj.
euroa muutettua talousarviota parempi. Positiivista poikkeamaa selittää pääosin toimintatuottojen toteutuminen
12,2 milj. euroa budjetoitua suurempana.
Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman 9,2 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta, joiden toteuma oli 9,1 milj. euroa arvioitua
suurempi. Tämä johtui muun muassa
Pyynikin Pyhärannan ja Mustametsän
maankäyttösopimuksiin perustuvista
laskutuksista, joita ei oltu huomioitu
talousarviossa sekä sopimusalueiden
yhdyskuntarakentamisen kulujen täsmentymisistä vuodelle 2018. Lisäksi
rakennusten vuokratulot toteutuivat

1,1 milj. euroa, maa- ja vesialueiden
vuokratulot 1,0 milj. euroa ja pysyvien
vastaavien myyntivoitot noin 0,8 milj.
euroa suunniteltua suurempina. Toimintatuottoihin sisältyvät maa- ja vesialueiden myyntivoittoja 21,1 milj. euroa
ja rakennettujen kiinteistöjen myyntivoittoja 3,8 milj. euroa. Suurimmat
yritystonttikaupat olivat Tampere-talon
hotellitontin myynti sekä Ratinan toimistotontin myynti. Vuoden 2018 aikana ovat toteutuneet myös muun muassa tonttien myynti Ranta-Tampellasta,
Ylöjärvellä sijaitsevan Palhoniemen
kiinteistön myynti, Tampereen Messuja Urheilukeskuksen A-, B- ja C-hallien
apporttiluovutus sekä Asunto Oy Tyrkkölän osakehuoneistojen myynti. Puunmyynnistä ja kiviaineksen myynnistä

koostuvat myyntituotot toteutuivat 0,1
talousarviota pienempinä. Tarastejärven kallion louhintatöistä myytävän
kiviaineksen louheen murskaus ei ollut
mahdollista ympäristöluvan ehtojen
takia. Tuet ja avustukset koostuu Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta Tampereen kaupungin energiatehokkuushankkeeseen, jolla pyritään
energiasäästöön kaupungin omistamissa kiinteistöissä.
Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 3,0 milj. euroa talousarviota
suurempina. Palveluiden ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina; Hiedanrannan kehitysohjelman ostot ylittivät budjetoidun
1,0 milj. eurolla muun muassa kiinteistöjen ylläpidon arvioitua suuremmasta
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tarpeesta johtuen. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä hankitut kiinteistöjen ylläpitopalvelut toteutuivat suunniteltua
pienempinä. Satamakadun vanhan
SOTE-talon rakenteiden puhdistamiseen tehtyä varausta jouduttiin nostamaan 1,0 milj. eurolla 1,5 milj. euroon.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät
suunnitellun tason 0,5 milj. eurolla lähinnä lämmityksen, sähkön ja kalusteiden ostoista johtuen. Esteettömän asumisen hissiavustuksia haettiin arvioitua
vähemmän ja avustukset toteutuivat
vajaa 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Vuokrakulut ylittivät 1,4 milj.
euroa suunnitellun tason muun muassa väistötilatarpeiden kasvun myötä.
Muut toimintakulut ylittivät talousarvion 1,2 milj. eurolla. Merkittävin tekijä
on tontin XXVI-646-2, Muotialantie 36,
maanvuokrasuhdetta koskeva riitaasia. Tampereen kaupungin ja Kotilinnasäätiön välisestä sovintosopimuksesta seurasi Kotilinnasäätiön 1,8 milj.
euron saatavasta tehty osittainen 1,025
milj. euron alaskirjaus.
Suunnitelman mukaiset poistot ja
arvonalentumiset olivat 0,4 milj. euroa
muutettua talousarviota suuremmat.
Osana Tesoman uuden yhtenäiskoulun
kokonaisurakkaa vanha Tesoman koulu purettiin ja poistamaton hankintameno alaskirjattiin. Arvonalentumiseen
ei ollut varauduttu vuoden 2017 muutetussa talousarviossa.
Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate ylittyi 0,7 milj. euroa muun
muassa edellä mainitusta vanhojen
kiinteistöjen ylläpidon arvioitua suuremmasta tarpeesta johtuen.

Investoinnit
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 investoinnit muodostuivat
maanhankinnasta, johtosiirroista, pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja
talonrakennushankkeista. Vuoden 2018
talousarviossa nettoinvestoinnit olivat
yhteensä 79,6 milj. euroa, josta 17,2
milj. euroa oli kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia investointeja.
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle kohdistui investointeja yhteensä
14,1 milj. euroa, joka koostui Areenan
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Kannen
rakentamiskustannuksista
sekä Ranta-Tampellan pilaantuneen
maan puhdistuksista.
Investoinneista Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistui 3,1 milj. euroa,
jolla toteutettiin pilaantuneiden maiden puhdistuksia ja talonrakennushankkeita. Investoinnit toteutuivat 2,7
milj. euroa budjetoitua pienempinä,
koska vesistötäyttöä ei päästy aloittamaan valituksen vuoksi ja nollakuidun
koerakentamisinvestointia on siirretty,
koska selvitetään hyödyntämismahdollisuuksia ja edullisempia ratkaisuja.
Maa- ja vesialueisiin aktivoituja investointeja pl. erikseen sitovat erät
toteutui 14 milj. eurolla, joka koostui
maanhankinnasta 6,3 milj. euroa sekä
pilaantuneiden maiden puhdistuksista, maa-alueiden perusparannuksista
ja johtosiirroista, yhteensä 4,5 milj.
euroa. Pilaantuneita maa-alueita puhdistettiin muun muassa Santalahdessa ja Sulkavuoressa sekä raitiotien rakentamisen alueella. Maaomaisuuden
investoinneista säästyi noin 2,1 milj.
euroa. Sulkavuoren ja Santalahden töiden jatkamiseksi esitettiin 1 milj. euron
uudelleenbudjetointia vuodelle 2019.
Johtosiirrot kohdistuivat muun muassa Santalahteen. Santalahdessa rakennettiin kaupungin vastuulle kuuluva
ratameluseinä. Maanhankintaa tehtiin
lähinnä kaupunkirakenteen sisällä.
Suurimmat maanhankinnat olivat Lempääläntie 31 tontin ostaminen Lakalaivassa sekä määräalan osto Pilkington
Automotive Finland Oy:ltä Myllypurossa. Kiinteistönvaihtoja toteutui 3,2
milj. eurolla. Kohteita oli muun muassa
tontit Tesomalta, Myllypurosta ja Lahdesjärveltä, mikä näkyy sekä investoinneissa maanhankinnassa että myyntivoitoissa.
Tampereen kaupunki hankkii tiloihin
ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Painopiste vuonna 2018 oli
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
tilatarpeissa. Kokonaisuutena talonrakentamisen nettoinvestoinnit toteutuivat 48,5 milj. eurona, joka alittaa
muutetun talousarvion 26 milj. eurolla.
Bruttoinvestoinnit alittivat suunnitel-

man 27 milj. eurolla. Alitukset johtuivat
muun muassa kustannussäästöistä ja
töiden siirtymisestä alkuperäiseen aikatauluun nähden. Vuoden 2018 aikana
valmistuivat Lielahden koulun vanhan
osan perusparannus, Haukiluoman
päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu,
Vanha kirjastotalo ja Tampereen maauimala. Normaalikoulun toiminnan
siirtyessä Suomen Yliopistokiinteistöjen tiloihin Kuokkamaantielle, Nekalan
koulun käyttö palveluverkossa päättyy
ja suunniteltua sisäilmaperusparannusta ei toteuteta. Hankkeeseen oli varattu vuodelle 2018 4,3 milj. euroa. Lentävänniemen koulun perusparannus ja
laajennus on muuttunut sisäilmakorjaustyöksi. Seuraavat hankkeet jaksottuvat usealle vuodelle ja ne edellyttivät
määrärahojen siirtoa: Pispalan koulun
perusparannus, Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Pellervon päiväkoti ja koulu, Sara Hildenin taidemuseon perusparannus ja Koukkuniemen Männistö,
Rausan laajennus. Uudelleen budjetoitavien talonrakennushankkeiden investointiesitys (Kv 18.2.2019) vuodelle 2019
oli yhteensä 19 892 000 euroa, josta
Hiedanrannan osuus oli 197 000 euroa.
Rahoitusosuuksia saatiin 0,9 milj.
euroa budjetoitua vähemmän. Merkittävimmät selittävät tekijät olivat Koukkuniemen Toukolalle ja Männistölle
saadut avustukset Asumisen rahoitusja kehittämiskeskukselta (ARA). Männistön hankkeen aloitus on siirtynyt
vuodelle 2019, minkä vuoksi vuodelle
2018 budjetoitu avustus 0,6 milj. euroa
siirtyy vuodelle 2019. Toukolan avustus
oli budjetoitu kolmelle eri vuodelle, josta 2018 osuus oli 0,42 milj. euroa. Avustus haettiin kerralla vuodelle 2017 ja se
kirjattiin joulukuulle 2017, sitä saatiin
4,2 milj. euroa.
Pysyviä vastaavia myytiin 26,9 milj.
eurolla, mikä oli lähes talousarvion mukaisesti. Suurimmat yritystonttikaupat
olivat Tampere-talon hotellitontin ja
Ratinan toimistotontin myynnit. Muita
kohteita olivat muun muassa tonttien
myynti Ranta-Tampellasta, Palhoniemen kiinteistön myynti sekä Tampereen messu- ja urheilukeskuksen A-,
B- ja C-hallien apporttiluovutus.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

981

1 130

-149

Maksutuotot

19 024

9 791

9 234

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

39

0

39

203 002

200 864

2 138

25 208

24 221

987

248 254

236 005

12 248

-1 794

-1 708

-86

-1 463

-1 648

185

-66

-71

5

-60 682

-60 250

-432

-587

-84

-503

-57

-454

397

-38 465

-37 094

-1 371

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

-1 304

-92

-1 212

-104 419

-101 401

-3 017

143 835

134 604

9 231

-1 627

-1 605

-22

142 207

132 999

9 208

Poistot ja arvonalentumiset

-39 950

-39 566

-384

Tilikauden tulos

102 257

93 433

8 824

Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investointimenot

-79 732

-112 091

32 359

-81 540

-30 551

0

Rahoitusosuudet

122

1 020

-898

1 020

0

0

-79 611

-111 071

31 460

-80 520

-30 551

0

26 851

26 876

-25

26 876

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-299

0

Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Asunto- ja kiinteistölautakunta
(pl. erikseen sitovat erät), toimintakate
Hiedanranta, toimintakate
Yhteensä

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018
145 085

Muutettu
TA 2018
135 184

Ero
9 901

Alkuper.
TA 2018
135 483

-1 250

-580

-670

-580

0

0

143 835

134 604

9 231

134 903

-299

0

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Asunto- ja kiinteistölautakunta
(pl. erikseen sitovat erät), nettoinvestoinnit

-13 966

-16 053

2 087

-13 040

-3 013

0

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit

-48 485

-74 618

26 133

-49 580

-25 038

0

-3 054

-6 000

2 946

-6 000

0

0

Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit

-14 106

-14 400

294

-11 900

-2 500

0

Yhteensä

-79 611

-111 071

31 460

-80 520

-30 551

0

Hiedanranta, nettoinvestoinnit
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TALONRAKENNUSHANKKEET
Hankkeen nimi

Kust.
arvio

Kust.
ennuste

Käyttö
työn
alusta

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannus

TP 2018
27 542

28 750

28 620

Pispalan koulun perusparannus

7 500

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat

9 651

Lielahden koulun vanhan osan perusparannus
Nekalan koulun sisäilmaperusparannus

Muutettu
TA 2018

Ero

44 486 16 944

Alkuper.
TA 2018

Muutokset

32 370

12 116
5 263

26 307

6 705

10 063

3 358

4 800

7 500

327

145

3 518

3 373

3 500

18

9 651

9 636

215

229

14

0

229

4 400

4 350

4 333

3 006

3 075

69

1 300

1 775

8 700

17

17

0

4 300

4 300

4 300

0

11 500

0

0

0

100

100

100

0

Koulurakennusten pienet hankkeet

3 000

3 000

2 851

2 851

3 000

149

3 000

0

Mustametsän päiväkoti ja neuvola

9 100

9 100

476

440

1 664

1 224

1 470

194

Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu

6 500

6 450

6 463

22

59

37

0

59

Haukiluoman päiväkoti

6 500

5 450

4 965

4 018

5 571

1 553

2 700

2 871

Irjalan päiväkoti ja koulu

8 000

7 800

7 046

5 993

6 987

994

6 000

987

Pellervon päiväkoti ja koulu

8 450

9 000

30

30

100

70

100

0

Hippoksen uusi päiväkoti

4 940

4 940

161

159

100

-59

100

0

3 172

4 220

1 048

3 500

720

788

1 500

712

1 500

0

66

356

290

300

56

Lentävänniemen koulun perusparannus ja
laajennnus

Päiväkotien perusparannus
Päiväkotien pienet hankkeet
LUKIOKOULUTUS
Lukioiden pienet hankkeet
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

66

356

290

300

56

11 777

14 423

2 646

4 900

9 523

Kulttuuripalvelut
Metson tilamuutokset ja perusparannus

10 300

10 200

10 175

121

146

25

0

146

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus

20 680

20 900

20 657

889

912

23

0

912

Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo

2 600

2 990

3 054

1 170

716

-454

100

616

Sara Hildénin taidemuseon perusparannus

6 000

6 000

24

11

100

90

100

0

Kulttuuri ja taide pienet hankkeet

718

988

270

900

88

Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet
hankkeet

166

350

184

300

50
7 344

Vapaa-aikapalvelut
Tampereen maauimala

7 051

7 344

293

0

Liikuntapaikkojen perusparannukset

10 800

11 020

11 047

855

2 000

1 145

2 000

0

Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet

797

1 867

1 070

1 500

367

2 957

6 963

4 006

5 530

1 433

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus

10 000

9 423

9 373

61

111

50

0

111

5 500

5 436

5 436

57

156

99

0

156

Koukkuniemi Toukola

17 000

16 676

16 676

1 021

2 520

1 499

1 730

790

Koukkuniemi Männistö, RAUSAN laajennus

11 000

11 000

331

50

1 800

1 750

1 800

0

1 767

2 376

609

2 000

376

Hervannan toimintakeskus, terveysaseman
perusparannus

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet
KONSERNIHALLINTO

2 307

3 950

1 643

3 700

250

Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit

1 751

3 250

1 499

3 000

250

Valmistuneiden kohteiden jälkityöt

161

350

189

350

0

Suunnittelukustannukset

395

350

-45

350

0

MUUT KIINTEISTÖT

4 524

6 020

1 496

4 660

1 360

Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä
kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

3 661

4 960

1 299

3 600

1 360

863

1 060

197

1 060

0

296

500

204

200

300

76 698 27 229

51 660

25 038

Hiedanrannan rakennusten perusparannus

1 060

1 060

Hyvinvointiteknologia ja ensikert. kalustaminen
välivuokrauskohteissa
INVESTOINTIMENOT
Rahoitusosuudet

120

863

49 469
122

1 020

898

1 020

0

NETTOINVESTOINNIT

49 348

75 678 26 330

50 640

25 038

NETTOINVESTOINNIT ILMAN HIEDANRANTAA (SITOVA ERÄ)

48 485

74 618 26 133

49 580

25 038
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Talonrakennushankkeet
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
valtuuston nähden sitovaa on talonrakennushankkeiden talousarviovuoden
nettoinvestoinnit.
Kokonaisuutena
nettoinvestoinnit toteutuivat 49,4 milj.
eurona, mikä alittaa muutetun talousarvion 26,0 milj. eurolla. Talonrakennushankekohtaiset vuotuiset talousarviot ovat sitovia siten, että Asunto- ja
kiinteistölautakunta voi perustellusta
syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa
15 prosentin hankekohtaisen ylityksen
talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Vuotuisten määrärahojen
ylitykset
Vanhan kirjastotalon perusparannus,
454 000 euroa. Lisäkustannuksia aiheuttivat arvioitua laajemmat haitta-aineiden purkutyöt, lisääntyneet
talotekniikka-asennukset, piha-alueen
muutostyöt sekä ulkoportaiden vedeneristyksen korjaaminen.
Hippoksen uusi päiväkoti, 59 000 euroa. Hanke jatkuu. Kokonaiskustannusennuste on hyväksytyn kustannusarvion mukainen.
Suunnittelukustannukset, 45 000 euroa.

Vuotuisten määrärahojen
alitukset ja uudelleen
budjetoitavat
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannushankkeesta jäi käyttämättä 3 373 000
euroa. Uusi päärakennus valmistui
23.2.2018. Peruskorjattavan koulurakennuksen purkuvaiheessa havaittiin
lisää korjaustarpeita, jotka siirsivät töiden valmistumista eteenpäin ja uusi
valmistumisajankohta on 2.1.2019. Koulun piha-alueen viimeistely ja toisen
saattopaikan rakentaminen päiväkodille tehdään kesällä 2019, kun keittiön
väistötilat on siirretty pois tontilta. Viimeisten urakkaerien maksamiseksi ja
töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin
2 443 000 euron määrärahan siirtoa
vuodeksi 2019.

Pispalan koulun perusparannushankkeesta jäi käyttämättä 3 773 000
euroa. Rakentamisen aloitus on siirtynyt väistötilaksi suunnitellun Pyynikintie 2:n kuntotutkimusten takia.
Tehtyjen selvitysten perusteella rakennuksessa olevia tiloja ei pystytä käyttämään väistötiloina. Toteutussuunnitelmat ovat lähdössä urakkalaskentaan
vuoden 2019 alussa. Hankeaikataulu
päivitetään
toteutussuunnitelmaan.
Rakennustöiden arvioitu aloitus on kesäkuussa 2019 ja valmistuminen joulukuussa 2020. Määrärahaa esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2019.
Lielahden koulun vanhan osan perusparannushankkeesta jäi käyttämättä 69 000 euroa. Työt valmistuivat
13.9.2018. Kaikkia sovittuja lisä- ja muutostöitä ei kuitenkaan ole vielä tehty ja
laskutettu, mitkä on huomioitu hyväksytyssä lopputilityksessä. Töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi 2019.
Mustametsän päiväkoti ja neuvola
-hankkeesta jäi käyttämättä 1 224 000
euroa. Hankkeen toteutussuunnittelua
on viivästyttänyt alueen asemakaavan
valmistuminen arvioitua myöhemmin.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2019, jolloin valmistuminen olisi
toukokuun lopussa 2020. Määrärahaa
esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2019.
Haukiluoman päiväkodin uudisrakennushankkeesta jäi käyttämättä
1 553 000 euroa. Työt valmistuivat
5.12.2018. Hankkeen taloudelliset loppuselvitykset ovat vielä kesken urakoitsijoiden kanssa. Viimeisten maksuerien
maksamiseksi esitettiin määrärahan
siirtoa vuodeksi 2019.
Irjalan päiväkodin ja koulun uudisrakennushankkeesta jäi käyttämättä
993 000 euroa. Työt valmistuivat pääosin 21.11.2018. Koulun piha-alueen
viimeistelytyöt voidaan tehdä vasta
kesällä 2019, kun väistötilat on siirretty
tontilta. Viimeisten urakkaerien maksamiseksi ja töiden loppuunsaattamiseksi
esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi
2019.
Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennushankkeesta jäi käyttämättä

70 000 euroa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019 ja valmistua
2020. Määrärahaa esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2019.
Päiväkotien
perusparannushankkeista jäi käyttämättä 1 048 000 euroa.
Hyhkyn päiväkodin sisäilmaperusparannuksen toteutusvaiheessa on tullut tehtäväksi lisätöitä, jotka siirtävät
hankkeen valmistumisen vuoden 2019
puolelle. Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnittelussa on hankkeen sisältöön tullut rakennuksen tarkemman kuntotutkimuksen
perusteella lisäkorjaustarpeita, jotka
ovat viivästyttäneet suunnittelua ja siirtäneet töiden aloittamisen vuoden 2019
puolelle. Vuodelle 2018 tarkoitettuja
määrärahoja ei ole edellä mainituista
syistä pystytty käyttämän suunnitellulla
tavalla, joten määrärahan siirtoa esitettiin vuodelle 2019.
Päiväkotien ja koulujen pienistä
hankkeista jäi käyttämättä 1 007 000
euroa. Lamminpään koulussa tehdään
muutostöitä vanhoihin hammaslääkärin tiloihin. Hankkeen suunnitellut
rakennustyöt viivästyivät käyttäjistä
johtuvista syistä. Tammelan koulun
sisäilmaongelmien suunnittelu- ja peruskorjaustöiden selvitykset käynnistyivät. Näillä tutkimuksilla selvitetään
rakenteiden ongelmat, vauriot ja niiden
laajuudet. Määrärahaa jäi käyttämättä, koska hanke viivästyi puutteellisten
lähtötietojen johdosta. Ikurin koulun
luokkakohteisten ilmanvaihtokoneiden
uusinta ja niiden muutostyöt voidaan
toteuttaa vasta 2019 koulun kesäloman
aikana. Villilän päiväkodin vanhoihin
neuvolan tiloihin tehdään muutostöitä
päiväkodin käyttöön. Määrärahaa jäi
käyttämättä, koska tämä hanke hankaloitui teknisten ratkaisujen ja käyttäjältä tulleiden lisätoiveiden osalta.
Muutostöiden rakennuslupa saatiin
vasta myöhään syksyllä ja sen vuoksi
hankinta-aikataulut siirsivät hankkeen
rakennustöiden aloituksen vasta loppuvuoteen ja työt ovat vielä kesken.
Kasvavan oppilasmäärän vuoksi tehdään muutostöitä Takahuhdin A-koulun auditorioon, jotta tilat sopivat pa-
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remmin opetuskäyttöön. Näiden tilojen
suunnittelutyöt käynnistettiin vasta
syksyllä, minkä vuoksi näitä kaikkia
suunnitteluun liittyviä töitä ei ehditty
tekemään vuoden 2018 aikana. Osittain työt myös viivästyivät, koska hanke laajeni suunnittelutöiden edetessä.
Töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin
määrärahan siirtoa vuodeksi 2019.
Lukioiden pienistä hankkeissa jäi
käyttämättä 290 000 euroa. Tampereen
Klassilliseen lukioon teetettiin rapatun
julkisivun ja ikkunoiden kuntotutkimus,
joka sisälsi julkisivun korjaustarpeen ja
korjauksen laajuuden sekä soveltuvien
korjaustyömenetelmien
määrittelyn.
Tutkimusten valmistuminen viivästyi
puitesopimuskumppanin resurssipulan
vuoksi, minkä takia töiden aloittaminen
siirtyy vuodelle 2019. Sammon keskuslukion kuulutusjärjestelmän testauksissa syyslukukaudella 2018 ilmeni, että
kuulutuslaitteet eivät täytä nykyvaatimuksia ja parantamisvaatimus esitettiin myös paloviranomaisen toimesta.
Järjestelmän saneerausta ei kuitenkaan
ehditty toteuttamaan loppuvuonna
2018. Edellä mainituista syistä esitettiin
määrärahan siirtoa vuodeksi 2019.
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennushanke otettiin käyttöön huhtikuussa 2017. Rakennusurakkaa ei
vastaanotettu virheiden ja puutteiden
takia, vaan urakkasopimus purettiin
ja työmaa otettiin haltuun 3.7.2017.
Osapuolilla oli näkemysero töiden valmiusasteesta, laadusta ja korjausvastuusta. Pidetyt neuvottelut eivät ole
johtaneet sovintoratkaisuun. Töiden
loppuunsaattaminen on ollut Tamperetalon toiminnan kannalta välttämätöntä. Kaikkia tarvittavia töitä ei ole vielä
pystytty tekemään käytössä olevissa
tiloissa, joten töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi 2019.
Kulttuurin ja taiteen pienten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä
270 000 euroa. Kokoelmakeskuksen
sprinkleri-järjestelmän
perusparannuksen kustannusarvio kaksinkertaistui alustaviin suunnitelmiin nähden.
Hankkeen käynnistämistä oli siirrettävä
vuodella eteenpäin, jotta vuoden 2019
ykköshanke Mältinrannan taidekeskuksen perusparannus voidaan toteuttaa.
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Vuoden 2019 määrärahasta suuren
osan vie Mältinrannan taidekeskuksen
saneeraus. Muille hankkeille ei ilman
vuoden 2018 käyttämättä jääneen
määrärahan uudelleen budjetointia
jää edes aloitusrahaa. Töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin määrärahan
siirtoa vuodeksi 2019.
Kirjastojen ja kansalaisopistoyksikön
pienten hankkeiden määrärahaa jäi
käyttämättä 184 000 euroa. Pääkirjastotalo Metson palautusalueen muutostyöt ovat vielä osittain kesken. Vuonna
2018 käyttämättä jääneen määrärahan
uudelleen budjetointia esitettiin vuodelle 2019.
Liikuntapaikkojen perusparannusten
määrärahaa jäi käyttämättä 1 145 000
euroa. Suurin yksittäinen ”korvamerkitty” määrärahavaraus oli 600 000 euroa
Hervannan uimahallin perusparannukseen. Hankkeen suunnittelu aloitettiin
tällä rahalla ja vaikka vuoden aikana
varmistuikin, että Hervannan uimahalli saa erillisen määrärahan vuosille
2019–2020, tarvitaan hankkeeseen lisärahoitusta sen verran, mitä tästä liikuntapaikkojen perusparannukset -määrärahasta jäi käyttämättä hankkeen
osalta eli 520 000 euroa. Tampereen
stadionin betonirakenteiden peruskorjaussuunnitelma saatiin valmiiksi siltä
osin, että vaihe 1, valomastojen peruskorjaus, voitiin kilpailuttaa ja aloittaa.
Hanke jatkuu kevääseen 2019 saakka.
Tampereen stadionilla on lisäksi osittain kesken itäpäädyn katsomon aitajärjestelyt. Uudelleen budjetoitavaksi
esitettiin vuonna 2018 käyttämättä jääneet määrärahat, 628 000 euroa, jotta
keskeneräiset hankkeet voidaan toteuttaa vaarantamatta vuodelle 2019 ajateltujen uusien hankkeiden toteuttamista.
Liikunnan ja nuorison pienten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä
1 070 000 euroa, koska Vuoreksen urheilukentän huoltorakennuksen käytännön rakennustyöt siirtyivät vuodelle
2019. Lisäksi muutama pienempi hanke, Tampereen stadionin kamera- ja kulunvalvonta, Nääshallin lukitusten uusinta, Antaverkan saunarakennuksen
wc, Hakametsän ulkobetonirakenteet,
ovat joko rakennuslupakäsittelyn tai
aikataulutusvaikeuksien takia kesken ja
jatkuvat vuoden 2019 puolella. Esitettiin

käyttämättä jääneiden määrärahojen
uudelleen budjetointia vuodelle 2019.
Koukkuniemen Männistön laajennushakkeesta jäi käyttämättä 1 750 000. Rakennustöiden aloitus ei ole ollut mahdollista, koska STM hylkäsi hanketta
koskevan poikkeuslupahakemuksen.
Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja sen käsittely on kesken. Mikäli
tehty valitus hyväksytään ja ARA-käsittelyssä hanke saa investointiavustuksen, voidaan rakennustyöt mahdollisesti aloittaa keväällä 2019. Esitettiin
käyttämättä jääneiden määrärahojen
uudelleen budjetointia vuodelle 2019.
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienten hankkeiden määrärahalla toteuttavista hankkeista moni jäi toteutuksen
osalta vuoden loppupuoliskolle tai
sitten toteutusaika piteni siinä määrin, että osa hankkeista on edelleen
kesken. Muun muassa Koukkuniemen
huoltotunnelin
kokonaisturvallisuus
-hanke, Hatanpään kantasairaalan pihavalaistus ja ulko-opastus, Hatanpään
puistosairaalan parvekelasitus ja Koukkuniemen aluevalaistus ovat kesken.
Töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin
käyttämättä jääneiden määrärahojen
siirtoa vuodelle 2019.
Sisäilmaolosuhdeinvestointien määrärahasta jäi käyttämättä 1 499 000
euroa. Kämmenniemen koulussa on
vireillä vesikaton ja sadevesijärjestelmien perusparannushanke sekä rakennuksen vanhan osan iv-järjestelmän
laitteistojen ja kanavistojen muutostyöt. Nyt tehtävillä kattorakenteiden
sekä ilmanvaihtojärjestelmien perusparannuksilla, voidaan saada sisäilmaolosuhteita paremmaksi, koska ne ovat
jo käyttöikänsä päässä. Näitä hankkeita
on jouduttu siirtämään vuoden 2019
puolelle, koska tehtyjen tutkimusten
ja suunnitelmien mukaan hankkeiden
sisällöt ovat oleellisesti muuttuneet
sekä laajentuneet. Lentävänniemen
koulun (B-osa) sisäilmahankkeessa
tehdään ilmanvaihdon perusparannusta, mineraalikuitulähteiden poistoa
sekä ryömintätilan alipaineistusta. Sisäilmatutkimuksista saatujen tietojen
perusteella perusparannushanke laajeni oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Riittävien määrärahojen
puuttuessa, pystyttiin 2018 hankkee-
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seen tekemään vain suunnittelutöitä
ja varsinaiset korjaustyöt siirtyivät vuodelle 2019. Kohteen käyttäjät ovat jo
siirtyneet väistötiloihin. Vuodelle 2018
tarkoitettua määrärahaa ei ole edellä
mainituista syistä pystytty käyttämän
suunnitellulla tavalla, joten määrärahan siirtoa esitettiin vuodelle 2019.
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten
kohteiden investoinneissa määräraha alittui 1 299 000 euroa. Frenckellin
pannuhuoneen muutos konserttitapahtumaravintolaksi viivästyi johtuen
kaupungin ja tulevan vuokralaisen sopimuksen syntymisen viivästymisestä.
Haulitornin odotettua laajemmat korjaustarpeet ja korjaustoimenpiteiden
suunnittelun venyminen siirsi hankkeen toteutuksen kokonaan vuodelle
2019. Kämmenniemen toimintakeskuksen pihaliittymän lupaprosessin viivästyminen siirsi hankkeen toteutuksen

vuodelle 2019. Keskuspaloaseman sairaankuljetushallin lattian uusiminen viivästyi hiukan suunnittelun viivästymisen sekä tilojen jatkuvan käyttötarpeen
vuoksi. Nämä työt joudutaan tekemään
useassa eri jaksossa, koska tilojen
käyttöä ei voida kokonaan keskeyttää.
Keskuspaloaseman
lisärakennuksen
vesikaton, julkisivusaumausten ja ikkunapeltien uusimishankkeen käynnistys
venyi syksylle keskeneräisten tutkimusten sekä resurssipulan vuoksi. Johtuen
sääolosuhteista hanketta ei ehditty tekemään kokonaan valmiiksi 2018. Sammon keskuslukion aulan- ja liikuntasalin valaisinten muutos Led-valaisimiin
aloitus viivästyi yli koulun loma-ajan
ja siirsi hankkeen toteutuksen vuodelle 2019. Töiden loppuunsaattamiseksi
esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi
2019.
Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauskohteis-

sa -hankkeeseen sisältyvä Satamakadun palvelukodin valmistuminen siirtyi
rakentamisen aloituksen viivästymisestä johtuen. Ensikertainen kalustaminen
ajoittuu vuodelle 2019 ja työn loppuunsaattamiseksi esitettiin määrärahan
siirtoa vuodeksi 2019.
Hiedanrannan rakennusten perusparannuksissa Hiedanrannan pajarakennuksen lämmitysjärjestelmän perusparannus sekä dynamon sihtiosaston
ja keittiön perusparannus hankkeiden
käynnistymiset viivästyivät osittain päätöksenteon viivästymisestä johtuen ja
rakennustyöt ovat kesken. Töiden loppuunsaattamiseksi esitettiin määrärahan siirtoa vuodeksi 2019.
Uudelleen budjetoitavien hankkeiden investointiesitys vuodelle 2019 on
yhteensä 19 892 000 euroa siten, että
talonrakennushankkeet,
nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) 19 695 000 euroa ja Hiedanranta 197 000 euroa.
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Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä toteuttaa osaltaan kaupungin väestönkasvun, asuinrakentamisen ja elinkeinoelämän sijoittumisen
edellytyksiä. Lisäksi edistetään asuntotuotannon kilpailun syntymistä ja
asumisen kohtuuhintaisuutta. Yhdessä
muiden palvelualueiden kanssa laaditaan PALM-ohjelma (kaupunkikonsernin pitkän aikavälin palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön ajoitus ja
investoinnit). 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. Työ on
laajaa yhteistyötä. Asuntopolitiikan toteuttamisessa huomioidaan valtakunnalliset ja kaupungin tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
osalta sekä kiinteistö- ja rakennusalan
digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
Edunvalvonnalla huolehditaan, että
kaupunkistrategian tavoitteet huomioidaan edellä mainittujen tavoitteiden
valmistelussa. Palveluryhmä hoitaa
asuntolainsäädännössä
kaupungille
asetetut viranomaistehtävät. Tällaisia
ovat muun muassa sekä valtion että
kaupungin varoista myönnettyjen henkilökohtaisten asuntolainojen takaisinperintä ja laina-aikaiset muutokset
sekä avustusten myöntäminen sosiaalisen asumisen tukemiseen ja hissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin.
Maapolitiikkaan kuuluu maanhankinta ja -luovutus, maaomaisuuden
edunvalvonta sekä kehittäminen. Maapolitiikan toiminnoilla luodaan osaltaan
edellytykset palveluiden, asumisen ja
elinkeinoelämän kaupunkiseudulle sijoittumiselle ja kehittämiselle sekä rakentamiselle.
Palveluryhmä hallinnoi ja kehittää
kaupungin tilaomaisuutta pitkäjänteisesti kaupungin palveluiden ja kaupunkilaisten tarpeisiin, huolehtii tiloihin liittyvistä vuokrausjärjestelyistä ja
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sopimuksista. Tarpeeton tilaomaisuus
realisoidaan joko kehittämisen kautta
tai myydään suoraan. Käytöstä poistettavat rakennukset, joille ei löydy uutta
käyttöä, puretaan. Osana tilaomaisuuden hallintaa huolehditaan torivalvonnasta ja torien kehittämisestä sekä
Tampereen Kauppahallin toiminnan
järjestämisestä. Kaupunkitilan tapahtumakäyttöä edistetään yhteistyössä
muiden palvelualueiden ja Visit Tampere Oy:n kanssa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Talonrakennusohjelman tilainvestointihankkeiden suunnittelu oli tiivistä
yhteistyötä palveluryhmän, tilojen käyttäjien ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n
kesken. Vuonna 2018 laadittiin yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa
seuraavat tarveselvitykset, jotka käyttäjälautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi ja asunto- ja kiinteistölautakunta merkitsi tiedoksi: Olkahisten
koulu ja päiväkoti, Pellervon päiväkoti
ja koulu, Hervannan uimahallin perusparannus, Lielahden päiväkoti, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
varikon uudisrakennus, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, Isokuusen
päiväkoti ja koulu. Käyttäjälautakuntien
hyväksymien tarveselvitysten pohjalta
laadittiin seuraavat hankesuunnitelmat, jotka käyttäjälautakunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyivät
Tampereen kaupungin investointien
osalta jatkosuunnittelun pohjaksi: Tilapäiskeittiö Kattila, Hippoksen päiväkoti,
Hervannan uimahallin perusparannus,
Pispalan haulitorni, Olkahisen koulun
uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus, Pellervon päiväkodin ja koulun
uudisrakennus. Atalan terveysaseman
muutoksesta päiväkodiksi käsiteltiin
lautakunnissa samalla kertaa tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi Hervannan uimahallin
perusparannuksen ja Mustametsän
päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmat jatkosuunnittelun pohjaksi.
Urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- ja
kiinteistölautakunta hyväksyi talous-

arvion sitovuussäännösten puitteissa
seuraavat Tampereen Tilapalvelut Oy:n
valmistelemat toteutussuunnitelmat:
Vuorestalon toinen rakennusvaihe, Johanneksen koulutalon lisärakennus,
Hyhkyn päiväkodin sisäilmaperusparannus, Frenckellin kiinteistön pannuhuonerakennuksen
muutostyöt,
Tampereen Voimian tuotantokeittiö
Kattila ja Koukkuniemen Männistön
uudisrakennus. Koukkuniemen Männistön rakentaminen ei kuitenkaan toteutussuunnitelman
hyväksymisestä
huolimatta käynnistynyt, koska sosiaali- ja terveysministeriö ei myöntänyt
investoinnin edellyttämää poikkeuslupaa. Kaupunki on jättänyt hallintooikeuteen oikaisuvaatimuksen.
Tilahallinnan keskeisimmät tavoitteet
vuodelle 2018 olivat tilaomaisuuteen
kohdistuvan korjausvelan seuranta,
tarpeettoman tilaomaisuuden realisoiminen ja tilojen käyttöasteen parantaminen. Realisoidut kohteet olivat
Tesc/Pirkkahalli, Ylöjärvellä sijaitsevat
Palhoniemen kiinteistö ja Asunto Oy
Tyrkkölän osakehuoneistot. Tilojen korjausvelka on ollut 297 milj. euroa vuonna 2015, 308 milj. euroa vuonna 2016
ja 311 milj. euroa vuonna 2017. Vuoden
2018 Trellumin korjausvelkaraportti
valmistuu kevään 2019 aikana. Vuoden
2018 korjausvelkaan vaikuttavat alentavasti realisoidut ja puretut kohteet sekä tehdyt perusparannusinvestoinnit.
Korjausvelkaa nostavia tekijöitä ovat
normaali kuluminen ja rakentamisen
kallistunut hinta.
Hankekehittämisen
yhteistyösopimuksilla toteutetaan kaupungin tavoitetta täydennysrakentamiselle. Vuonna 2018 kaupunginhallitus hyväksyi
yhteistyösopimukset muun muassa
Käräjätörmästä, Keinupuistosta, Kalevankulmasta, Takojankadulta, Särkänniemestä ja Kaukajärven seurakuntatalon alueesta. Maankäyttösopimuksia
kaupunki käytti maankäytön muutostilanteissa yksityisten maa-alueita asemakaavoittaessaan. Maankäyttösopimuksista suurin oli Niemenranta 3:n
maankäyttösopimus Metsä Board Oyj:n
kanssa. Lisäksi tehtiin useita täyden-
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nysrakentamista mahdollistavia maankäyttösopimuksia lähinnä keskustan
alueella. Vuonna 2018 hankittiin maata
pääosin asemakaavoitetuilta alueilta
kaupunkirakenteen sisällä.
Kaikki kaupungin yhtiömuotoisen
asuntotuotannon tontit ovat haettavissa ryhmärakennuttamiseen ja
osuuskuntarakentamiseen.
Osuuskuntarakentamiseen ei tontteja haettu
vuonna 2018 lainkaan. Ryhmärakennuttajille varattiin yksi tontti Härmälästä. Yhtiömuotoisten asuntotonttien
hauissa hakijoina olivat pääasiassa
rakennuttaja- ja rakennusliikeorganisaatiot joko suoraan tai perustamiensa
yhtiöiden kautta. Kaupunki asetti haettavaksi vuonna 2018 tontteja vapaarahoitteiseen asumiseen muun muassa
Härmälänrannasta ja Vuoreksen Isokuusesta sekä kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle muun muassa
Härmälänrannasta,
Linnainmaalta,
Santalahdesta ja Vuoreksen Isokuusesta. Edellä mainittujen, tonttihakuun
asetettujen, tonttien osalta asemakaavat olivat Vuoreksen Isokuusta lukuun
ottamatta vahvistuneet ja lainvoimaisia
jo vuonna 2017. Kaupunkiympäristön
palvelualueella on useita merkittäviä
asemakaavoitushankkeita
käynnissä
ja asemakaavojen vahvistumisen ja
lainvoimaisuuden sekä yhdyskuntarakentamisen niin mahdollistaessa, tonttihakuun laitettavan rakennusoikeuden
määrää voidaan kasvattaa. Kaupungilla
on lainvoimaisia asemakaavoja, joista
yhtiömuotoisia asunto- ja pientalotontteja ei voitu laittaa tonttihakuun vuoden 2018 aikana. Edellä mainitut tontit
ovat rakentamiskelpoisia vasta, kun
kunnallistekniikka rakentuu vuoden
2020 aikana. Ryhmärakennuttamisesta
tiedotettiin Asta-messuilla, kaupungin
internet-sivuille laadittiin ryhmärakennuttamissivut ja laadittiin ryhmärakennuttamisen esite. Vuoden 2019 alussa
pidettävää
ryhmärakennuttamisen
esittely- ja verkostoitumistilaisuutta
valmisteltiin. Kaupungin maankäytön
kokonaisprosessin ja asuinrakentamisen laadunohjausta toteutettiin laaturyhmissä yhteistyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.
Omatoimiseen rakentamiseen kaupunki asetti haettavaksi yhteensä 51

vuokra- tai kiinteällä hinnalla myytävää
tonttia ja 8 omakotitonttia, jotka myydään tarjousten perusteella. Vuoreksen Isokuusesta oli haettavana tavanomaisen rakennusoikeuden ja pienen
rakennusoikeuden
omakotitalotontteja. Jatkuvassa haussa oli haettavana
11 omakotitonttia Kämmenniemestä.
Jatkuvaan hakuun omakotitalotontti
siirretään, mikäli sitä ei ole luovutettu
useammassa perättäisessä tonttihaussa. Omakotitonttien luovutuksissa jäätiin alle tavoitteen. 2018 oli asunto- ja
maapolitiikan mukaisesti ensimmäinen
tonttihaku, jossa hakijoita ei pisteytetty.
Ainoa kriteeri tonttiarvontaan osallistumisessa on, että hakija ei saa hakea
tonttia, jos hän on 10 vuoden sisällä
saanut kaupungilta omakotitontin.
Vuosien 2016–2019 MAL3-sopimuksen mukainen Tampereen kokonaisasuntotuotantotavoite on 1900 asuntoa
vuodessa. MAL3-sopimuksen tavoitteena on 570 kohtuuhintaisen vuokraasunnon vuosittainen valmistuminen.
Vuoden 2018 aikana käynnistyi 516
kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen ja kohtuuhintaisia vuokraasuntoja valmistui vuoden aikana 433
kappaletta.
Tampereen yritysalueiden kehittämissuunnitelman laadinta käynnistettiin ja se valmistui vuoden 2018 aikana.
Kaupungin yritystonttivarannosta noin
500 000 k-m² on heti luovutettavissa.
Yritystonttitarjontaa oli muun muassa
keskusta-alueella,
Kolmenkulmassa,
Ruskossa, Tarasteella ja Lahdesjärvellä. Tavoitteena oli luovuttaa yritystontteja (asemakaavamerkinnät K, T)
50 000 k-m² vuodessa ja yritystontteja
luovutettiin 119 540 k-m². Haettavissa
olevat yritystontit julkaistiin kaupungin
nettisivuilla karttapalvelua www.tampere.fi/yritystontit hyödyntäen. Tampereen messukeskuksen viereisestä
hotellitontista järjestettiin tontinluovutuskilpailu, johon ei kuitenkaan tullut
hakemuksia. Morkun aukion ympäristöön valmisteltiin toimistokorttelin ja
suojeltujen rakennusten tontinluovutuskilpailu, joka voidaan käynnistää,
jos ympäristöministeriön lausunto
mahdollistaa alueen asemakaavan toteuttamisen.
Toimitilarakentamisen
tonttitarjonnan kannalta keskeinen

alue oli keskusta ja kaupan osalta alakeskukset. Tuotantotoiminnan tonttien
tarjontaa on Ruskossa, Tarasteella, Linnainmaalla ja Kolmenkulmassa.
Kestävän rakentamisen edistämiseksi on tunnistettu kaksi tärkeintä kiinteistötoimen osakokonaisuutta: rakentamisen maamassojen tehokkaampi
kierrättäminen ja neitseellisten maa- ja
kiviaineksien korvaaminen uusiomateriaaleilla. Massojen tehokkaampaan
kierrättämiseen tarvitaan kierrätysalue,
jonka luvittamista varten on käynnistetty vaikutusten arviointityö vuonna 2018.
Vuonna 2018 palveluryhmä toteutti
yhdessä tietojohtamis- ja projektipalvelut -yksikön kanssa asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantamenetelmän
sekä julkaisi segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakin. Seurantamenetelmän avulla pyritään tunnistamaan
alueet, joilla on olemassa negatiivisen
eriytymiskehityksen riski. Työssä tunnistetuille alueille voidaan kohdentaa yhteistyössä eri hallintokuntien ja
yhteistyökumppaneiden kanssa hyvinvointia lisääviä sekä asunto- ja
asukasrakennetta
monipuolistavia
toimenpiteitä. Palveluryhmä teki tiivistä sosiaalisen asumisen kehittämisyhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, kaupunkikonserniin
kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen ja
kaupunkikonserniin kuulumattomien
yleishyödyllisten vuokra-asuntoyhteisöjen kanssa. Yhteistyötä tarvitaan,
jotta erityisessä asunnon tarpeessa
oleville sosiaalitoimen asiakkaille saataisiin osoitettua riittävästi asuntoja
vuokra-asuntokannasta. Myös asumisneuvontatyötä kehitettiin edelleen
yhdessä edellä mainittujen tahojen
kanssa. Palveluryhmä valmisteli yhteistyössä hyvinvointipalvelujen ja kolmannen sektorin kanssa ikäihmisten asumisen parissa työskenteleville palvelun
kehittämistä koskevan kyselyn ja aloitti
heille suunnatun seminaarisarjan. Ikäystävällinen Hervannan palvelualue
-kehittämishankkeen ja Käräjätörmän
monisukupolvisen yhteisökylän arkkitehtikilpailun toimeenpanoa jatkettiin.
Kehitysvammaisille ja erityisessä tuen
tarpeessa oleville nuorille suunnatun
asumisen oppaan ja opasvideon valmistelut käynnistettiin valtuustoaloit-
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teen pohjalta.
Asumisen monimuotoisuutta ja laatua palveluryhmä edisti muun muassa
arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailujen kautta. Asuntoreformikilpailu 2018
lisäksi Ranta-Tampellan tonttihaku
ratkaistiin esitettyjen konseptien arvioinnin pohjalta, ja Tullikamarin aukion
suunnittelu- ja toteutuskilpailu saatiin
päätökseen. Vuoreksen kestävän kehityksen tavoitteita edistävän nollaenergiakorttelin
tontinluovutuskilpailun
sekä Viinikanlahden yleisen arkkitehtuurikilpailun valmistelut käynnistettiin.
Sarvijaakonaukion arkkitehtuurikilpailu
valmisteltiin ja kilpailu käynnistettiin.
Laaturyhmätyöskentelyn avulla varmistettiin kaupungin keskeisten, rakenteilla olevien asuntoalueiden: Vuoreksen,
Santalahden, Ranta-Tampellan ja Härmälänrannan, rakentamisen laatutaso yhteistyössä hankkeen osapuolten
kanssa. Edellisen vuoden arkkitehti- ja
tontinluovutuskilpailualueiden suunnittelua edistettiin muun muassa Hervannan pohjoisakselin ja Käräjätörmän
osalta. Tampereen talonrakentamisen
yhteistyöryhmä valmisteli ensimmäisen esityksensä toimenpiteistä edistää
kohtuuhintaista asuntorakentamista.
Kaupunki osallistui muiden suurten
kaupunkien kanssa kahteen asumisen
tutkimushankkeeseen: Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit
tutkimushankkeeseen sekä tutkimushankkeeseen pienten asuntojen osuudesta asuntotuotannossa ja vaikutuksesta asuinalueiden eriytymiseen.
Molemmat hankkeet valmistuvat vuon-
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na 2019. Palveluryhmä osallistui 6Aikakaupunkien Energiaviisaat kaupungit
(EKAT) -hankkeeseen muun muassa
markkinavuoropuhelujen
järjestämisen osalta. Rakennuksen elinkaaren
hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailemiseksi haetaan toimintamalleja, joilla
voidaan jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa vertailla toteutusvaihtoehtoja.
Palveluryhmä teki edunvalvontaa
osallistumalla oikeusministeriön asunto-osakeyhtiöiden purkavaa täydennysrakentamista koskevaan lainvalmisteluun sekä antamalla kyseisestä
lakiesityksestä lausunnon. Palveluryhmä lausui lunastuslain arvonleikkaussäännöksen poistamista koskevasta
selvityksestä oikeusministeriölle ja ympäristöministeriölle Terveet tilat 2018
-toimenpideohjelmasta ja Huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta muihin hallintamuotoihin.
Palveluryhmä vastasi asuntolainsäädännön edellyttämistä ARA-rahoituspuolloista ja ARA:n rahoittamien ja
kaupungin myöntämien energia-avustusten ja vanhusväestön korjausavustusten valvonnasta ja maksatuksesta.
Yksikkö vastasi kaupungin hissiavustusten myöntämisestä ja maksatuksesta.
Vuoden 2018 määrärahasta myönnettiin avustus kahdelle hissille.
Digitalisaatiolla tavoiteltiin asiakaspalvelun sujuvoittamista maanomistajan lupien käsittelyn osalta ja kaupunkitilan tapahtumapaikkojen varauksissa.
Palvelukäytössä olevien tilojen käyttöasteen kasvattamista edistettiin laa-

jentamalla iltakäytön mahdollisuuksia
digitaalisen palvelun kautta yhteistyössä Hyvinvointipalveluiden kanssa.
Vuonna 2018 jatkettiin kehitystyötä
maanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoitukseen sekä arkistointiin siirtymisessä. Järjestelmätilauksen mukaan
ensimmäiset maanvuokrasopimukset
saadaan allekirjoitettua sähköisesti
2019. Lukioverkon osalta on tarkasteltu rakennuskohtainen tilankäyttö
oppilasta kohden sekä määritelty kohteiden laskennallinen kapasiteetti. Loppuvuoden aikana tarkasteltiin Tipotien
terveysaseman ja Amurin kansainvälisen koulun käyttöasteita. Molemmissa
kohteissa on tarkastelun perusteella
mahdollisuus tehostaa käyttöä, jonka pohjalta suunnitellaan käytännön
toimenpiteitä. Varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen kohteissa käynnistettiin kapasiteettitarkastelu kohteiden
laskennallisen tilakapasiteetin ja tilojen
ilmanvaihdon riittävyyden osalta ja työ
jatkuu vuonna 2019. Kaupunkitasoista käyttöastetta ei vielä voida mitata,
mutta vuoden 2018 aikana toteutetut
projektit mahdollistavat tämän tavoitteen etenemistä. Vuoden 2018 aikana
Kaupunkitilat 24/7 -projektin mahdollisuuksia pilotoitiin Frenckellissä ja Hiedanrannassa digitaalisilla lukkolaitteilla
ja varausjärjestelmän avulla.

Palvelukokonaisuuden talous
Talouden analyysi on esitetty asunto- ja
kiinteistölautakunnan osuudessa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaupunkiympäristön 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
yhteistoiminta-alueiden tehtäviä.
Kaupunkiseudun kasvu on viime vuosina keskittynyt entistä voimakkaammin Tampereelle. Vuosina 2017 ja 2018
Tampereen väkiluku on kasvanut poikkeuksellisen paljon, 3 600 - 3 700 asukkaalla vuosittain. Aiempaa nopeampi
kasvu on uuden kaupunkistrategian
tavoitteena. Kasvun mahdollistaminen
ja kestävä hallinta on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen tehtävä.
Hyvänä jatkuva suhdanne heijastui
rakentamiseen Tampereella. Vuoden
2018 aikana valmistui noin 3 600 asuntoa. Asuntorakentamisen volyymi on
viimevuosina kasvanut selvästi. Uusia
rakennuslupia myönnettiin vuonna
2018 edelleen paljon, mikä ennakoi vilkasta asuntorakentamista myös vuonna 2019.
Strategian tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kasvun
suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.
Strategian tavoitteita konkretisoidaan
kaupunkisuunnittelun osalta kantakau-

pungin yleiskaavassa, jonka päivittäminen käynnistettiin. Tiivis yhdyskuntarakenne edistää ilmastotavoitteiden
toteutumista ja mahdollistaa nykyistä
kustannustehokkaamman yhdyskuntatekniikan, kaupunki-infran ja palveluverkon.
Asemakaavoituksen painopisteenä
olivat raitiotien vaikutusalueet, joukkoliikennevyöhykkeet sekä keskustan
ja alakeskusten kohteet. Asemakaavoitus tuotti vuonna 2018 yli 400 000
kerrosneliömetriä asuinrakennusten
rakentamista varten. Tulos vastaa hyvin Tampereen kasvutarpeisiin ja lisäsi
merkittävästi kaavavarantoa tulevien
vuosien tarpeisiin.
Kaupunkistrategia terävöittää palvelualueen alaista toimintaa koskevia 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.
Vuonna 2018 hyväksyttiin Kestävä Tampere 2030 -ohjelmasuunnitelma, jossa
konkretisoidaan Tampereen kehittyminen hiilineutraaliksi. Kestävä Tampere
2030 on osa Smart Tampere -kehitysohjelmaa. Myös kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman valmistelu käynnistettiin.
Joukkoliikenteen
matkustajamäärän kasvu tasaantui edellisten vuoden
huippuluvuista ja oli 1,2 prosenttia.
Joukkoliikenteen kannalta merkittävin
toimenpide on raitiotien rakentaminen. Raitiotien osan 1 Hervanta-Pyynikintori-Tays toinen rakentamisvuosi
eteni suunnitellusti. Valmiusaste vuoden 2018 lopussa oli noin 50 prosenttia. Rakennustöiden ohella jatkettiin
vaiheen 2 suunnittelua Pyynikintorilta
Lentävänniemeen ja käynnistettiin jatkolinjojen suunnittelu yhdessä kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen
kuuluva Raitiotie -kehitysohjelma vastaa raitiotie-hankkeen koordinoinnista.

Palvelualueen talous
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto
myönsi
2,7
milj. euron lisäykset palvelualueen toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)
koskien palvelutarpeiden muutosten
ja palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden
tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista.
Toimintatuotot toteutuivat 3,1 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Ylitys johtui pääosin joukkoliikenteen
tuottojen ylityksistä volyymin kasvun
vuoksi (myös kulut ylittivät vastaavasti)
sekä rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen ylityksistä, joiden tuottojen ylitys johtuu pääosin rakentamisen
määrän korkeasta tasosta sekä kiinteistötoimitusten runsaasta määrästä.
Toimintakulut toteutuivat 0,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Ylitys johtui pääosin joukkoliikenteen
kulujen ylityksistä volyymin kasvun
vuoksi (myös tuotot ylittivät vastaavasti). Ylitystä pienensi pääosin kaupunkiympäristön suunnittelun sekä Raitiotie
-kehitysohjelman palveluostojen alitukset.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen bruttoinvestoinnit olivat 80,6 milj.
euroa, mikä oli 3,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Alitus johtui pääasiassa Viiden tähden keskusta
-kehitysohjelman töiden siirtymisistä ja
työjärjestyksen muutoksista. Kaupungin hulevesijärjestelmään liittyvän hulevesiomaisuuden tasearvon siirto Tampereen Vesi -liikelaitokselta toteutui
0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Saadut investointien rahoi-
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tusosuudet toteutuivat 1,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempina, josta
1,3 milj. euroa oli Lentävänniemeen ja
noin 0,3 milj. euroa oli Lintuhyttiin saatuja ARA - rahoitusosuuksia (Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus), joita ei
oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa.

Nettoinvestoinnit toteutuivat 4,6 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV
19.2.2018 § 23) Kaupunkiympäristön
palvelualueen 1,148 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeiden rahoista liittyen

Rantatunnelin viimeisen päällystekerroksen tekemiseen (1,0 milj. euroa) ja
Viinikan liikenneympyrän rakentamiseen (0,148 milj. euroa) sekä 2,6 milj.
euron uudelleen budjetoinnit Viiden
tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen
vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeista.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

77 679

74 601

3 078

74 550

0

51

Toimintakulut

-118 870

-118 619

-250

-115 870

-2 698

-52

Toimintakate

-41 191

-44 018

2 827

-41 320

-2 698

-1

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

Investointimenot

-80 570

-83 657

3 087

-79 909

-3 748

0

Rahoitusosuudet

1 525

33

1 492

33

0

0

-79 046

-83 624

4 578

-79 876

-3 748

0

Nettoinvestoinnit
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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 kehityk-

sen toteutumista.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Vuosi 2018 oli Tampere - Sinulle Paras
-strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Pormestariohjelmaan pohjautuvassa
strategiassa korostuu kaupungin kasvun mahdollistaminen ja hallinta kestävällä tavalla. Strategiassa tähdätään
keskimäärin 1,4 prosentin vuotuiseen
väestönkasvuun. Huomattavasti aiempaa suurempi kasvutavoite kytkeytyneenä ilmastonmuutoksen hillintään ja
yhdyskuntarakenteen kestävyyttä korostaviin tavoitteisiin heijastuu voimakkaasti yhdyskuntalautakunnan alaiseen
toimintaan.
Strategian mukainen kasvu mahdollistetaan luomalla edellytyksiä asunto- ja toimitilarakentamiselle. Tämä
tarkoittaa tavoitteiden tarkistamista
niin maankäytön suunnittelussa, rakentamiseen kytkeytyvien viranomaisprosessien sujuvuudessa kuin infran
suunnittelussa ja rakentamisessakin.
Kaupungin kasvaessa myös kunnossapidettävät alueet laajenevat. Samanaikaisesti Tampereella on käynnissä
useita poikkeuksellisen suuria rakennushankkeita. Raitiotien ja muiden
käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen, yhteensovittaminen ja hallinta siten, että rakentamisajan haitat
pystytään minimoimaan, on keskeinen
tehtävä.
Kaupungin taloustilanteen vuoksi kasvutavoitteeseen vastaamista ja
suurten rakennushankkeiden samanaikaista toteuttamista ei voida ratkaista kasvattamalla menoja ja lisäämällä
henkilöresursseja. Tämän vuoksi henkilöstön työmäärä ja vaatimustaso on

kasvanut, mikä on heijastunut jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tilanteeseen
on vastattu edistämällä toimintatapojen uudistamista nojautuen uuden teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin,
lean-ajatteluun sekä tehokkaaseen
hankintatoimintaan.
Strategian yhteydessä linjattiin myös
Tampereen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää merkittäviä muutoksia, jotka ulottuvat maankäyttöön, liikkumiseen, asumiseen ja rakentamiseen.
Tavoitteet konkretisoidaan syksyllä
2018 käynnistyneessä Kestävä Tampere
2030 -ohjelmassa, joka on osa Smart
Tampere -kehitysohjelmaa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Yhdyskuntalautakunnalle
asetettiin
vuoden 2018 talousarviossa yhdeksän
sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa neljä tavoitteista toteutui, yksi toteutui osittain ja neljä jäi
toteutumatta.
Keskeiset poikkeamat toteutumissa liittyvät rakennuslupaprosessin
lyhenemiseen,
asemakaavoitetun
asuinkerrosalan sijoittumiseen, energiankulutuksen vähenemiseen sekä
työvoimakustannusten
ylittymiseen.
Työvoimakustannusten ylitys ei johtunut toiminnan aiheuttamista palkkakuluista, vaan eläkemenoperusteisista
ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Tavoitteiden eteneminen on
tarkemmin kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

129

Kaupunkiympäristön palvelualue

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

8

Rakennuslupaprosessin
keskimääräinen kesto on
lyhentynyt 2 kuukauteen

Vuonna 2018 rakennuslupaprosessin keston keskiarvo on 91 päivää ja mediaani 72
päivää. Kahden kuukauden tavoiteajassa käsiteltyjä rakennuslupia oli 41%. Vuoteen 2017
verrattuna tavoiteajassa käsiteltyjen lupien määrä on kasvanut 4 prosenttiyksikköä.
Tavoite ei toteutunut.

-

Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimiseen tähtäävä kilpailutus
on toteutettu ja digitalisointi on käynnistynyt

Vuoden 2018 aikana toteutettiin 10 maankäytön prosessien digitalisaatiota edistävää alaprojektia, joista 8 päättyi vuoden 2018 aikana ja 2 päättyy alkuvuonna 2019. Keskeisimpänä infraomaisuuden hallinnan järjestelmätuen kilpailutusprojekti. Uusi järjestelmä etenee
käyttöönottovaiheeseen helmikuussa 2019. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimisen kannalta keskeiset osa-alueet liittyvät toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan kehittämiseen, joissa edetään voimakkaammin vuoden 2019 aikana. Tavoite toteutui osittain.

+/-

80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta
sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

Asuinkerrosalaa kaavoitettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 402 187 k-m2 (kaavoitusohjelman mukaan tavoite 348 000 k-m2), josta 77 % sijoittui joukkoliikennevyöhykkeille ja
aluekeskuksiin. Vyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuneista merkittävimmät olivat kaavoitusohjelman kohteet Vuoreksen Isokuuseen ja Tohlopin Käräjätörmän alueelle. Tavoite ei
toteutunut.

9

26

27

28

31

Kestävä Tampere 2030
Kestävä Tampere 2030 -tiekarttaan on koottu hiilineutraalin kaupungin tavoitetta edis-tiekartan vuoteen 2020
täviä toimenpiteitä. Vuoteen 2020 mennessä käynnistyväksi suunnitelluista 61 toimenmennessä käynnistyvistä piteestä on tällä hetkellä valmistunut tai käynnissä 45 kpl eli 74 %. Tavoite toteutui.
toimenpiteistä on vuonna
2018 käynnissä tai
valmistunut 30 %

+

Energiankulutus on
vähentynyt energiatehokkuussopimuksen
mukaisesti 1 prosentin

Kiinteistöjen normeerattu lämmönkulutus on kasvanut 4,55 % ja sähkönkulutus 3 %
edellisestä vuodesta. Syynä ovat olleet ennen kaikkea sisäilmaongelmien takia kasvatetut
ilmanvaihdon käyntiajat. Ulko- ja katuvalaistuksen sähkönkäyttö väheni 5,28 %.
Tavoite ei toteutunut.

-

Pyöräilymäärät ovat
kasvaneet 2 prosenttia

Vuoden 2018 aikana pyöräilymäärät kasvoivat 9,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Kesäkauden (15.5.–15.9.) pyöräilymäärät olivat noin 14 % edellisen vuoden kesäkautta
suurempia.
Valtuustokauden aikana (2017–18) pyöräilymäärät ovat kasvaneet vuositasolla 2,2 %.
Vuodesta 2000 pyöräilymäärät ovat kasvaneet noin 44 %. Tavoite toteutui.

+

34

Raitiotien osan 1 toteutus Osan 1 toteutus on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Näköpiirissä ei ole eson edennyt tavoitellun
teitä, jotka vaarantaisivat kaupallisen raitiotieliikenteen avaamisen suunnitellusti vuonna
aikataulun mukaisesti
2021. Tavoite toteutui.

+

35

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

Osan 2 kehitysvaihe on aloitettu ja tilattu Raitiotieallianssilta (KH 18.12.2017). Allianssisopimus on allekirjoitettu 22.2.2018. Reitti Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty (KH
18.12.2017 ja 12.2.2018). Tavoite toteutui.

+

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Tavoite raportoidaan kaupunkiympäristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannukset
ylittivät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Ylitys ei johtunut varsinaisista toiminnan
aiheuttamista palkkakuluista vaan eläkemenoperusteisista maksuista ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista (varhe-maksu), joiden budjetointi on ongelmallista.
Eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja budjetoitaessa arvioitiin kaupungin maksujen
alenevan vuodelle 2018. Toteuma ylitti kuitenkin huomattavasti budjetoidun.
Tavoite ei toteutunut.
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Lautakunnan talous
Yhdyskuntalautakunnan toimintakate
toteutui 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto
myönsi
2,7
milj. euron lisäykset palvelualueen toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)
koskien palvelutarpeiden muutosten
ja palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden
tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäyksistä 2,2 milj. euroa kohdistui yhdyskuntalautakuntaan.
Toimintatuotot toteutuivat 1,2 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottojen ylitys johtui
pääosin rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä.
Rakentamisen korkea taso sekä kiinteistötoimitusten runsas määrä kasvatti rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
Toimintakulut (sisältäen valmistus
omaan käyttöön) toteutuivat 1,2 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
Alitus johtui pääosin palveluostojen alituksista kaupunkiympäristön suunnittelussa, jossa resurssivajauksen takia
palveluhankintojen ohjaukseen tuli viivästymisiä ja osa suunnitelluista hankkeista ja kohteista siirtyi seuraavaan
vuoteen. Myös Raitiotie -kehitysohjelman toimintakulut alittuivat suunniteltua pienempien palveluostojen vuoksi.
Toisaalta rakennuttamisessa palveluostot ylittyivät, mikä johtui pääasiassa katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien
hankkeiden tilauksen kasvusta, jolloin
myös valmistus omaan käyttöön ylittyi
vastaavasti eikä toimintakate heikentynyt.

Poistotaso toteutui 3,5 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä. Poistotason alitus johtui tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden suuremmasta määrästä kuin
vuosisuunnitelmassa oli arvioitu.
Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
sitova toimintakate oli 0,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa parempi. Hankkeet
eivät edenneet suunnitellusti. Hiedanranta -kehitysohjelman sitova toimintakate oli olennaisesti vuosisuunnitelman mukainen. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi elokuussa (20.8.2018 § 153)
talousarviomuutoksena Hiedanranta
-kehitysohjelman toimintamenoihin 0,2
milj. euron lisäyksen asemakaavoituksen etenemisen varmistamiseksi.
Yhdyskuntalautakunnan
bruttoinvestoinnit olivat 80,0 milj. euroa, mikä
oli 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
vähemmän. Alitus johtui pääasiassa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
töiden siirtymisistä ja työjärjestyksen
muutoksista. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina,
josta 1,3 milj. euroa oli Lentävänniemeen ja noin 0,3 milj. euroa oli Lintuhyttiin saatuja ARA - rahoitusosuuksia
(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Nettoinvestoinnit toteutuivat 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
pienempinä.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV
19.2.2018 § 23) Kaupunkiympäristön
palvelualueen 1,148 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeiden rahoista liittyen

Rantatunnelin viimeisen päällystekerroksen tekemiseen (1,0 milj. euroa) ja
Viinikan liikenneympyrän rakentamiseen (0,148 milj. euroa) sekä 2,6 milj.
euron uudelleen budjetoinnit Viiden
tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen
vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeista.
Investointien alitus johtui pääosin
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman alituksista. Ranta-Tampellan
siltojen rakennusurakan aloitus siirtyi
tammikuulle 2019 rakennussuunnittelun viivästymisen takia. Kansi- ja Areena -hankkeen siltojen ja katujen osalta
rakentamisjärjestystä
tarkennettiin.
Ratinan kauppakeskukseen liittyvän
toteuttamissopimuksen ja lisätöiden
vastaanottoon perustuvat viimeiset
maksuerät siirtyivät vuodelta 2018
vuodelle 2019. Lisäksi eräiden muiden
kehittämisohjelman mukaisten töiden
aikataulutusta siirrettiin myöhemmäksi
suunnittelu-, työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Kaupungin hulevesijärjestelmään liittyvän hulevesiomaisuuden tasearvon siirto Tampereen Vesi
-liikelaitokselta toteutui 0,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempana. Sekä
valmiin että keskeneräisen palvelualueelle siirtyneen hulevesiomaisuuden
tasearvo budjetoitiin Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään.
Keskeneräisen
hulevesiomaisuuden
tasearvo siirrettiin kuitenkin Kaupunkiympäristön rakennuttamisen palveluryhmään, koska varsinainen hulevesiviemäreiden rakentamisen budjetti
on siellä. Tarkemmin perustoiminnan
investointien toteumasta on raportoitu
Kaupunkiympäristön rakennuttamisen
palveluryhmässä.
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Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

8 588

9 369

-781

Maksutuotot

13 376

11 824

1 552

Tuet ja avustukset

404

110

295

Vuokratuotot

507

648

-141

3 714

3 461

253

Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

26 588

25 412

1 176

Valmistus omaan käyttöön

17 253

15 080

2 173

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-16 363

-16 339

-24

Palkat ja palkkiot

-12 762

-12 914

152

Henkilösivukulut

-3 601

-3 425

-176

-3 111

-2 849

-262

-489

-576

86

-49 111

-48 407

-703

-2 104

-1 996

-109

-358

-352

-6

-2 193

-2 175

-18

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

-307

-214

-93

Toimintakulut yhteensä

-70 436

-69 483

-953

Toimintakate

-26 595

-28 991

2 396

2

0

2

Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate

-26 593

-28 991

2 398

Poistot ja arvonalentumiset

-41 688

-45 165

3 477

Tilikauden tulos

-68 281

-74 156

5 875

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investointimenot

-79 970

-82 457

2 487

-78 709

-3 748

0

Rahoitusosuudet

1 525

33

1 492

33

0

0

-78 445

-82 424

3 979

-78 676

-3 748

0

Nettoinvestoinnit

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta,
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-24 702

-26 225

1 523

-24 192

-2 042

9

Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate

-704

-660

-44

-460

-200

0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
toimintakate

-189

-600

411

-600

0

0

-1 000

-1 506

506

-1 500

-6

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Raitiotie, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit
(pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit
Yhteensä
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Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-61 326

-60 724

-602

-60 576

-148

0

-981

-500

-481

-500

0

0

-15 152

-19 700

4 548

-17 100

-2 600

0

-987

-1 500

513

-500

-1 000

0

-78 445

-82 424

3 979

-78 676

-3 748

0

Kaupunkiympäristön palvelualue

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.
Maankäytön suunnittelua keskeisesti
ohjaavan kantakaupungin yleiskaavan
päivittäminen käynnistettiin 2018. Valtuustokausittain laadittavassa yleiskaavassa määritellään kaupunkirakenteen
kehittämisen tavoitteet. Kaupungin
strategiassa asetetut kehityslinjaukset
muodostavat yleiskaavan keskeisen
tavoitteiston. Ajantasaisen yleiskaavan
ylläpitäminen edellyttää selvitys- ja
tilastoaineistojen ylläpitoa sekä yhdyskuntarakenteessa tavoiteltujen ja
toteutuneiden muutosten seurantaa.
Myös Pohjois-Tampereen strategisen
yleiskaavan laatiminen käynnistettiin
2018. Molemmat yleiskaavat laaditaan
tietomallipohjaisesti ja tuottavat tietoaineiston, johon pohjautuen jatketaan
alueiden tarkempaa suunnittelua.
Hiedanrannan- Lielahden alueen kokonaisuuden yleissuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa. Yleissuunnitelma
valmistuminen on siirtynyt vuoden 2019

kevääseen. Yleissuunnitelman pohjalta
alueen asemakaavoitusta toteutetaan
useissa vaiheissa. Viisivuotiseen asemakaavoitusohjelmaan on priorisoitu vuosittain hankekokonaisuus, joka
vastaa kaupunkistrategiassa asetettuja
tavoitteita. Strategian linjausten mukaisesti kaupunkisuunnittelussa korostetaan voimakkaasti täydennysrakentamista yhdyskuntarakenteen sisällä.
Asemakaavoituksen
painopisteitä
ovat olleet erityisesti raitiotien vaikutusalueet ja muut joukkoliikennevyöhykkeitten lähialueet sekä keskustan ja
alakeskusten kohteet. Raitiotien reitin
varrelle sijoittuvia kohteita on ollut useita, vuonna 2018 laajoja ja merkittäviä
kaavoitusohjelman kohteita on sijoittunut muun maussa Kalevaan (Takojankatu, Hippostalo), Hervantaan (Hervannan pohjoisakseli) ja Niemenrantaan (3.
vaihe). Keskustassa suunnittelualueita
ovat olleet muun muassa asemakeskus ja Tullin alue. Keskustan alueella
käynnissä on ollut muun muassa Asemakeskuksen sekä Särkänniemen alueen suunnittelu. Monipuoliselle asuinrakentamiselle on luotu edellytyksiä
muun muassa Vuoreksen Isokuusessa
sekä Tesoman Käräjätörmän alueella.
Työpaikka-alueiden osalta keskeisiä
suunnittelukohteita
ovat
olleet
Aitovuori ja Lahdesjärvi. Asemakaavoitus tuotti vuonna 2018 yli 400 000 kem2
asuinrakennusten rakentamista varten.
Tulos vastasi hyvin Tampereen kasvuja rakentamistarpeisiin ja lisäsi merkittävästi kaavavarantoa tulevien vuosien
tarpeisiin.
Liikennejärjestelmän suunnittelussa
painopisteenä oli raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden suunnittelun toteuttaminen. Raitiotieallianssin
osan kaksi kehitysvaiheen suunnittelua on edistetty Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa (SUMP) on
laadittu osana yleiskaavatyötä. SUMPohjelman kestävän liikenteen visiota ja
tavoitteita on laadittu vuorovaikutteisesti.
Pyöräväylien suunnittelu on painottunut pyöräilyn laatutason parantami-

seen pääreiteillä ja raitiotiekäytävässä.
Pyöräilyinfran kehittämiseen tähtäävää
suunnittelua on tehty muun muassa
keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän osalta sekä
jatkamalla keskustan pääpyöräreittien
kehittämisen suunnittelua. Keskustan
ja aluekeskusten saavutettavuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua on
jatkettu. Vuonna 2016 hyväksytyn pysäköintipolitiikan käytännön toimivuutta
arvioitiin ja käynnistettiin päivitys. Liikenneturvallisuuden
parantamiseen
tähtäävää suunnittelua on tehty etenkin koulumatkojen ja asuinalueiden
turvallisuuden parantamiseksi. Asuinalueiden 30 km/h aluenopeusrajoitusten suunnittelua on jatkettu. Älyliikenteen kehittämistä on tehty laaditun
Tampereen ITS-strategian mukaisesti.
Kansallisen kaupunkipuiston hankkeen valmistelua on jatkettu. Kaavoitukseen liittyvien uusien puistojen
suunnittelua sekä nykyisten saneeraussuunnittelua on jatkettu. Tampereelle
räätälöity viherkerroin on kehitetty ja
menettelyn pilotointi on käynnistetty
muutamissa
asemakaavakohteissa.
Myös kestävää ympäristörakentamista
on pilotoitu. Merkittävä työmäärä on
kohdistunut kaupungille siirtyneen hulevesijärjestelmän vastuista. Vuoden
2018 aikana on vastattu hulevesimaksujen käyttöönotosta, siihen liittyvistä
sopimuksista ja käytännöistä.
Kaupunkimittauksessa prosessia on
kehitetty sujuvoittamalla suunnittelun lähtötietojen keräämisprosesseja,
kiinteistönmuodostusprosesseja ja rakentamiseen kytkeytyviä prosesseja.
Maankäytön kokonaisuuden digitalisointia kehittävää MAD-hanketta on
edistetty tutkimustyön ja konkreettisten pilottien avulla. Vuoden 2018 lopulla Kaupunkimittauksen yksikkö jaettiin
Kaupunkiympäristön
suunnittelun
palveluryhmään sijoittuvaan Kiinteistönmuodostus -yksikköön sekä koko
palvelualuetta palvelevaan Paikkatietoryhmään.
Useisiin eri yksiköihin sijoittuvien
pilottihankkeiden avulla on tutkittu
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tiedonhallinnan kehittämistä ja suunnitteluprosessien
sujuvoittamista.
Rakentamisen suuri volyymi Tampereella vuonna 2018 kasvatti haettujen
rakennuslupien määrää. Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaikoja pyrittiin
nopeuttamaan käynnistämällä Leankehittämishanke, tältä osin kehitystyö
jatkuu vuonna 2019.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui
2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto
myönsi
2,7
milj. euron lisäykset palvelualueen toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)
koskien palvelutarpeiden muutosten
ja palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden
tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäyksistä 0,4 milj. euroa kohdistui Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään.
Toimintatuotot toteutuivat 1,5 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Toimintatuottojen ylitys johtui rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen
tuottojen ylityksistä. Rakentamisen
määrän korkea taso sekä kiinteistötoimitusten runsas määrä kasvatti rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen
toimintatuottojen toteumaa. Hulevesilaskutus toteutui vajaat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
Marraskuussa lähetettiin noin 16 000
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hulevesilaskua. Laskutuksen aiheuttaman suuren palautemäärän vuoksi, ei
puutteellisia osoitetietoja sisältävien
laskujen osoitetietoja saatu määräajassa korjattua, jolloin näiden laskujen
lähteminen viivästyi seuraavan vuoden
puolelle.
Palveluryhmän
toteutuneet
toimintakulut alittivat 0,8 milj. eurolla
vuosisuunnitelman. Muun muassa
asemakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa aiheutui resurssisyiden takia
palveluhankintojen ohjaukseen viivästymisiä eikä osaa hankkeista päästy
aloittamaan suunnitellusti, jolloin osa
hankkeista ja kohteista siirtyi seuraavaan vuoteen. Kaupunkimittauksen
osalta kiinteistötoimitusten määrän
kasvusta huolimatta vähemmällä saatiin aikaan enemmän ja toimintakulut
alittivat sekä vuosisuunnitelman että
edellisvuoden. Kaupunkimittauksessa
aloitettiin vuonna 2017 MAD-kokeilu,
jossa toimintaprosessia muutettiin
asiakaslähtöisemmäksi. Toimintatapa
jalkautettiin vuonna 2018, jolloin kiinteistötoimitusten määrä tuplattiin ja
keskimääräinen läpimenoaika parani
noin 3 kuukaudesta noin kahteen viikkoon. Myös aineistopuolella tehtiin tehostamista liittyen ostoihin Tampereen
Infra -liikelaitokselta. Toimitusmäärien kasvusta huolimatta kustannukset
alittuivat. Liikennejärjestelmän suunnittelussa toimintakulut ylittivät, sillä
muun muassa selvitystarve on voimakkaasti kasvanut ratikan suunnittelun ja

muiden kehittämishankkeiden tahdin
kiihtyessä. Yksikön lisäresursointi mahdollisti tehokkaamman suunnittelun
toteuttamisen, jolloin selvityksiä päästiin tilaamaan täydellä teholla. Jossain
määrin yksikössä purettiin myös edellisvuoden suunnittelukuormaa. Viheralueiden ja hulevesien suunnittelun
hankkeista osa siirtyi resurssisyiden
vuoksi seuraavaan vuoteen, mutta liikelaitoksilta tehdyt sisäiset tilaukset kohdistuivat vuosisuunnitelmaa enemmän
käyttötaloushankkeisiin mikä nosti toimintakulujen toteumaa.
Kaupunkiympäristön
suunnittelun
nettoinvestoinnit toteutuivat 1,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Kaupunkimittauksessa käynnistetyn MAD-projektin investointimeno
alittui 1,0 milj. euroa. Kaupungin hulevesijärjestelmään liittyvän hulevesiomaisuuden tasearvon siirto Tampereen
Vesi -liikelaitokselta toteutui 0,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä,
sillä vain valmiin hulevesiomaisuuden
tasearvo siirrettiin Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään, mutta keskeneräinen hulevesiomaisuus
siirrettiin loppuun valmistettavaksi
Kaupunkiympäristön
rakennuttamisen palveluryhmään. Sekä valmiin että
keskeneräisen Tampereen Vedeltä siirtyneen hulevesiomaisuuden tasearvo
budjetoitiin Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

11 822

10 327

1 495

10 276

0

51

Toimintakulut

-16 271

-17 070

799

-18 664

-308

1 901

Toimintakate

-4 449

-6 743

2 294

-8 388

-308

1 952

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

-500

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018
-15 092

Muutettu
TA 2018
-16 399

Alkuper.
TA 2018

Ero
1 307

-15 899

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Kaupunkiympäristön suunnittelu,
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-3 618

-5 483

1 865

-7 328

-108

1 952

Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate

-641

-660

19

-460

-200

0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
toimintakate

-189

-600

411

-600

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)
Kaupunkiympäristön suunnittelu,
nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit
Yhteensä

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-14 990

-16 399

1 409

-15 899

0

-500

-2

0

-2

0

0

0

-100

0

-100

0

0

0

-15 092

-16 399

1 307

-15 899

0

-500
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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 satamatoiminnasta.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Palveluryhmän toiminnan kannalta
merkittävää oli rakentamisen erittäin
suuri volyymi koko kaupungin alueella erityisesti raitiotien linjalla. Merkittävä osa palveluryhmän hankkeiden
suunnittelusta ja ohjauksesta kohdistui raitiotien rakentamisen ja samassa
yhteydessä rakennettavien kaupungin
hankkeiden suunnitteluun ja yhteensovittamiseen. Myös uusien alueiden
rakentaminen oli poikkeuksellisen kiivasta.
Toiminnassa painopisteenä on ollut
lukuisten kaupungin ja muiden toimijoiden rakennushankkeiden ohjaus
ja hallinta. Tietokantaan perustuvaa
mallia sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2018 investointisuunnitelman esittämisessä. Kaupungin yleisillä
alueilla toimivien kaupunkikonserniin
kuuluvien rakennuttajien kesken ”yhteinen työmaa” - sopimusmallia on
valmisteltu. Luonnos on valmis koekäyttöön. Omaisuuden hallinnassa digitalista paikkatietoa on hyödynnetty
esimerkiksi ajoratamaalausten rakennuttamisessa. Satamien venepaikkojen
digitaalinen vuokrausjärjestelmä oli
testikäytössä.
Yleisten alueiden kunnossapito toteutui kokonaisuutena lähes tavoitteiden mukaisesti. Runsasluminen talvi
aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja
asukastyytyväisyys katujen talvihoitoon
heikkeni vähälumisiin talviin verrattuna
merkittävästi. Rakentamishankkeiden
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suuri määrä näkyi katulupien määrän
kasvuna. Lukuisat rakennushankkeet
aiheuttivat häiriöitä liikenteelle varsinkin keskusta-alueella. Kadunvarsipysäköintiä on vähentänyt keskusta-alueella
runsas työmaiden määrä mutta myös
muutokset pysäköintitarjonnassa.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui
0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.
Kaupunginvaltuusto
myönsi
2,7
milj. euron lisäykset palvelualueen toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)
koskien palvelutarpeiden muutosten
ja palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden
tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäyksistä 1,9 milj. euroa kohdistui Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmään.
Toimintatuotot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuotot alittuivat
erityisesti Ruskon maanvastaanottopaikan täyttymisen takia, jolloin maksullinen vastaanotto jouduttiin lopettamaan ja korvaavaa vastaanottopaikkaa
ei ollut mahdollista osoittaa. Maan vastaanottotulot pienenivät noin 0,6 milj.
euroa vuoteen 2017 verrattuna. Tilanne
oli talouden kannalta erityisen hankala,
koska vastaanotto loppui rakentamisen
ollessa kiivasta. Korvaavaa ratkaisua
ei ole tiedossa vaikka uusia korvaavia
paikkoja on etsitty jo vuosia. Asukastunnuspysäköinnin myyntitulot ylittivät
vuosisuunnitelman noin 0,2 milj. euroa.
Ylitys johtui uusien asukastunnusalueiden käyttöönotosta. Pysäköintivirhemaksutulot ylittivät vuosisuunnitelman
noin 0,2 milj. euroa.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut (sisältäen valmistus omaan
käyttöön) alittivat vuosisuunnitelman
0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa.
Henkilöstökulut ja palkalliset henkilötyövuodet alittivat vuosisuunnitelman
rakennuttamisen ja kuntatekniikan

suunnittelun toimintayksiköissä mikä
pääosin johtui täyttämättä olleista avoimista toimista. Huolimatta kiivaasta
rakennuttamisen tahdista ja lukuisista
suurista hankkeista toimintakulut onnistuttiin pitämään vuosisuunnitelman
mukaisina. Poistotaso toteutui 2,7 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Poistotason alitus johtui pääosin
tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden
investointihankkeiden suuremmasta
määrästä kuin vuosisuunnitelmassa oli
arvioitu.

Investoinnit
Kaupunkiympäristön
rakennuttamisen bruttoinvestoinnit toteutuivat 1,1
milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Investointien alitus johtui
pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointien alituksista.
Investointien rahoitusosuudet ylittyivät
1,5 milj. euroa, josta 1,3 milj. euroa oli
Lentävänniemen alueelle ja noin 0,3
milj. euroa oli Lintuhytin alueelle saatuja ARA - rahoitusosuuksia (Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus), joita ei
oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 2,6 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV
19.2.2018 § 23) Kaupunkiympäristön
palvelualueen 1,148 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeiden rahoista liittyen
Rantatunnelin viimeisen päällystekerroksen tekemiseen (1,0 milj. euroa) ja
Viinikan liikenneympyrän rakentamiseen (0,148 milj. euroa) sekä 2,6 milj.
euron uudelleen budjetoinnit Viiden
tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen
vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeista.
Perustoiminnan bruttoinvestoinnit
toteutuivat 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja nettoinvestoinnit
1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamistarve on erittäin suuri
ja ne painottuvat vuosille 2018 - 2019.
Tämän lisäksi kaupungin voimakas kasvu edellyttää uusia kustannuksiltaan
merkittävien infrastruktuurikohteiden
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toteuttamista. Kohteille on ollut tyypillistä, että kustannukset painottuvat
hankkeen alkuvaiheeseen. Palveluiden
vuosisuunnitelmassa ei ole kohteita, joita voidaan helposti lykätä myöhemmin toteutettavaksi. Nämä seikat
aiheuttavat poikkeuksellisen vaikean
tilanteen investointien vuosisuunnitelman budjetissa pysymisessä, vaikka
hankkeet itsessään toteutuisivatkin
kustannusarvion mukaisesti. Investointikohteiden suunnittelun toteutunut
kustannus ylitti kokonaisuutena noin
0,7 miljoonaa vuosisuunnitelmassa
investointien suunnitteluun varatun
budjetin. Hämeenkadun toteutus eteni
kokonaisuutena hyvin. Ajoradan kohdalle toteutettiin uutta pintakiveystä
arvioitua enemmän ja suunniteltiin laajasti koko Hämeenkadun toteuttamista myös lähivuosien osalta. Hämeenkadun osalta toteutuma ylitti 1,7 milj.
euroa vuosisuunnitelmassa arvioidun
vuosikustannuksen. Santalahden uuden kaava-alueen rakentamisen budjetissa ei varauduttu Uranraitin tukiseinän rakentamiseen, mistä aiheutui 0,6
milj. euron kustannus vuodelle 2018.
Viinikan sillan ja Lempääläntien rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös
liikennevalojen ja portaalien uusimiset
sekä Viinikanojan parannustöitä. Samanaikaisesti toteutettuna suurimmat
työnaikaiset liikennehaitat rajoittuvat
pienempään kokonaisaikaan. Näistä
lisätöistä aiheutui noin 0,5 milj. euron
kustannukset
vuosisuunnitelmaan

verrattuna. Myös joidenkin muiden
yksittäisten kohteiden kustannukset
painottuivat suunniteltua enemmän
hankkeen alkuvaiheeseen mikä hankaloitti vuosisuunnitelmassa pysymistä.
Tesomajärven ja Tesoman kaava-alueiden muu rakentaminen on viivästynyt
ja alueiden katujen, ja raittien rakentamista ei voitu aloittaa suunnitellulla tavalla. Näiden kohteiden rakentamiseen
on varattu vuoden 2018 budjetissa noin
0,8 milj. euroa, mikä on siirtymässä
vuodelle 2019. Nokiantien kevyen liikenteen leventämisen toteuttaminen
siirtyi tuleville vuosille. Kohteelle oli
budjetoitu 0,3 milj. euroa.
Kaupungin
hulevesijärjestelmään
liittyvän keskeneräisen hulevesiomaisuuden tasearvon siirto Tampereen
Vesi -liikelaitokselta toteutui 1,0 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempana,
sillä keskeneräisen hulevesiomaisuuden tasearvon siirtoa ei oltu huomioitu
kaupunkiympäristön rakennuttamisen
vaan kaupunkiympäristön suunnittelun
vuosisuunnitelmassa. Keskeneräinen
hulevesiomaisuus siirrettiin loppuun
valmistettavaksi Kaupunkiympäristön
rakennuttamisen palveluryhmään, jossa hulevesiviemärien rakentamisen
määrärahat olivat vuosisuunnitelmassa.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen investointimäärärahoihin sisältyy
myös osa Viiden tähden keskusta ja
Hiedanranta -kehitysohjelmien investointimäärärahoista, jotka ovat kau-

punginvaltuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Viiden tähden keskusta
-kehitysohjelman nettoinvestoinnit alittuivat 4,5 milj. euroa. Ranta-Tampellan
siltojen rakennusurakan aloitus siirtyi
tammikuulle 2019 rakennussuunnittelun viivästymisen takia. Kansi- ja Areena -hankkeen siltojen ja katujen osalta
rakentamisjärjestystä
tarkennettiin.
Ratinan kauppakeskukseen liittyvän
toteuttamissopimuksen ja lisätöiden
vastaanottoon perustuvat viimeiset
maksuerät siirtyivät vuodelta 2018
vuodelle 2019. Lisäksi eräiden muiden
kehittämisohjelman mukaisten töiden
aikataulutusta siirrettiin myöhemmäksi suunnittelu-, työmaajärjestelyistä
johtuvista syistä. Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestoinnit ylittyivät
vajaat 0,5 milj. euroa johtuen muun
muassa infran l. kevyen liikenteen väylien ja tonttivesijohdon sekä viemärin rakennustyön suunniteltua laajemmasta
toteutuksesta sekä ”Syötävän puiston”
rakentamisesta 2018.
Rantaväylän tunnelin viimeistelytöihin varattiin 1,5 miljoonaa euroa, mutta
investointimenot toteutuivat noin 0,5
milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Rantaväylän tunnelin rakentamisen eduskunnassa ja kaupunginvaltuustossa hyväksytty tilausvaltuutus
on 200 milj. euroa. Tunnelin lopullisen
rakentamiskustannuksen
arvioidaan
olevan noin 197 milj. euroa.
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KAUPUNKIYMPÄISTÖN RAKENNUTTAMINEN
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

11 783

12 375

-592

12 375

0

0

Toimintakulut

-28 900

-29 009

109

-25 185

-1 876

-1 948

Toimintakate

-17 116

-16 634

-482

-12 810

-1 876

-1 948

KV:n
muutokset

Muut
muutokset
500

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Investointimenot

-64 819

-65 948

1 129

-62 700

-3 748

Rahoitusosuudet

1 525

33

1 492

33

0

0

-63 294

-65 915

2 621

-62 667

-3 748

500

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Nettoinvestoinnit

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja
ylläpito, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat
erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit
Yhteensä
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TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-17 053

-16 634

-419

-12 810

-1 876

-1 948

-63

0

-63

0

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-46 277

-44 215

-2 062

-44 567

-148

500

-979

-500

-479

-500

0

0

-15 052

-19 700

4 648

-17 100

-2 600

0

-987

-1 500

513

-500

-1 000

0

-63 294

-65 915

2 621

-62 667

-3 748

500
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Kestävä kaupunki
Kestävä kaupunki -palveluryhmään
kuuluvat kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuollon yksiköt sekä Kestävä
Tampere 2030 -ohjelma.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 ”Kestävä Tampere 2030
- kohti hiilineutraalia kaupunkia” -linjaukset. Kestävä Tampere 2030 -ohjelma
käynnistettiin
kaupunginhallituksen
päätöksen mukaisesti toteuttamaan
kaupunginvaltuuston linjauksia. Ohjelma toimii osana Smart Tampere -kehitysohjelmaa. Syksyn aikana valmisteltiin ohjelmasuunnitelma ja neuvoteltiin
yhteisistä vuositavoitteista eri palvelualueiden ja kaupungin liikelaitosten ja
yhtiöiden kanssa.
Kestävä kehitys -yksiköllä oli päävastuu Kestävä Tampere 2030 -linjausten valmistelussa ja ohjelman käynnistämisessä. Yksikkö kävi muiden
yksiköiden kanssa hiilineutraaliustyötä
vauhdittavista toimenpiteistä. Kaupungin hankintojen kestävöittämiseksi perustettiin kestävien hankintojen
sparrausryhmä ja palveluryhmän asiantuntemusta hyödynnettiin useissa
hankintaprosesseissa. Tampere juhli
10-vuotisjuhlavuottaan Reilun kaupan
kaupunkina, mikä sai hyvin näkyvyyttä
monipuolisissa kampanjoissa vuoden
aikana. Ympäristötilinpäätös laadittiin
uudistuneella visuaalisella ilmeellä.
Henkilöstön ympäristökyselystä saatiin
näkemyksiä kaupungin ympäristötyön
kehittämiseen. Eurocities-ympäristöfoorumin kokous kokosi Tampereelle
yli 130 ympäristöasiantuntijaa 44 Euroopan kaupungista pohtimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
ja jakamaan kaupunkien kokemuksia
toimistaan.
Jätehuoltoyksikön toiminnassa painotettiin vuonna 2018 sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon seurantaa.
Pirkanmaan 17 kunnan alueella toteu-

tettiin ensimmäinen laajamittainen
lietekaivojen tyhjennysten seurantaprojekti, jonka yhteydessä yli 5 400
asuinkiinteistöä tiedotettiin tyhjennysten lakivelvoitteista. Toiminta-alueen
kuntien yhteisen jätestrategian laatimista jatkettiin. Jätestrategian on tarkoitus valmistua kevään 2019 aikana.
Yksikössä edistettiin toimintaprosessien digitalisaatiota. Yksikössä otettiin
vuoden alussa käyttöön Facta Jätehuolto -tiedonhallintajärjestelmä, jonka johdosta hakemusten käsittelyaika
on lyhentynyt merkittävästi. Sähköisen
asiointipalvelun testikäyttö aloitettiin
vuoden 2018 lopussa, ja järjestelmä on
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019
aikana. Palvelun käyttöönotto tulee sujuvoittamaan asiakasprosesseja ja nopeuttamaan entisestään hakemusten
käsittelyä.
Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 20182022 valmistui. Ilman laatua seurattiin
vuoden aikana toiminnanharjoittajien
kanssa solmitun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti. Ilmanlaadun mittausasemien toiminta oli keskeytyksetöntä käyttöasteen ollessa yli tavoitteeksi
asetetun 95 prosentin. Tunneittain päivittyvät ilmanlaadun mittaustulokset
ovat olleet yleisön saatavilla ilmanlaatuportaalissa (www.ilmanlaatu.fi). Luonnonsuojeluohjelmaa toteutettiin laatimalla rauhoitusesitykset Pahaluoman,
Hupakanojanpuiston ja MakkarajärviViitastenperän luonnonsuojelualueista.
Luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta kohennettiin useissa kohteissa,
joista merkittävin oli Kintulammin alue.
Järvien ja ojien vedenlaadun seurantaa
jatkettiin seurantaohjelman mukaisesti
ja toteutettiin Sorsalammin kunnostus.
Ympäristönsuojeluviranomaisen
valvontasuunnitelma ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
päivitettiin tavoitteen mukaisesti. Ympäristönsuojelun viranomaisvalvontaa
on tehty valvontasuunnitelmien mukaisesti.

Ympäristöterveyden
toiminta-alueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa
(Tampereen lisäksi Orivesi, Juupajoki,
Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa
ja Urjala). Ympäristöterveydenhuollon
valvonta toteutettiin Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman
2015 - 2019 mukaisesti huomioiden
riskiperusteisuus. Valvontakeinot ja
valvonnan kohdentaminen pyrittiin valitsemaan niin, että valvonta olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Yksittäisinä
painopistealueina olivat muun muassa
talousveden laatu, sisäilma ja terveydelliset olosuhteet sekä vaikuttavuus
suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Kestävä kaupunki -palveluryhmän
yhteistyö kaupunkiympäristön muiden
palveluryhmien ja kaupungin kehittämishankkeiden kanssa on tiivistynyt ja
laajentunut.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui
0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto
myönsi
2,7
milj. euron lisäykset palvelualueen toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)
koskien palvelutarpeiden muutosten
ja palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden
tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäyksistä 0,05 milj. euroa
kohdistui Kestävä kaupunki -palveluryhmään.
Toimintatuotot toteutuivat vajaa 0,3
milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys johtui pääosin ympäristöterveysvalvonnan maksutuottojen
ylityksistä. Tämä puolestaan johtui tupakkalain muutoksen tuomasta valvontamaksujen korotuksista.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut ylittivät 0,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Ylitys johtui pääosin
henkilöstökulujen ylityksistä ympäristöpolitiikan ja ympäristönsuojelun
yksiköissä muun muassa määräaikais-
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ten projektityöntekijöiden palkkausten
vuoksi. Sen sijaan ympäristöterveydenhuollossa pitkät poissaolot (ei sijaista)
aiheuttivat henkilöstökulujen alituksen.
Kestävä kaupunki -palveluryhmän
bruttoinvestoinnit toteutuivat vajaa 0,1

milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Investointikohde oli pienhiukkasmittalaitteen hankinta.
Kestävä Tampere 2030 -ohjelma osana Smart Tampere -kehitysohjelmaa
sisältyi vuoden 2018 toteutuneen talou-

den ja vuosisuunnitelman osalta vielä
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle.

KESTÄVÄ KAUPUNKI
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

2 977

2 710

267

2 710

0

0

Toimintakulut

-6 904

-6 745

-158

-6 745

-49

49

Toimintakate

-3 926

-4 035

109

-4 035

0

-0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2018
-59

Muutettu
TA 2018
-110

Alkuper.
TA 2018

Ero
51

-110
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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.
Peruskaupun-

gin, 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
raitiotiejärjestelmän toteuttamishankkeessa. Raitiotien toteuttaminen liittyy
kiinteästi kaupunkiympäristön palvelualueen perustoimintaan sekä kaupun-

gin muiden palvelualueiden ja kaupunginhallitukselle raportoivien muiden
kehitysohjelmien toimintaan.

Palvelukokonaisuuden talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelman
johtuen pääosin palveluostojen alituksesta, sillä vielä budjetointivaiheessa
oli hankalaa arvioida kaikkia kuluneen
vuoden aikana kaikkia toteutuvia toimenpiteitä.

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

2

0

2

0

0

0

Toimintakulut

-1 039

-1 525

486

-1 519

-6

0

Toimintakate

-1 037

-1 525

488

-1 519

-6

0
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Joukkoliikennelautakunta
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen,
Nokia, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirk-

kalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä
seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Joukkoliikenteen palvelut järjestää
Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueeseen sijoittuva joukkoliikenteen palveluryhmä.

pun tilanteessa kumpikaan tavoitteista
ei toteutunut. Tavoitteiden eteneminen

on tarkemmin kuvattu alla olevassa
taulukossa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Joukkoliikennelautakunnalle asetettiin
vuoden 2018 talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden loNro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

30

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 4
prosenttia

Nysse-liikenteessä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 40,3 milj. matkaa, mikä on 1,2 % enemmän kuin vuonna 2017. Kevään hyvä, yli 3 %:n kasvuvauhti hyytyi kesällä ja erityisesti loppuvuonna. Vuonna 2017 toteutunut lähes 8 %:n kasvu asetti kovan lähtötason vuodelle
2018. Lippujen hintojen korotukset ja palvelutarjonnan leikkaukset vuonna 2018 hillitsivät
kasvupotentiaalia. Loppuvuoden osalta myöhäisempi talven tulo verrattuna vuoteen 2017
selittää osan loppuvuoden nollakasvusta. Tavoite ei toteutunut.

-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Tavoite raportoidaan kaupunkiympäristön palvelualueen tasolla. Työvoimakustannukset
ylittivät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Ylitys ei johtunut varsinaisista toiminnan aiheuttamista palkkakuluista vaan eläkemenoperusteisista maksuista ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista (varhe-maksu), joiden budjetointi on ongelmallista. Eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja budjetoitaessa arvioitiin kaupungin maksujen alenevan
vuodelle 2018. Toteuma ylitti kuitenkin huomattavasti budjetoidun. Tavoite ei toteutunut.

-

42

Lautakunnan talous
Toimintatuotot ylittivät noin 1,9 milj.
eurolla muutetun talousarvion. Tuottojen ylityksestä 0,8 milj. euroa johtui
ennakoitua suuremmista lipputuloista,
0,5 milj. euroa seutuliikenteen kuntaosuuksien kasvusta ja 0,4 milj. euroa
lisääntyneistä muista tuotoista sekä
0,2 milj. euroa käyttökorvausliikenteen
suuremmasta toteutumasta sekä seutulipputuotteen käytöstä, joka näkyi
myös vastaavan suuruisena kulujen
kasvuna.
Toimintakulut ylittivät 1,5 milj. eurolla
muutetun talousarvion. Kulujen ylityk-
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sestä 1,0 milj. euroa johtui ennakoitua
suuremmista liikennepalvelujen ostoista, joita toteutettiin jo syksyllä 2017
sekä 0,3 milj. euroa kustannustason
ennakoitua suuremmasta kasvusta.
Käyttökorvausliikenteen toteumasta ja
seutulipputuotteen arvioitua suuremmasta käytöstä aiheutui yhteensä noin
0,2 milj. euron ylitys.
Toimintakate oli 14,7 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että
tilaajan toiminnan kustannukset sekä
palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet. Toimintakate toteutui 0,4 milj.

euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintakate kertoo Tampereen
kaupungin osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista.
Muiden kuntien maksuosuudet olivat
yhteensä 4,4 milj. euroa. Valtiontukea
toteutui noin 2,6 milj. euroa ja Kelan
koulumatkatukea noin 1,6 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 0,6 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina johtuen käynnissä olevan lippu- ja
maksatusjärjestelmän uudistuksen investointimenon alituksesta.
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

45 961

44 501

1 460

Maksutuotot

44

0

44

4 158

4 168

-10

0

0

0

928

520

408

Toimintatuotot yhteensä

51 091

49 189

1 902

Valmistus omaan käyttöön

599

0

599

-997

-927

-70

Palkat ja palkkiot

-825

-763

-62

Henkilösivukulut

-173

-164

-9

-141

-132

-9

-32

-32

0

-64 154

-62 380

-1 774

-205

-8

-197

0

0

0

-864

-799

-65

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

-66

-103

37

Toimintakulut yhteensä

-66 286

-64 216

-2 070

Toimintakate

-14 596

-15 027

431

1

0

1

-14 596

-15 027

432

Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

0

0

0

-14 596

-15 027

432

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Joukkoliikennelautakunta,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Joukkoliikennelautakunta,
nettoinvestoinnit

TP 2018
-14 663

TP 2018
-601

Muutettu
TA 2018
-15 027

Muutettu
TA 2018
-1 200

Alkuper.
TA 2018

Ero
364

-14 568

Alkuper.
TA 2018

Ero
599

-1 200

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-450

-9

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0
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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.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii seudullisena
joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.
Joukkoliikenteen
palvelutilausta
suunniteltaessa arvioidaan joukkoliikenteen tarve ja sen kehittyminen,
suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto
ja liikennöinti sisältäen reitit, aikataulut
ja pysäkkien paikat. Tilaaja suunnittelee liikenteen autokierrot ja hankkii ne
tuottajilta. Tilaaja vastaa myös joukkoliikenteen tukipalvelujen kehittämisestä (rahastus- ja informaatiojärjestelmät). Joukkoliikenteen tilaaja vastaa
tariffisuunnittelusta, yhteistariffiliikenteen taloudellisesta selvityksestä (clearing) ja lippujen myyntiverkostosta sekä
matkakorttien jakelusta ja hallinnoinnista (joukkoliikenteen asiakaspalvelu).

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Tampereen kaupunkiseudulla otettiin
käyttöön 6.6.2016 koko kaupunkiseudun kattava yhtenäinen, vyöhykkeisiin
perustuva lippu- ja maksujärjestelmä.
Samassa yhteydessä Ylöjärven suunnan joukkoliikennepalvelut siirtyivät
joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Vyöhykejärjestelmän myötä
joukkoliikenteen asiakashinnat laskivat
kehyskunnissa merkittävästi kaikissa
matka- ja asiakasryhmissä ja koko seudulla nostettiin lisäksi lasten ikäryhmä
16-vuotiaisiin. Ylöjärven linjasto uudistettiin muutoksen yhteydessä.
Vuoden 2018 aikana ei toteutettu
suuria linjastomuutoksia. Raitiotien rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2017

144

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

alusta. Raitiotien ja muiden kohteiden
työmaat hidastavat ydinkeskustan alueella joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6
minuuttia suuntaansa. Kesän 2018 ja
talviliikennekauden 2018-2019 suunnittelussa otettiin liikenteen hidastuminen huomioon lisäämällä erityisesti
runkolinjoille autoja.
Joukkoliikenteen hoidon kustannustaso nousi 3 prosenttia vuonna 2018.
Vuoden 2018 talousarvio perustui 2,5
prosentin nousuun. Joukkoliikenteen
liikennöintipalvelujen hintataso on sidottu indeksiin ja ennakoitua suurempi
kustannustason 0,5 prosentin nousu
merkitsi noin 0,3 milj. euron kustannuksia. Joukkoliikenteen hintoja korotettiin 1.2.2018 alkaen noin 2 prosenttia.
Kaupunginvaltuuston
asettamana
sitovana tavoitteena oli kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamäärää 4 prosenttia vuonna 2018. Joukkoliikenteen
matkustajamäärät kasvoivat vuonna
2018 vain 1,2 prosenttia. Osittain odotuksia pienempää kasvua selittää kahden aikaisemman vuoden suuri, 7-8
prosentin, vuotuinen kasvu yhdistettynä niukkaan palvelutarjonnan lisäykseen ja taksojen korottamiseen. Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu
oli vuonna 2018 samalla prosentuaalisella tasolla kuin vuotuinen väestön
kasvu, joten joukkoliikenteen markkinaosuudessa ei tapahtunut vuonna
2018 muutosta.

Palveluryhmän talous
Toimintatuotot ylittivät noin 1,9 milj.
eurolla muutetun talousarvion. Tuottojen ylityksestä 0,8 milj. euroa johtui
Käyttötalous
(1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

51 091

1 902

49 189

0

0

Toimintakulut

-65 754

-64 216 -1 538

-63 757

-450

-9

Toimintakate

-14 663

-15 027

-14 568

-450

-9

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-601

-1 200

-1 200

0

0

Investoinnit
(1 000 euroa)
Investointimenot

49 189

ennakoitua suuremmista lipputuloista,
0,5 milj. euroa seutuliikenteen kuntaosuuksien kasvusta ja 0,4 milj. euroa
lisääntyneistä muista tuotoista sekä
0,2 milj. euroa käyttökorvausliikenteen
suuremmasta toteutumasta sekä seutulipputuotteen käytöstä, joka näkyi
myös vastaavan suuruisena kulujen
kasvuna.
Toimintakulut ylittivät 1,5 milj. eurolla
muutetun talousarvion. Kulujen ylityksestä 1,0 milj. euroa johtui ennakoitua
suuremmista liikennepalvelujen ostoista, joita toteutettiin jo syksyllä 2017
sekä 0,3 milj. euroa kustannustason
ennakoitua suuremmasta kasvusta.
Käyttökorvausliikenteen toteumasta ja
seutulipputuotteen arvioitua suuremmasta käytöstä aiheutui yhteensä noin
0,2 milj. euron ylitys.
Toimintakate oli 14,7 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että
tilaajan toiminnan kustannukset sekä
palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet. Toimintakate toteutui 0,4 milj.
euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintakate kertoo Tampereen
kaupungin osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista.
Muiden kuntien maksuosuudet olivat
yhteensä 4,4 milj. euroa. Valtiontukea
toteutui noin 2,6 milj. euroa ja Kelan
koulumatkatukea noin 1,6 milj. euroa.
Joukkoliikenteen
nettoinvestoinnit
toteutuivat 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina johtuen käynnissä olevan lippu- ja maksatusjärjestelmän uudistuksen investointimenon
alituksesta.

364

Ero
599

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat
Hiedanranta
Hiedanrannan kehitysohjelma on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 22.6.2015. Hiedanranta on Lielahden vanhan selluloosatehtaan alueelle
rakentuva uusi kaupunginosa, jonne
tavoitellaan 25 000 asukasta ja 10 000
työpaikkaa.
Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävänä on johtaa ja koordinoida uuden
asuinalueen kehitystyötä sekä tuottaa
uudenlaisia ratkaisuja alueella toteutuvalle älykkäälle kaupunkikehitykselle,
resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle. Kehitysohjelman toteutus jakautuu kolmeen teemaan: houkutteleva
tulevaisuuden elinkeinoympäristö, kestävä ja älykäs kaupunginosa sekä monipuolinen ja elämyksellinen elinympäristö.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Vuoden 2018 toiminnan keskeisin painopiste oli Hiedanrannan maankäytön yleissuunnitelman laatimisessa.
Yleissuunnitelma koostuu kolmesta
kokonaisuudesta eli 1) Lielahden muuttuvasta alueesta, 2) Hiedanrannan
keskustasta, joka sijaitseen vanhan
Lielahden sellutehtaan ja Paasikiventien välisellä alueella sekä 3) järvikaupungista, joka on tarkoitus toteuttaa
Näsijärveen tehtävälle täyttöalueelle.
Tavoitteellisena toimenpiteenä oleva
yleissuunnitelman valmistuminen ja
ensimmäisten asemakaavojen laadinnan käynnistäminen siirtyi seuraavalle
vuodelle.
Järvitäytön ensimmäiselle vaiheelle
saatiin lupa syksyllä 2018. Myönnetys-

tä luvasta kuitenkin valitettiin, jonka
jälkeen käynnistettiin uusi selvitystyö.
Pilaantuneiden maiden laajuutta tutkittiin ja maaperän puhdistustyöt käynnistettiin vuonna 2018. Seuraavan vuoden
päätöksentekoa varten etsittiin 0-kuidun käsittelylle energian ja ravinteiden
talteenottomenetelmiä selvityksillä ja
koetoiminnalla. Koeruoppaukset ja
stabilointikokeet siirrettiin seuraaville
vuosille.
Alueen kehittämistä jatkettiin yhdessä kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten
kanssa. Aktiivinen toiminta alueella
ja erilaiset tapahtumat tekivät aluetta
tunnetuksi. Merkittävin tulos yritysyhteistyöstä oli hiilidioksidinegatiivisen
kaukolämmön käyttöönotto.
Alueen rakennusten kunnostustyöt
etenivät, kun Jukolan eli alueen toisen
puutalon peruskorjaus käynnistyi. Alueen rakennuksista ruokala, paloasema,
kuivaamo, Jukola ja kartano liitettiin
uuteen vesi- ja viemäriverkostoon.
Alueelle rakennettiin myös uutta kaukolämpö- ja aluelämpöverkostoa sekä valokuituverkostoa. Viheralueiden
kehittäminen aloitettiin Tampereen
ensimmäisen syötävän puiston rakennustyöllä kartanopuistossa. Alueen
liikenneyhteyksiä parannettiin rakentamalla uutta valaistua kevyen liikenteen
väylää. Raitiotien toteutussuunnittelu
käynnistettiin keväällä 2018 raitiotietä
toteuttavan allianssin toimesta.
Hiedanranta toimii älykkään ja kestävän kaupunkikehityksen alustana. Alueella oli vuoden 2018 aikana käynnissä
noin 40 erilaista kokeilua, tutkimus- tai
kehityshanketta. Hankkeisiin osallistui

noin 100 eri alojen toimijaa. Kehitysalustan määrittelytyötä vietiin eteenpäin ja kehityshankkeiden näkyvyyttä
osana kehitysohjelmaa kehitettiin. Kaupunkidatan hyödyntämistä ja reaaliaikaisuutta kehitettiin uusiomateriaalista
rakennettujen kohteiden ja biosuodattamon seurannassa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan ohjelmasuunnitelman päivityksen 14.5.2018. Samalla päätettiin, että
Hiedanrannan kehitysyhtiöstä valmistellaan selvitys ja esitys valtuustolle
Hiedanrannan kehitysyhtiön perustamisesta. Kehitysyhtiön tehtävänä olisi
vastata Hiedanrannan ja Lielahden alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
kaupungin ja muiden kehittämisyhteistyöhön sitoutuvien maanomistajien
puolesta.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa
kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta ja
kaksi toimenpidettä. Vuoden lopun tilanteessa yksi tavoitteista toteutui ja
yksi jäi toteutumatta. Toimenpiteistä
yksi toteutui suunnitelmien mukaisesti
ja yksi toteutui osittain. Poikkeama toteutumissa liittyy Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistumiseen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden eteneminen
on tarkemmin kuvattu alla olevassa
taulukossa.
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

36

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

Hiedanrannan yleissuunnitelma ei valmistunut tavoitteen mukaisesti vuoden 2018
aikana. Yleissuunnitelma perustuu järvitäytön toteuttamiseen. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus valitti Aluehallintoviraston syksyllä 2018 myöntämästä rantatäytön ensimmäisen vaiheen vesiluvasta. Yleissuunnitelma viimeistellään vasta sitten,
kun on löydetty Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Aluehallintoviraston
kannalta hyväksyttävä järvitäyttöratkaisu, jolloin se voidaan esittää myös yleissuunnitelmassa. Rantatäytön vesilupaprosessin valitukset aiheuttavat riskin rantatäyttöjen ja rantatäytölle suunniteltavan raitiotien toteutusaikatauluun. Varsinainen
asemakaavoitus käynnistetään vasta, kun yleissuunnitelma saadaan valmiiksi.
Raitiotielinjan mahdollistavien asemakaavojen valmisteleva työ käynnistyi. Tavoite
ei toteutunut.

-

Yhdistyvän Tampereen
yliopiston toiminta on käynnistynyt Hiedanrannassa

Hiedanrannan uutta kaupunginosaa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2018 aikana tavoitteena oli yliopiston toimintojen fyysinen
sijoittuminen Hiedanrantaan sekä käynnistää yhteistyö Hiedanrannan keskeisten
teemojen edistämiseksi. Tampereen yliopiston kanssa on laadittu vuokrasopimus
yliopiston toimintojen sijoittumisesta Hiedanrantaan. Syksyn aikana yliopisto on
järjestänyt muutamia luentokokonaisuuksia Hiedanrannassa. Yliopisto kehittää
toimintojaan yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoite toteutui.

+

37

Nro

Toimenpide vuodelle 2018

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

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

Maaperän pilaantuneisuus on tiedossa muilta osin kuin vanhojen tehdasrakennusten lähialueelta. Näiden alueiden maaperänpilaantuneisuus selvitetään vasta kun
rakennusten purku ja uudelleenkäyttöratkaisut etenevät. Ensimmäisen vaiheen
maaperänkunnostustyöt saatiin toteutettua. Toimenpide toteutui.

2

146

Käynnistetään 0-kuidun koe- 0-kuidun muuttaminen raaka-aineiksi -käsittelypilotti on käynnissä. Teknisten ongelruoppaus ja käsittelypilotit.
mien takia käsittelypilottia joudutaan jatkamaan vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle. Tulosten odotetaan olevan käytössä vuoden 2019 toisella neljänneksellä.
0-kuidun koeruoppauksen toteutuksesta vuonna 2018 on luovuttu, koska uusien
tietojen pohjalta koeruoppauksen tekniikkaan on löydetty uusia ratkaisuja, joiden
mahdollisuuksia tulee selvittää ennen koeruoppausten toteuttamista. Toimenpide
toteutui osittain.
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Kehitysohjelman talous
Hiedanranta-kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna 2018 elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja
kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous
toteutui 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmia suurempana pääasiassa vanhan
tehdaskiinteistön ylläpidon arvioitua

suuremmasta tarpeesta johtuen sekä
haastavien hankekehitysprojektien, liittyen esimerkiksi nollakuituongelman
tehokkaaseen ja hyödylliseen ratkaisuun, läpiviemisestä.
Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2018 asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Investoinnit

toteutuivat 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempinä, koska vesistötäyttöä ei päästy aloittamaan valituksen
vuoksi ja nollakuidun koerakentamisinvestointia on siirretty, koska hyödyntämismahdollisuuksia ja edullisempia
ratkaisuja selvitetään.

HIEDANRANTA
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
Hiedanranta

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-3 055

-2 231

-824

-2 031

-200

0

Elinvoima ja osaamislautakunta

-1 101

-991

-110

-991

0

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-1 250

-580

-670

-580

0

0

-704

-660

-44

-460

-200

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Yhdyskuntalautakunta

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

-4 035

-6 500

2 465

-6 500

0

0

-3 054

-6 000

2 946

-6 000

0

0

-981

-500

-481

-500

0

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Investointimenot
Yhdyskuntalautakunta
Investointimenot
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Viiden tähden keskusta
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalla toteutetaan Tampereen strategian keskustaa koskevia tavoitteita
joiden mukaan keskusta on elinvoimainen ja viihtyisä.
Keskustan
kehittämisohjelmassa
esitetään kokonaisnäkemys keskustan
kaupunkiympäristön kehittämistavoitteista sekä kehittämistoimista tuleville
vuosikymmenille. Tavoitteena on, että
vuonna 2030 Tampereen keskustassa
on edellytykset 15 000 uuden asukkaan
ja 15 000 uuden työpaikan sijoittumiselle verrattuna vuoteen 2015, jolloin
keskustan strategisen osayleiskaavan
kasvutavoite linjattiin.
Keskustan kehittämisellä vastataan
jatkuvaan kaupungistumisen trendiin,
vahvistetaan Tampereen asemaa Suomen aluerakenteessa sekä edistetään
kestävän kaupunkirakenteen kehitystä.
Keskustan kehittäminen myös lisää
Tampereen kilpailuetua kasvukeskusten välisessä kilpailussa ja tukee
Suomen asemaa osana Euroopan
kaupunkiverkostoa. Kehitysohjelmaa
toteuttamalla kasvatetaan keskustan
ja kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä vahvistetaan koko kaupungin
brändiä sekä luodaan myös edellytyksiä ja vakaita näkymiä yksityiselle toimeliaisuudelle, investoinneille ja uusille
liiketoiminnoille.
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Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tehtävänä on koordinoida ja
ohjelmoida kaupungin omia projekteja,
rakentaa kumppanuuksia sekä aktivoida yksityisiä toimijoita keskustan kehittämiseen.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupunginhallitus hyväksyi 14.5.2018
”Viiden tähden keskusta 2018–2030,
Tampereen keskustan kehittämisohjelma” -päivityksen, sen sisältämän
etenemissuunnitelman sekä esitetyt
linjaukset ja painopisteet tulevalle talousarviovuodelle ja strategiakaudelle.
Samalla vakiinnutettiin käyttöön kehittämisohjelman
seurantajärjestelmä.
Kehitysohjelman
strategiaperustaan
päivitettiin uuden maakuntakaavan ja
-strategian taustat sekä kantakaupungin yleiskaavassa 2040 osoitetut keskustan laajenemissuunnat itään ja etelään. Kehittämisohjelman aluerajausta
laajennettiin etelän suuntaan ja aloitettiin Viinikanlahden uuden järvenrantakaupunginosan hankekehitys.
Kehittämisohjelman painopisteet talousarviovuonna 2018 olivat asemanseudun kokonaisuuden kehittäminen
joka myös tukee tunnin pääratayhteyttä Tampereen ja Helsingin välille,
keskustan asukkaiden ja työpaikkojen

kasvutavoitteet mahdollistavien kokonaisuuksien edistäminen, keskustan
saavutettavuutta tukevien liikenneratkaisujen toteuttaminen, keskustan
kolmikantayhteistyön
kehittäminen,
keskustan kaupunkimarkkinointi ja
älykkäiden ratkaisujen suunnittelu ja
pilotointi keskustassa.
Merkittävimmät käynnissä olevat
hankekehityskohteet olivat Asemakeskus, asemanseutu ja Tulli, Kansi ja
Areena, Kunkun parkki ja Näsikallion
eritasoliittymä, Särkänniemen ja Mustalahden sataman lähialueet sekä Keskustori ympäristöineen. Kehitysohjelman koordinoimia rakentamisvaiheen
hankkeita olivat muun muassa RantaTampella, Kansi ja Areena, Ratinan katu- ja kulkuyhteydet sekä Vapriikinraitti.
Ohjelma kehitti myös tapahtuma-alueita ja Valoviikkoja.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa yksi sitova toiminnan tavoite ja
kolme toimenpidettä. Vuoden lopun
tilanteessa sekä tavoite että kaikki toimenpiteet toteutuivat. Tavoitteiden ja
toimenpiteiden eteneminen on tarkemmin kuvattu alla olevassa taulukossa.

Kehitysohjelmat

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

29

Viiden tähden keskustan
kehittämisohjelmalle määritellyt keskeiset toimenpiteet
ovat edenneet suunnitellusti

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet etenivät
suunnitellusti. Keskeisiä hankkeita olivat Ranta-Tampellan rakentaminen, Asemakeskuksen kehittäminen, Kansi ja areena -hanke, Särkänniemen alue, Kunkun parkki
sekä Tammelan ja Amurin täydennysrakentaminen. Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta mitataan elinvoimaluvulla (lauantaisin palvelevien yritysten ja tyhjien
liiketilojen määrät). Tampereen elinvoimaluku on 4,08 (11/18), kun valtakunnallinen
kaupunkikeskustojen keskiarvo oli viime kevään selvityksessä 2,96. Tavoite toteutui.

Nro

Toimenpide vuodelle 2018

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee ja Viinikanlahden
hankekehitys on käynnistetty kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Ranta-Tampellan rakentaminen eteni suunnitellusti. Yleisten alueiden rakentaminen eteni tavoitellussa aikataulussa ja asuntorakentaminen käynnistyi useassa
kohteessa. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle 3/2018. Viinikanlahden alueen
hankekehitys käynnistyi alueen toteutuskilpailun valmistelulla. Kilpailun taustaksi käynnistettiin lukuisia selvityksiä. Kaupungin tavoitteet alueen kehittämiselle
tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2019 ja kilpailu käynnistyy
ennen kesää.
Eteneminen on linjassa kehittämisohjelman tavoitteiden ja keskusvedenpuhdistamon toteutuksen aikataulun kanssa.
Toimenpide toteutui.

+

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

Asemakeskuksen yleissuunnittelu pääsi käynnistymään viiveellä kaupungista
riippumattomista syistä vasta 2/2018. Yleissuunnitelman valmistuminen siirtyy
2019 loppuvuoteen, mahdollistaen kuitenkin I-vaiheen mahdollistavan asemakaavaehdotuksen hyväksymisen 2020 aikana. Asemanseudun pohjoispäässä käynnistyi
merkittävän työpaikkakeskittymän Technopolis -asemakeskuksen toteutus. Asemakeskuksen kehittämiseen kriittisesti liittyvä henkilöratapihan kehittämishankkeen
suunnittelu käynnistyi Liikenneviraston/valtion toimesta. Asemakeskuksen kokonaisuuteen liittyvien Hämpin parkin laajennus ja Viinikankadun ajoyhteyden suunnittelu etenivät siten, että ne saadaan synkronoitua asemakeskuksen I-vaiheen kanssa.
Asemanseudun eteläpäässä käynnistyi TAKK-Sponda-Tietotalo -korttelikokonaisuuden hankekehitys. Tammelan, Tullin ja Kyttälän aseman alueen hankkeita on
myös runsaasti vireillä. Asemanseudun kehittäminen etenee olennaisilta osin
MAL-sopimuksen mukaisesti. Kansi ja Areena -hankkeen rakentaminen käynnistyi
syksyllä 2017. Tammikuussa 2018 tehtiin lopullinen rakentamispäätös, kun pankkirahoituksen sopimukset allekirjoitettiin. Rakentaminen eteni suunnitellusti ja I-vaihe
valmistuu 8/2021 tavoiteaikataulun mukaisesti. Toimenpide toteutui.

+

Länsipuolen keskeiset hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.
Kunkun parkin toteuttaja ja operaattori valittiin kilpailun perusteella 1/2018. Asemakaavoitus etenee suunnittelun rinnalla. Aiesopimus Kunkun parkin toteutuksesta
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Näsikallion eritasoliittymän asemakaavoitus ja
suunnittelu on käynnissä. Näsikallion korkea investointikustannus on haasteellinen
hankekokonaisuuden toteutuksen näkökulmasta. Särkänniemen, Mustalahden,
Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston kokonaisuuden toteutuksesta linjattiin
7.5.2018 kaupunginhallituksessa. Kokonaisuuden kehittäminen etenee suunnitellusti. Asemakaavoitus etenee ja tulee hyväksyttäväksi keväällä 2019. Onkiniemen
tehdasalueesta käynnistetään tontinluovutuskilpailu ja Santalahden tapahtumapuiston toteutus on käynnissä ja valmiina 2020. Keskustorin visiotyö eteni suunnitellusti. Tavoitevaiheesta edettiin ideasuunnitteluun uusia 3D-tekniikoita käyttäen
sekä nopeiden toimenpiteiden toteutussuunnitteluun, esimerkkinä Ratikkakahvila ja
Kauppahallin sisäänkäynti torin suunnasta. Toimenpide toteutui.

+

2

3

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

+
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Kehitysohjelman talous
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna 2018
elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä
yhdyskuntalautakunnan
vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätöksessä ohjelman
käyttötalous toteutui 0,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmia pienempänä pääasiassa Asemakeskus-hankkeen etenemisen haasteista johtuen.
Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2018 asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Investoinnit

toteutuivat 4,3 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempänä pääasiassa Areenan Kannen kulkuyhteyksien ja yleisten
alueiden rakentamisjärjestyksen tarkentuessa ja kustannusten siirtyessä
tuleville vuosille. Myös tapahtuma-alueiden kehittämisen, Valoviikko-valaistuksen ja eräiden muiden Keskustan
kehittämisohjelman mukaisten töiden
aikataulutusta siirrettiin myöhempään
ajankohtaan.
Kehitysohjelman tärkeimmät investointikohteet vuonna 2018 olivat Ran-

ta-Tampella, jossa valmistui kanavan
ensimmäinen vaihe sekä ensimmäiset
osat Kiiskisaarenpuistoa Näsijärven
rannassa, Areenan Kannen rakentamisen käynnistyminen sekä Ratinan kauppakeskuksen
toteutussopimukseen
liittyvät kadut ja kulkuyhteydet, kuten
kävelyn ja pyöräilyn Ratina-tunneli, joka
avattiin käyttöön.

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

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-2 809

-3 496

687

-3 496

0

0

-2 620

-2 896

276

-2 896

0

0

-189

-600

411

-600

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-29 258

-34 100

4 842

-29 000

-5 100

0

-14 106

-14 400

294

-11 900

-2 500

0

-15 152

-19 700

4 548

-17 100

-2 600

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Investointimenot
Yhdyskuntalautakunta
Investointimenot
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Smart Tampere
Smart Tampere on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä
strateginen ohjelma. Se toimii kaupungin elinkeinopolitiikan viitekehyksenä
vuosille 2017–2021. Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden Smart Tampere -yksikkö
vastasi ohjelman ekosysteemiosiosta
alkuvuoden osalta.
Ekosysteemiosaohjelma
rakentaa
Tampereesta kansainvälisesti tunnettua, vetovoimaista, älykästä kaupunkia, joka houkuttelee niin yrityksiä
kuin osaajia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, edistää kasvua ja
uusien työpaikkojen syntymistä sekä
vahvistaa Tamperetta houkuttelevana
osaamiskeskittymänä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien ja kaupunkialustojen kehittäminen valituissa
teemoissa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Ekosysteemiohjelman kokonaisuuden
koordinointi siirtyi Business Tampereen vastuulle syyskuun alussa 2018.
Samalla
osaohjelman
rakennetta
tarkennettiin siten, että turvallisuus
päätettiin käynnistää uutena läpileikkaavana teemana. Ulkopuolisten
asiantuntijoiden vastuulla ollut teemakohtainen strateginen ohjaus purettiin

ja kullekin teemalle nimettiin Business
Tampereen organisaatiosta vastuulliset
teemapäälliköt. Samalla teemoille päätettiin nimetä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvat advisor board tyyppiset ohjausryhmät.
Älykkään kaupungin ekosysteemejä
kehitetään teollisuuden, liikkumisen,
rakentamisen sekä koulutuksen ja tutkimuksen teemoissa. Poikkileikkaavia
teemoja ovat yhteydet, tekoäly ja analytiikka sekä turvallisuus. Yritysten kanssa tehtiin 2018 useita nopeita kokeiluja
mm. opastamisen digiratkaisujen osalta sekä kerättiin ihmisvirtojen liikkumisdataa. Viinikan ulkovalaistus on uusittu
älykkääksi ja samalla sitä tarjotaan yrityksille testiympäristöksi langattomalle tiedonkeruulle liikkumisestä, pysäköinnistä, jätehuollosta sekä muista
palveluista. Hiedanrannan vanhaan
tehdashalliin avattiin testialue droneteknologian kehittämiseen ja raitiotiehankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä
mm. ratikan digitaalisten näyttöjen kehittämisessä. Hervantaan rakennetaan
5G-palvelujen testiverkko yhdessä Nokia Oyj:n, VTT:n sekä muiden alan yritysten yhteisenä hankkeena. Tarkoitus
on testata uusia palveluja sekä mm. automaattisen liikenteen ratkaisuja kuten
robottibussia mahdollisesti osana tule-

van ratikan syöttöliikenneratkaisuja.
Tampere Smart City Week ja Mindtrek tapahtumissa tehtiin älykästä Tamperetta tunnetuksi kaupunkilaisille sekä
järjestettiin yrityksille mahdollisuuksia
esitellä uusia älykaupungin ratkaisuja.
Smart City Expo World Congressissa
Barcelonassa oltiin yhdessä paikallisten yritysten (10 kpl) kanssa näyttävästi
esillä. Yritykset saivat ison joukon potentiaalisia asiakkaita sekä kontakteja
ja näkivät tapahtuman erittäin hyödyllisenä ja mahdollisuutena käynnistää
kansainvälinen liiketoiminta.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Smart Tampere kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa kaksi
sitovaa toiminnan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. Vuoden lopun tilanteessa
yksi tavoitteista toteutui ja yksi toteutui
osittain. Toimenpiteistä neljä toteutui
suunnitelmien mukaisesti ja yksi jäi toteutumatta. Poikkeama toteutumissa
liittyy joukkoliikenteen maksu-, info- ja
suunnittelujärjestelmän
käyttöönottoon. Tavoitteiden ja toimenpiteiden
eteneminen on tarkemmin kuvattu alla
olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

9

Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimiseen
tähtäävä kilpailutus on
toteutettu ja digitalisointi on
käynnistynyt

Vuoden 2018 aikana toteutettiin 10 maankäytön prosessien digitalisaatiota edistävää alaprojektia, joista 8 päättyi vuoden 2018 aikana ja 2 päättyy alkuvuonna 2019.
Keskeisimpänä infraomaisuuden hallinnan järjestelmätuen kilpailutusprojekti. Uusi
järjestelmä etenee käyttöönottovaiheeseen helmikuussa 2019. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimisen kannalta keskeiset osa-alueet liittyvät toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan kehittämiseen, joissa edetään voimakkaammin vuoden
2019 aikana. Tavoite toteutui osittain.

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

Ohjelmassa on käynnissä 5 liiketoimintaratkaisua (3D Kaupunkimallialusta, Videoanalyysi matkustajalaskennassa, tapahtuma-applikaatio, drone-testialusta sekä
Viinikan IoT-alusta), joissa on mukana yli 20 yritystä tai muuta toimijaa. Lisäksi käynnistymisvaiheessa on edelleen 4 muuta liiketoimintaratkaisua. Tavoite toteutui.

21

+/-

+
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Nro

Toimenpide vuodelle 2018

1

Määritellään yhdessä
Teemojen suunnitellut liiketoimintapilotit on tehty ja alustavat suunnitelmat
ekosysteemin kanssa keskei- vuodelle 2019 on aloitettu. Toimenpide toteutui.
set eri teemojen liiketoimintapilotit

+

Käynnistetään sovitut hankkeet ja jatketaan meneillään
olevia hankkeita suunnitelmien mukaisesti

+

2

3

4

5

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

Sovitut hankkeet on käynnistetty aikataulussa. Uutena alkoi AI Hub Tampere ja Turvallisuus -hanke. Meneillään olevia hankkeita on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.
Toimenpide toteutui.

Varmistetaan, että vähintään Liiketoimintaekosysteemeissä toimivien yritysten määrä oli yhteensä 222. Yritykset
200 yritystä osallistuu Smart jakautuivat seuraavasti: 5G (10), IoT (51), Sujuva Liikkuminen (43), Keinoäly ja analyCity -ekosysteemin toimintiikka (50), Älykäs turvallisuus (68). Toimenpide toteutui.
taan
Otetaan käyttöön joukkoliikenteen maksu-, info- ja
suunnittelujärjestelmä.

Otetaan käyttöön digitaaliset asiakaspalveluratkaisut
valituissa kohteissa.

+

Maksujärjestelmäuudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön ID-pohjainen maksujärjestelmä ja luopua kokonaan korttipohjaisesta järjestelmästä. Tavoitteena on
saada koko järjestelmä ID-pohjaiseksi ennen raitiotieliikennöinnin alkamista 2021.
Ensimmäinen vaihe kohti ID-pohjaista järjestelmää on mobiililippu. Joukkoliikenteen
mobiililipun sisäinen kokeilu alkoi tammikuussa 2019. Mobiililipun arvioitu käyttöönotto on tammi-helmikuussa 2019. Informaatiojärjestelmän taustajärjestelmän
perusosion käyttöönotto tapahtui marraskuussa 2018. Liikennevaloetuuksien kohdalta uuteen järjestelmään on lisätty reilu kymmenen liittymää ja loputkin liittymät
siirretään uuteen järjestelmään alkuvuonna 2019. Linja-autojen sisänäytöt kilpailutetaan ja tavoitteena näiden käyttöönotolle on syksy 2019. Suunnittelujärjestelmän
kilpailutus saataneen auki tammikuun 2019 aikana. Kilpailutusprosessin kestoksi on
arvioitu 2,5kk. Aikatauluviivästyksistä johtuen järjestelmää ei saatu kokonaisuudessaan otettua käyttöön vuoden 2018 aikana. Toimenpide ei toteutunut.

-

Työllisyyspalveluiden digi ja tuottavuus -projektin valmistelu 12/2018 ja aloitus
1/2019 tehostaa kehitettyjen digipalveluiden käyttöastetta ja kehittää käyttöönotetut digiratkaisut jatkuviksi palveluiksi (esim. ajanvarausjärjestelmä, asiakkaiden
osaamisen kartoitus). Kaupunkitilat palveluna -projektin osalta tilojen käytön tehostamisen muutosprojektiin liittyvät kokeilut etenevät muutosprojektin valmisteluun
ja aloittamiseen vuoden 2019 aikana. Robotiikan hyödyntäminen esiopetusryhmissä
ja kouluissa laajenee vuoden 2018 kokeilujen ansiosta. Kieliä ja matematiikka opettavia robotteja otetaan käyttöön uusissa kohteissa 2019.
Mobiilitulkkauksen kokeilu vuonna 2018 Pirkanmaan tulkkikeskuksen kanssa 2
terveysasemalla ja 1 neuvolassa, sekä 6 päiväkodissa laajenee vuonna 2019 mm.
kouluihin. Toimenpide toteutui.

+

Kehitysohjelman talous
Kehitysohjelman käyttötalous toteutui
0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.
Käyttötalouden toteumassa nähtävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
nähden johtuvat pääsääntöisesti ohjelman puitteissa tehtävästä projektitoiminnasta. Kahden 6Aika-ohjelmaan
kuuluvan projektin vuodelle 2018

Valaisinkomponentit ovat osa projektin hyväksyttyä projektisuunnitelmaa,
mutta Smart-ohjelman vuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä Stardustprojektin investoinnit ovat jääneet virheellisesti huomioimatta. Investointia
vastaava summa säästyi kehitysohjelman käyttötalouden menoista.

suunnitellut menot eivät toteutuneet
kokonaisuudessa ja tekoälyteemaan
suunnitellun AI Hub hankkeen käynnistys siirtyi vuodelle 2019.
Smart-ohjelman investoinnit ylittyivät
vuosisuunnitelmaan nähden 0,04 milj.
euroa. Ylitys johtuu Stardust-projektiin
hankituista katuvalokomponenteista.

SMART TAMPERE
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Investointimenot (1 000 euroa)
Elinvoima- ja osaamislautakunta
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TP 2018
-1 985

TP 2018
-40

Muutettu
TA 2018
-2 100

Muutettu
TA 2018
0

Alkuper.
TA 2018

Ero
115

-2 100

Alkuper.
TA 2018

Ero
-40

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0
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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 2018 jatkuneet
ydinkeskustassa, Kalevassa, Hervannan
valtaväylän varrella ja Hervannassa.
Joulukuussa 2018 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 44 prosenttia ja ratainfran tekninen valmiusaste oli 49 prosenttia.
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, vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen liittyvien
palautteiden käsittelyssä sekä useampi
kaupungin asiantuntija eri yksiköistä
osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön.

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 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.
Kehitysohjelma on tukenut Tampereen Raitiotie Oy:tä osallistamalla
eri matkustajaryhmiä raitiovaunujen
suunnitteluprosessiin. Kehitysohjelma
vastaa raitiotien taiteen koordinaattorin kustannuksista. Taidetta toteutetaan väliaikaisena rakentamisajan haittoja lieventävänä toimenpiteenä sekä
raitiotiejärjestelmän operointi- ja ylläpitovaiheiden kiinteänä taiteena.
Raitiotiehankkeiden yhteistoimintaa
ja kokemusten vaihtoa tehdään erityisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun
ja Oulun sekä Pohjoismaiden uusien
raitiotiekaupunkien (Bergen, Aarhus,
Odense ja Lund) kanssa. Raitiotien kehitysohjelman vastuulla on valmistella

raitiotien toteutushankkeeseen liittyviä
yleisötilaisuuksia.
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen
keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen
varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään
valtatien liittymään. Koilliskeskuksen
yleissuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2018. Kaupunginhallitus hyväksyi
5.11.2018 raitiotien osan 2 suunnitteluperusteet. Samalla hyväksyttiin osan 2
tilaajan budjetit osuudelle Pyyninkintori - Lentävänniemi ja osuudelle Hiedanranta - Lielahdenkatu.
Kaupunkiseudun kuntayhtymän vetoisesti teetettiin selvitys raitiotiejärjestelmän seudullisesta laajenemisesta.
Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen seudulla -selvitys hyväksyttiin
seutuhallituksessa 30.5.2018. Tampereen kaupunginhallitus päätti 17.9.2018
§ 378, että Tampereen kaupunki käynnistää neuvottelut yhteisen raitiotien
yleissuunnitelman laatimiseksi Kangasalan kaupungin, Pirkkalan kunnan ja
Ylöjärven kaupungin kanssa.
Raitiotien kehitysohjelma teettää
raitiotien toteutusosilla 1 ja 2 sekä
tulevaisuuden jatkolinjoilla ympäristönvaikutusten arviointeja ja seurantatutkimuksia, vaihtoehtovertailuja ja
vaikutustenarviointeja päätöksenteon
tueksi sekä erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, alustavia suunnitelmia, suunnitteluohjeita, opinnäytetöitä, kokeiluja,
rakentamisen aikaisia haittoja lieventäviä toimia ja mittauksia.

menpidettä. Vuoden lopun tilanteessa
sekä tavoitteet että toimenpiteet toteutuivat. Tavoitteiden ja toimenpiteiden

eteneminen on tarkemmin kuvattu alla
olevassa taulukossa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle asetettiin
vuoden 2018 talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta ja viisi toi-

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

153

Kehitysohjelmat

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

34

Raitiotien osan 1 toteutus on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti

Osan 1 toteutus on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Näköpiirissä ei ole esteitä, jotka vaarantaisivat kaupallisen
raitiotieliikenteen avaamisen suunnitellusti vuonna 2021. Tavoite
toteutui.

35

+

Nro

Toimenpide vuodelle 2018

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

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

Raitiotieallianssin rakennustyöt etenevät toteutusosalla 1 aikataulussa ja kustannusarviossa. Hämeenkadulla raitiotieradan rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin.
Raitiotien kehitysohjelmalla on merkittävä osavastuu yritysyhteistyössä, viestinnässä, kuntalaisten osallistamisessa, rakentamisen
haittojen ehkäisyssä, vaikutusten arviointi- ja seurantatyössä ja
kaupungin eri yksiköiden yhteistoiminnan tukemisessa raitiotiehankkeessa. Toimenpide toteutui.

Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu etenee
ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin kanssa
ratainfran ja varikon suunnitteluun. Vaunuhankinnasta vastaa Raitiotie Oy.

Vastuu vaunuhankinnasta on siirtynyt Tampereen Raitiotie Oy:lle
21.12.2017 allekirjoitetulla Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksella. Vaunutoimittaja on Skoda
Transtech Oy. Raitiovaunujen suunnittelu ja muotoilu etenee ja
ensimmäisen vaunun valmistus on aloitettu. Tampereen raitiovaunun muotoilu ja väri julkaistiin yleisöäänestyksen jälkeen Tampereen päivänä 1.10.2018. Vaunuhankinnassa haasteita asettaa
hankintavaiheen markkinaoikeusprosessin aiheuttama viivästys.
Näillä näkymin koeliikenne ensimmäisellä raitiovaunulla päästään
aloittamaan rataverkolla alkuvuodesta 2020. Raitiovaunun 1:1
malli eli ns. hienomaketti tulee Tampereelle helmikuussa 2019.
Toimenpide toteutui.

+

Raitiotiejärjestelmän ylläpidon ja käyttöönoton suunnittelun
vetovastuu on Tampereen Raitiotie Oy:llä. Ratainfrastruktuurin
ylläpidon osalta Tampereen Raitiotie Oy on valmistellut kunnossapitoallianssin kehitysvaiheen aloittamista. Kunnossapitoallianssi on
raitiotieradan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan hankintaan sisältynyt optio.
Vaunuhankintaan kuuluu ylläpitovastuuta vähintään 10 vuoden
ajalta. Ylläpidon ja käyttöönoton tehtäviin osallistuu myös raitiotieliikenteen liikennöitsijä, jonka hankinta etenee.
Raitiotien kehitysohjelma osallistui käyttöönoton suunnitteluun.
Kehitysohjelman rooli on osallistua mm. kuntalaisten ja kadunkäyttäjien valmentamiseen raitiotien koeliikenteeseen ja lopulta
kaupalliseen matkustajaliikenteeseen. Toimenpide toteutui.

+

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneyksikkö ja Tampereen
Raitiotie Oy toteuttavat liikennöitsijän hankintaa yhteistyönä.
Joukkoliikenneyksikkö vastaa kilpailutuksesta ja osakeyhtiö toimii
operoinnin palveluintegraattorina kilpailutuksen jälkeen.
Raitiotien liikennöitsijän hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus
v. 2017 ja sen perusteella on käyty kaksi markkinavuoropuhelukierrosta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
päätti 29.8.2018, että operaattorin hankinta toteutetaan perustuen
allianssimalliseen sopimukseen, jonka sopimuskausi on varsinaisen liikennöinnin osalta noin 10 vuotta. Tampereen kaupunki kilpailuttaa raitiotien liikennöinnin talven 2018–2019 aikana. Osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun jätti määräaikaan 17.12.2018
mennessä kuusi ehdokasta. Alustavan aikataulun mukaan tarjouskilpailu ratkeaa huhtikuussa 2019. Toimenpide toteutui.

+

2

3

4

154

Raitiotiehankkeen läntisen osan kehitysvaihe
Osan 2 kehitysvaihe on aloitettu ja tilattu Raitiotieallianssilta (KH
on käynnistynyt ja raitiotien reitti Pyynikintorilta 18.12.2017). Allianssisopimus on allekirjoitettu 22.2.2018. ReitHiedanrantaan on päätetty
ti Pyynikintorilta Hiedanrantaan on päätetty (KH 18.12.2017 ja
12.2.2018). Tavoite toteutui.

+

Raitiotiejärjestelmän ylläpidon ja käyttöönoton
suunnittelu etenee kaupungin, Raitiotie Oy:n,
Raitiotieallianssin ja vaunutoimittajan yhteistyönä.

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

Nro

Toimenpide vuodelle 2018

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

5

Jatkolinjojen suunnittelu etenee toteutusosalla
2, Hatanpään valtatien suunnassa, osuudella
TaYS – Koilliskeskus sekä seudullisena selvityksenä.

Osan 2 Raitiotieallianssin kehitysvaihe on aloitettu kaupunginhallituksen 18.12.2017 päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus on
linjannut, että valtuustolla tulee olla suunnitelmien ja kustannusarvion perusteella valmius päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018, että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla
vaihderisteys Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään.
Koilliskeskuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2018.
Suunnitelmaan sisältyy merkittävä vaihtopysäkki bussi- ja raitiotieliikenteen välille. Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan
kunnan-/kaupunginhallitukset ovat tehneet päätökset osallistumisestaan seudullisen yleissuunnitelman valmisteluun tähtääviin
neuvotteluihin. Kuntien edustajat kokoontuivat seurantaryhmän
kokoukseen 4.12.2018. Tavoite on, että seudullisen yleissuunnitelman tarjouspyyntö on julkaistu maaliskuussa 2019 ja konsultti
valittu toukokuussa 2019. Toimenpide toteutui.

+

Kehitysohjelman talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelman
johtuen pääosin palveluostojen alituksesta, sillä vielä budjetointivaiheessa
oli hankalaa arvioida kaikkia kuluneen

vuoden aikana kaikkia toteutuvia toimenpiteitä.
Konsernihallinnon Yhteisten erien
alkuperäiseen talousarvioon budjetoidut laskennallinen 19,6 milj. euron
valtion rahoitusosuus (rahoitusosuus
investointimenoon) raitiotien rakenta-

miseen ja vastaavan suuruinen varaus
pääomasijoitukseen (investointimeno)
Tampereen Raitiotie Oy:öön eivät näy
kaupungin talousarvion investointiosassa, koska alkuvuonna 2018 päädyttiin tilintarkastajien kanssa yhteistyössä
muuttamaan suunniteltua kirjaustapaa.

RAITIOTIE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta

TP 2018
-1 037

Muutettu
TA 2018
-1 525

Alkuper.
TA 2018

Ero
488

-1 519

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-6

0
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Kehitysohjelmat

Työllisyyskokeilu
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu (työllisyyskokeilu) toteutettiin ajalla 1.8.2017 - 31.12.2018 ja se
perustui kokeilulakiin. Valtio ei jatkanut
työllisyyskokeilua huolimatta siitä, että
kokeilukunnat esittivät kokeilulain jatkamista ja asiaa kannatettiin laajasti.
Työllisyyskokeilu oli kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutettu kehitysohjelma. Tampere ja muut yhdeksän
kokeilualueen kuntaa Pirkanmaalla vastasivat kokeilulaissa määritellyn asiakasryhmän osalta myös suurimmasta
osasta lakisääteisiä työvoima- ja yrityspalveluita. Työllisyyskokeilun asiakaskohderyhmä oli työttömät työnhakijat,
jotka eivät saa palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa. Tampere johti Pirkanmaan kokeilua.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Työllisyyskokeilussa kehitettiin ja tarjottiin asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia
palveluja työnhakija- ja työnantaja-

keiseen aikaan.
Työllisyyskokeilun päättymiseen varautuen käynnistettiin syksyllä 2018
valmistelu laaja-alaisesta, sopimuksellisesta yhteistyömallista työllisyyspalvelujen järjestäjien välille. Tällä pyritään
turvaamaan palvelutarpeen mukaiset
ja sujuvat työllisyyspalvelut sekä hyödynnetään työllisyyskokeilussa luodut
hyvät toimintamallit. Työllisyydenhoidon mallin kehittämistä muuttuvassa
toimintaympäristössä jatketaan uuden
elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman (2019 - 2020) puitteissa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliselle kokeilulle asetettiin vuoden 2018 talousarviossa neljä sitovaa toiminnan tavoitetta ja kolme toimenpidettä. Vuoden
lopun tilanteessa sekä tavoitteet että
toimenpiteet toteutuivat. Tavoitteiden ja
toimenpiteiden eteneminen on tarkemmin kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2018

4

Maahanmuuttajien työllisyys Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän työton parantunut vuoteen 2017 tömyysaste on laskenut. Joulukuussa 2018 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1
verrattuna
289, mikä on 23,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyysaste
oli joulukuussa 26,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 35,4 %. Tavoite toteutui.

+

Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen suorittamisen
jälkeen työttömäksi jääneiden määrä on vähentynyt

Vuonna 2016 ammatillisen perustutkinnon Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa suorittaneista noin 25 % oli työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen, kun 2015
valmistuneista työttömäksi jäi noin 26 %. (Lähde Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun
viimeisimmät tiedot) Tavoite toteutui.

+

Erityistä tukea tarvitsevien
työllistymisedellytykset ovat
parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevia ohjattiin vuonna 2018 runsaasti työllistymisedellytyksiä
parantaviin palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen palveluihin
lisääntyi 47 % vuoden takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kuntouttavasta
työtoiminnasta suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 34 % asiakkaista.
Asiakkaiden työllistymisedellytysten kehittymistä voidaan arvioida myös digitaalisen
Kompassi-tilannearviotyökalun avulla. Eniten kehitystä on tapahtunut asiakkaiden
itsensä arvioimana työllistyvyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Tavoite
toteutui.

+

Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 5,025 milj. euroa pienempänä kuin vuonna
2017. Vuoden 2018 työmarkkinatukikustannukset olivat 27,5 milj. euroa. Työttömyyden rakenne on edelleen haasteellinen ja työmarkkinoiden imu on kohdistunut
etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin. Kaupungin rahoitusvastuulla olevista
työttömistä noin 44 % on saanut työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Tavoite toteutui.

+

13

14

15
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asiakkaille. Tällä vastattiin kehitysohjelman tavoitteisiin vaikuttavuudesta sekä
kustannussäästöistä työttömyydestä
julkiselle taloudelle aiheutuviin kustannuksiin mukaan luettuna kaupungin
työmarkkinatuen maksuosuus.
Kehitysohjelmalle asetetut hyötytavoitteet toteutuivat valtaosin. Työttömien määrä Tampereella laski vuodesta
2016 38 % (joulukuu 2016 - joulukuu
2018). Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut myös talouden ja työvoiman
kysynnän hyvä tilanne. Kaupungin
työmarkkinatuen maksuosuus pieneni 15 % vuodesta 2016 vuoteen 2018.
Kehitysohjelman tavoitteena oli vähintään kolmen prosentin lasku. Työllisyyskokeilussa panostettiin passiivisen
työttömyysturvan rahoittamisen sijaan
asiakkaiden kohtaamiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Työllisyyskokeilussa
kyettiin tavoitteen mukaisesti rakentamaan palveluita ja toimintamalleja
sektoreiden ja toimijoiden yhteistyönä
mahdollisen maakuntauudistuksen jäl-

Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 5 milj.
euroa
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Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

Kehitysohjelmat

Nro

Toimenpide vuodelle 2018

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Valmistellaan seudullinen
työllisyydenhoidon toimintamalli ja määritellään kuntien
työllisyydenhoidon keskeiset
ydinpalvelut

Työllisyyskokeilussa on rakennettu työnhakija- ja työnantajalähtöinen hallintorajat
ylittävä seudullinen toimintamalli. Yhteistyömallia on tarkoitus edelleen syventää ja
laajentaa osana alustapohjaista, sopimuksellisesta yhteistyötä, joka käynnistyy vuonna
2019. Valmistelua on tehty kuntien, TE-hallinnon ja maakuntavalmistelijoiden kesken.
Alustapohjaisella yhteistyöllä jatketaan kokeilussa kehitettyjä hyviä käytänteitä ja palveluita. Malli on sovellettavissa myös maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. Tulevat
lainsäädäntöratkaisut linjaavat työllisyydenhoidon mallin rakentamista ja kuntien
roolia. Kuntien keskeiset ydinpalvelut ovat kokeilun osalta tuotteistamisvaiheessa,
esimerkkinä OMA-valmentajamallin tuotteistus ja käyttöönotto kaikissa kokeilualueen
kunnissa. Työllisyyskokeilun jatkona toteutetaan vuosina 2019–2020 uutta elinvoimaja kasvupalveluallianssin kehitysohjelmaa. Toimenpide toteutui.

+

Toimeenpannaan tarvittavat
rakenteelliset uudistukset työllisyyspalveluiden,
ammatillisen koulutuksen,
yrityspalveluiden ja sosiaalija terveyspalveluiden välillä

Rakenteelliset uudistukset sisältyvät työllisyyskokeilussa luotuun toimintamalliin. Työllisyyspalvelut ja ammatillinen koulutus (Tredu) ovat organisoineet uudella tavalla valmistumassa olevien työllistymistä sekä työttömien osaamisen kehittämistä tukevia palveluja. Työllisyyspalvelujen ja yrityspalveluiden vastuunjakoa muutettiin niin, että kv.
osaajien houkutteluun, sijoittumiseen ja hyödyntämiseen liittyvät toiminnot siirtyivät
osaksi työllisyyspalveluja. Työllisyyspalvelut ja yrityspalvelut ovat kehittäneet yhteisiä
toimintamalleja yritysasiakkaiden palvelemiseen. Käynnissä on yhteisen yrittäjyys- ja
työnantajapalveluiden palvelualustan valmistelu TE-toimiston kanssa. Työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö ovat rakentaneet toimintamalleja ja määritelleet palveluvastuita
tilanteisiin, joissa työttömän palvelutarpeissa painottuvat sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kuntouttavan työtoiminnan osalta on tehty toimivastuisiin liittyvää tuotekehitystyötä.
Toimenpiteillä on luotu pohja rakenteilla oleville toimijoiden yhteisille alustoille, joilla
työllisyyttä tukevia palveluita tarjotaan työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille. Toimenpiteet etenivät suunnitellusti ja työtä jatketaan vuonna 2019 elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman puitteissa. Toimenpide toteutui.

+

Uusia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita on kehitetty sekä rakenteellisten uudistusten että nopeiden kokeilujen kautta.
Erilaisia palvelukokeiluja on tehty useita kymmeniä ja osa näistä oli digitaalisia. Kokeilujen tulokset ja vaikutukset on arvioitu ja osa palveluista tuotteistetaan. Digitaalisilla
palveluilla tavoitellaan palvelun laadun parantamista, palvelukapasiteetin nostoa ja uusien palveluinnovaatioiden synnyttämistä. Tuotteistaminen on käynnistetty keskeisimpien tuotteiden osalta. Palveluiden ja digiratkaisujen kehittäminen jatkuu vuonna 2019
elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman puitteissa. Toimenpide toteutui.

+

2

3

Käynnistetään kokeiluja,
hankkeita ja digi-innovaatioita, joilla haetaan vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä palveluja

Kehitysohjelman talous
Työllisyyskokeilun vuosikate toteutui
3,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.
Toimintatuotot jäivät 0,5 milj. euroa
suunniteltua pienemmiksi, koska toimintakuluja vastaavia valtion korvauksia kuntouttavalle työtoiminnalle ja
työllistämistukia kertyi vuosisuunnitelmaa vähemmän kuntouttavan työtoiminnan tason merkittävästä kasvusta

Käyttötalous (1 000 euroa)
Elinvoima- ja osaamislautakunta

huolimatta.
Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutettujen päivähintojen ja toteutettujen
uusien kustannustehokkaiden pilottien
ansiosta palvelujen ostot toteutuivat
4,7 milj. euroa suunniteltua pienempinä, vaikka kuntoutuspäivien lukumäärä oli 60 % edellisvuotta suurempi.
Vastaavasti työllisyyskokeilussa syntyi

TP 2018
-16 903

Muutettu
TA 2018
-20 218

Ero
3 315

Alkuper.
TA 2018
-20 218

henkilöstökustannusten, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä vuokrakulujen ylityksiä yhteensä 0,3 milj. euroa.
Lisäksi ehkäisevänä toimeentulotukena
maksettavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden matkakorvaukset ylittyivät 0,6 milj. euroa ennakoimattomista kustannuksista johtuen.

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0
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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 sisältyi
myös konsernipalveluyksikkö Koppari,
joka talousarviossa ja tilinpäätöksessä
käsitellään erillään Konsernihallinnosta.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupungin Konsernihallinnossa edistetään koko kaupunkiorganisaation
yhteisiä strategisia tavoitteita. Vuonna
2018 näissä painottuivat johtamisen
uudistaminen, työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen, talouden tasapainottaminen
sekä toiminnan tuottavuuden parantaminen muun muassa digitalisaatiota
hyödyntämällä ja hankintatoimintaa tehostamalla. Lisäksi konsernihallinnon
toiminnassa varauduttiin mahdollisen
sote- ja maakuntauudistuksen hallittuun toteutukseen.
Konsernihallinnon toteutunut henkilötyövuosien määrä vuonna 2018 oli
187,3, joka alitti suunnitellun 36 henkilötyövuodella. Merkittävin syy henkilötyövuosien suunniteltua pienempään
toteumaan oli maakuntavaalien siirtyminen ja presidentinvaalien jääminen
yhteen kierrokseen. Vaalien henkilötyövuosien toteuma jäi 20 henkilötyövuotta suunniteltua pienemmäksi. Hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan
hankinta- ja ostopalvelutiimi siirrettiin
Avo- ja asumispalveluihin 1.6.2018 al-
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kaen. Siirtojen vaikutus Konsernihallinnon henkilötyövuosiin oli -4,5 henkilötyövuotta. Lisäksi konsernihallinnon
henkilötyövuosien toteutumista suunniteltua pienempänä selittävät vapautuneiden tehtävien täyttämättä jättämiset, rekrytointien viivästymiset, pitkät
poissaolot sekä muutamat yksittäiset
henkilösiirrot palvelualueille. Myös digiohjelman rekrytoinnit toteutuivat yli
kolme henkilötyövuotta pienempänä
kuin oli suunniteltu.
Tieto- ja viestintätekniikkaa sovelluksineen kehitettiin 5,6 milj. eurolla. Pienimuotoisia muutos- ja parannustöitä
tehtiin kahdellekymmenelle ICT-palvelulle 2,0 milj. eurolla. Digiohjelman kehittämisprojekteja oli vuoden aikana
käynnissä 20, ja ohjelmaa toteutettiin
1,4 milj. eurolla. Konsernisalkkujen ohjaamia projekteja uusien sovellusten
kehittämiseksi tai entisten uudistamiseksi oli käynnissä lähes 30. Näistä merkittäviä projekteja olivat muun muassa
Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut
(ODA), Pirta II, Tulostamisen laitteet ja
palvelut, Ennen Kantaan liittymistä syntyneiden tietojen siirto Kantaan, EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpano, Maksuliikennejärjestelmän ja
kassaennusteen uudistaminen digiaikaan, Tahe-Pirkanmaa, Documentun- ja
Selma-tasonnosto.

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

Konsernihallinto
Konsernihallinnontoimintakate (ilman
ICT-kehittämistä) toteutui 3,5 milj. euroa suunniteltua parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa
suunniteltua pienempänä ja toimintamenot 3,9 milj. euroa suunniteltua

pienempinä. Merkittävin yksittäinen
syy toimintatuottojen ja toimintamenojen suunniteltua pienempään toteumaan oli maakuntavaalien siirtyminen
ja presidentinvaalien jääminen yhteen
kierrokseen. Vaalien vaikutus toimintatuottoihin oli 0,3 milj. euroa ja toimintamenoihin 1,4 milj. euroa. Ulkoisista
palvelujen ostoista säästettiin lisäksi
0,9 milj. euroa, joka jakaantui tasaisesti
lähes kaikille Konsernihallinnon yksiköille. Sisäiset palvelujen ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Myös muut toimintamenot
toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua
parempana.

ICT-kehittäminen
Konsernihallinnon kehittämisyksikköön
31.12.2018 asti kuuluneen ja 1.1.2019
omana konserniyksikkönä aloittaneen
tietohallinnon sitova talouden seurantataso on ICT-kehittämisen toimintakatteen ja investointien yhteissumma.
Toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä toteutuivat 3,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. ICT-investointeja
tehtiin 0,05 milj. eurolla, mikä oli 1,0
milj. euroa suunniteltua vähemmän.
Suunniteltua vähäisempään rahan
käyttöön oli useita syitä. Suurimmat
yksittäiset tekijät olivat Smart Tampere
Digiohjelman suunniteltua pienempi
henkilöstömäärä ja rahan käyttö, haasteet ICT-toimittajien toteutuskyvyssä
sekä useiden projektien toteutusten
siirtyminen tehtäväksi vuonna 2019.
Kaupunki sai myös hyvitystä vanhoista
tulostimista ja kommunikaatioprojektin
viiveistä, jotka kirjattiin ICT-kehittämisen tulona. Vuoden aikana ICT-kehittämisen investointibudjetista siirrettiin
0,5 milj. euroa käyttötalouteen. Vuoden
2019 talousarvioon esitettiin yhteensä
3,0 milj. euron uudelleenbudjetointeja
investointeihin ja ne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.2.2019.

Konsernihallinto

KONSERNIHALLINTO
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

689

109

580

1 108

582

526

634

1 191

-557

2 431

1 882

549

-12 067

-13 386

1 319

-1 821

-2 011

190

-401

-573

172
3 108

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot

-11 520

-14 628

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-198

-185

-13

Avustukset

-532

-721

189

-2 188

-2 228

40

-281

-710

429

Toimintakulut yhteensä

-29 007

-34 442

5 435

Toimintakate

-26 576

-32 560

5 984

-0

0

-0

-26 576

-32 560

5 984

-1 191

-1 500

309

-27 768

-34 060

6 292

Vuokrakulut
Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

Sitovat erät (1 000 euroa)

TP 2018
-46

TP 2018

Muutettu
TA 2018
-1 018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero
971

Ero

-1 548

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-50

580

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

ICT-kehittäminen, toimintakate
+ nettoinvestoinnit

-5 574

-9 040

3 466

-7 500

-1 540

0

Konsernihallinto, toimintakate

-21 048

-24 538

3 490

-23 980

-558

0
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Yhteiset erät
Yhteiset erät sisälsivät 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 liikuntaetuuteen ja työmatkaliikenteen tukeen. Myös pelastustoimen maksuosuus ja vanhat eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä
poikkeusolojen johtotilojen kustannukset maksettiin yhteisistä eristä.
Kaupungin yhteisistä eristä osoitettiin ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitusta (valtionosuutta)
vastaava summa sisäisenä tulona koulutuksen järjestäjä Tredulle. Lisäksi
toisen asteen koulutukselle osoitettiin
rahoitusta opiskelijahuoltoon, Ammatti10-, Tikas- ja Aku-toimintaan.
Yhteiset erät sisälsi myös oman pääoman rahastona käsiteltävän Elinkeinorahaston, jonka käyttöön tulee varautua talousarviossa.
Yhteisten erien investoinnit ovat pääosin sijoituksia osakkeisiin ja osuuksiin.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

323

230

93

80

200

-120

32

0

32

Muut toimintatuotot

1 225

852

373

Toimintatuotot yhteensä

1 660

1 282

378

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-1 693

-2 513

820

Palkat ja palkkiot

-215

-624

409

Henkilösivukulut

-1 478

-1 889

411

-1 477

-1 847

371

-1

-42

40

-26 333

-26 924

591

-163

-56

-107

-80 655

-81 306

651
-54

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut

-229

-175

-1 198

-1 205

7

Toimintakulut yhteensä

-110 271

-112 179

1 908

Toimintakate

-108 611

-110 897

2 286

-199

-566

367

-108 809

-111 463

2 654

1 350

1 500

-150

-107 460

-109 963

2 503

Muut toimintakulut

Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Rahastojen vähennys (+)
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Toimintakate toteutui 2,3 milj. euroa
muutettua talousarviota parempana.
Toimintatuotot ylittyivät 0,4 milj. euroa ja toimintakulut alittuivat 1,9 milj.
euroa. Merkittävin syy toimintatuottojen ylittymiseen oli vuoden 2015 ostolaskujen tarkastuksen perusteella
arvonlisäveroista haetut palautukset
0,35 milj. euroa. Merkittävimmät syyt
toimintakulujen alittumiseen olivat harkinnanvaraisten henkilöstömäärärahojen 0,7 milj. euroa, varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisten maksujen 0,4 milj.
euroa sekä liikunta- ja kulttuurietuuden
0,4 milj. euroa suunniteltua pienemmät
toteutumat. Lisäksi Elinkeinorahaston
toimintakuluja kirjattiin 0,6 milj. euroa
suunniteltua vähemmän, kun 0,4 milj.
euroa sijoitettiin Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n osakkeisiin.
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Elinkeinorahastoa varauduttiin käyttämään 1,5 milj. euroa. Rahastoa käytettiin yhteensä 0,95 milj. euroa muun
muassa lentoliikenteen kehittämiseen,
kiihdyttämöpalveluihin
media-alan
startup-yrityksille ja audiovisuaalisen
alan kehittämiseen tukien elokuvien,
sarjojen ja dokumenttien tuotantoa.
Lisäksi rahasto sijoitti 0,4 milj. euroa
Suomen Vaikuttavuusijoitus Oy:n osakkeisiin.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 6,7 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempinä. Talousarvioon oli varattu 5,657
milj. euroa TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen, joka
ei toteutunut. Summaa esitettiin uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019 ja
valtuusto hyväksyi muutosehdotuksen
18.2.2019.

Vuonna 2018 tehtiin seuraavat sijoitukset:
• 4,260 milj. e Tampereen Messu- ja
urheilukeskus Oy
• 3,745 milj. e Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy (svop)
• 3,201 milj. e KOY Tampereen
Moni-toimiareena
• 0,820 milj. e Pirkanmaan Voimia Oy
• 2,706 milj. e Pirkanmaan Voimia Oy
(svop)
• 1,000 milj. e Tampereen Tilapalvelut
Oy (svop)
• 0,556 milj. e Tavase Oy
• 0,585 milj. e Monetra Oy
• 0,400 milj. e Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy (Elinkeinorahasto)
• 0,002 milj. e Vuores Palvelu Oy

Konsernihallinto

Pysyvien vastaavien luovutustuloja kirjattiin noin 10,6 milj. euroa eli 0,035 milj.
euroa budjetoitua enemmän. Finnpark

Oy palautti sijoitettua vapaata omaa
pääomaa (svop) suunnitellusti 0,5 milj.
euroa ja Tampereen Vesi Liikelaitok-

selle siirrettiin sijoitukset Tampereen
Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön yhteensä 10.062.198 euroa.

YHTEISET ERÄT
Investoinnit (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investointimenot

-17 275

-23 968

6 693

-35 002

11 034

0

Rahoitusosuudet

0

0

0

19 600

-19 600

0

-17 275

-23 968

6 693

-15 402

-8 566

0

10 597

10 562

35

500

10 062

0

Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

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

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-108 611

-110 897

2 286

-118 159

7 262

0

-17 275

-23 968

6 693

-15 402

-8 566

0
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Konsernipalveluyksikkö Koppari
Konsernipalveluyksikkö Koppari toimi ajalla 1.1.2016–31.12.2018 tuottaen
asiakkailleen talous-, henkilöstö-, tietojohtamis- ja projekti-, hallinto- sekä
ICT-palveluja. Koppari muodostettiin
yhdistämällä
hallintopalvelukeskus
(Halo) ja taloushallinnon palvelukeskus
(Kipala) sekä toimintoja kuten ICT-palvelut ja henkilöstöhallinnon palveluja
konsernihallinnosta.
Kopparin tuottamat palvelut laadittiin
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti
tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Palveluita kehitettiin yhteistyössä asiakkaiden
ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta
ne tukivat asiakkaiden toimintaa. Palvelutuotannossa hyödynnettiin nykyaikaisia menetelmiä ja välineitä tehokkaasti.
Kopparin asiakaskunta koostui kaupungin yksiköistä, konserniyhteisöistä
sekä muista yhteistyökumppaneista.
Asiakkaita oli yhteensä yli 50.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Konsernipalveluyksikkö Kopparin toiminta päättyi, kun talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut (ostolaskut, kirjanpito, laskutus, maksuliikenne, matkat,
palkat, rekrytointi ja kehittämispalvelut) sekä näihin liittyvät järjestelmäpalvelut siirtyivät Monetra Pirkanmaa Oy:n
tuotettavaksi 1.1.2019. Siirtyneitä palveluita tuottavia henkilöitä siirtyi osana
liikkeenluovutusta Monetra Pirkanmaa
Oy:n palvelukseen yhteensä 126 henkilötyövuotta.
Muut Kopparin palvelut (hallintopalvelut, suurin osa ICT-palveluita, HR-esimiestuki, projekti- ja tietojohtamispalvelut) siirtyivät Tampereen kaupungin
konsernihallinnon tuotettavaksi. Konsernihallinnossa sekä palvelut että niitä
tuottavat henkilöt, 142 henkilöä, sijoittuivat useisiin konserniyksiköihin.
Konsernipalveluyksikkö
Kopparin
toiminnalle oli laadittu konsernihallinnon johtoryhmän hyväksymä kehittämissuunnitelma vuosille 2016–2018.
Kehittämissuunnitelma piti sisällään
strategisia tavoitteita koko yksikölle
sekä palveluryhmäkohtaisia tavoitteita. Kunakin toimintavuonna asetet-
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tiin palvelu- ja vuosisuunnitelmassa
kehittämissuunnitelman tavoitteiden
saavuttamista edistävät vuosittaiset
tavoitteet. Vuonna 2018 toiminnan painopisteinä olivat asiakastyytyväisyys,
henkilöstömäärän sopeuttaminen, ICTpalveluiden toimintavarmuuden parantaminen, johtaminen ja esimiestyö,
taloudellinen tulos sekä työhyvinvointi.
Lisäksi vuoden 2018 tavoitteeksi asetettiin palvelu- ja vuosisuunnitelmassa
Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön
toiminnan sekä uuden konsernipalveluyksikön toiminnan valmistelu linjausten mukaisesti.
Kopparissa tehtiin paljon asiakaspalvelun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Palvelunhallintajärjestelmä
vakiinnutettiin osaksi prosesseja hallintopalveluissa, talouspalveluissa ja
henkilöstöpalveluissa samaan tapaan
kuin ICT-palveluissa oli tehty aiemmin.
Asiakaspalvelun päivittäinen laadun
mittaus kohtaamiskyselyillä aloitettiin
vuonna 2017 ja arvosanat olivat hyviä:
vuodelta 2017 9,33 ja vuodelta 2018
9,40. Kehittyneen palvelunhallinnan
ansiosta Kopparilla oli käytettävissään
määrä- ja laatudataa tiimeittäin, palTuloslaskelma (1 000 euroa)

veluittain ja asiakkaittain. Dataa hyödynnettiin muun muassa resursoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä
tapahtumien ja ongelmien juurisyiden
tunnistamisessa. Tunnistettuihin asiakastarpeisiin reagoitiin esimerkiksi
käynnistämällä palkanlaskennan asiakaspalveluringin toiminta.
Kopparin taloudellinen tulos oli
kaikkina kolmena toimintavuonna
vuosisuunnitelmaa parempi. Nettobudjetoituna yksikkönä Koppari hyvitti
kertyneen ylijäämän sisäisille asiakkailleen. Hyvien taloudellisten tulosten
taustalla on erityisesti palvelujen ostoissa saadut säästöt sekä suunniteltua
pienemmät henkilöstökulut.
Henkilöstömäärän
sopeuttamista
tehtiin koko Kopparin toiminnan ajan
suunnitelmien mukaan hallitusti palveluiden toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi huomioiden. Tavoite henkilöstömäärän vähentymisestä 12 %
alkuperäisissä tehtävissä vuoden 2018
loppuun mennessä toteutui.
Asiantuntijatyön osuutta kokonaistyömäärästä haluttiin kasvattaa ja
sen mittaamiseen määriteltiin malli.
Kopparin perustyön ja asiantuntijaMuutettu
TA 20178

TP 2018

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

31 598

34 850

-3 252

Tuet ja avustukset

69

40

29

Muut toimintatuotot

29
31 696

34 890

-3 194

Toimintatuotot yhteensä

29

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-12 610

-13 795

1 184

Palkat ja palkkiot

-10 166

-11 012

846

Henkilösivukulut

-2 444

-2 783

338

-2 059

-2 300

241

-385

-482

98

-17 240

-19 735

2 495

-176

-247

71

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-4
-1 624

-1 678

54

-22

-6

-15

-31 675

-35 461

3 785

Toimintakate

21

-571

592

Rahoitustuotot ja -kulut

-3

Tilikauden tulos

18

-571

589

-3
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töiden osuuksien muutosta seurattiin tuotteiden avulla: kunkin tuotteen
myynnistä laskettiin prosenttiosuudet
perustyö-, asiantuntijatyö- tai vaativa
asiantuntijatyöluokkaan. ICT-palveluissa on eliminoitu summista ulkoiset ostot, koska niiden osuus on suuri. Asiantuntija- ja vaativan asiantuntijatyön
osuus oli vuonna 2016 49 %, vuonna
2017 52 % ja vuonna 2018 53 %.
Digitalisaatiota edistettiin aktiivisesti
ja suunnitelmallisesti kaikissa palveluryhmissä. Kehittämistä tehtiin sekä
jatkuvana kehittämisenä että suuremmissa projekteissa. Hallintopalveluissa
otettiin käyttöön Selma-järjestelmä,
joka mahdollistaa sähköiset kokouskäytännöt ja asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen.
Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen osalta otettiin käyttöön verkkoasiointi, jossa pystytään
toimittamaan sähköisesti maksu- ja
palvelupäätökset asiakkaille. Talouspalveluissa tehtiin automatisointia muun
muassa maksuliikenteessä ja ostolaskuissa. Esimerkiksi vuonna 2017 otettiin
käyttöön laskuportaali, jonka kautta
toimittajilla on mahdollisuus lähettää
laskunsa digitaalisessa muodossa paperilaskun sijaan. HR-palveluissa tehtiin
prosessiuudistuksia, joissa luovuttiin
vanhoista HH-lomakkeista ja toiminnot
siirrettiin Essi-järjestelmään. Matkat ja
tilaisuudet tiimissä automatisoitiin kululaskujen käsittely kaupunkitasoisesti
vuoden 2018 aikana. Tietojohtamiseen
hankittiin kaupungille raportti- ja analytiikkatyökalu.
Työhyvinvointia kehitettiin työhyvinvointisuunnitelman pohjalta. Keskeisiä
tavoitteita olivat muun muassa hyvä
yhteishenki ja innostava ilmapiiri sekä
se, että Koppari on oppiva organisaatio,
jonka asiantuntijuus vahvistuu. Konsernipalveluyksikkö teki koko henkilöstön
kattavan saman sisältöisen työtyytyväisyyskyselyn vuosittain. Kyselyn tulosten
mukaan työtyytyväisyys on parantunut
tavoitteen mukaisesti vuosittain. Vuonna 2016 kokonaisarvosana oli 3,98,
Sitovat erät (1 000 euroa)
Konsernipalveluyksikkö Koppari,
toimintakate

vuonna 2017 4,05 ja vuonna 2018 4,14.
Asteikko kyselyssä oli 1–5. Tuloksia hyödynnettiin toiminnan ja käytäntöjen kehittämisessä. Tulosten pohjalta tehtiin
konkreettisia toimenpiteitä sekä tiimi-,
ryhmä- että koko yksikön tasolla.
Kopparin henkilöstön osaamistaso
oli kokonaisuutena hyvä. Toiminnan
luonteesta ja toimintaympäristön muutoksista johtuen jatkuva ja oikein kohdistuva osaamisen kehittäminen oli tärkeää. Tähän haasteeseen vastatakseen
Koppari laati kaupungin yleistä koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa tukevan
osaamisen kehittämisen johtamisen
mallin sisältäen sekä ydinosaamisten
määrittämisen että vuosittain tehtävän
itsearvioinnin. Vuosittaista tavoitetta 85
% ei ole koulutusten osalta täysin saavutettu johtuen muun muassa muutosten aiheuttamasta työkuormituksesta
sekä siitä että koulutussuunnitelmat
ovat olleet melko kunnianhimoisia.
Johtamiseen ja esimiestyöhön kiinnitettiin Kopparissa koko toiminnan
ajan runsaasti huomiota. Kopparin
johtamista ja esimiestyötä kehitettiin
kaupungin mahdollistavan johtamisen
periaatteiden mukaisesti. Esimiesten
toimintaa tuettiin muun muassa järjestämällä säännöllisesti esimiesiltapäiviä,
joissa käsiteltiin sekä ajankohtaisia asioita että muita esimiestyöhön liittyviä
aiheita. Johtaminen ja esimiestyö oli
myös Kopparin ydinosaamisen ”Ammatillinen osaaminen” yksi osakokonaisuus. Vuoden 2016 Kunta10-kyselyn
tulosten mukaan Kopparin johtamisen
osioiden mittarit olivat hieman kaupungin kokonaisarvosanaa alhaisemmat
(36). Vuoden 2018 Kunta10-kyselyssä
johtamisen mittarit olivat huomattavasti paremmat kuin 2016 (43).
Vuonna 2018 ICT-palveluissa palveluiden jatkuvuudenhallintaa (toimintavarmuus) saatiin parannettua useilla
tehdyillä toimenpiteillä. Merkittävin toimenpide oli tietoliikenneverkon häiriöherkkyyden vähentämiseksi toteutettu
segmentointiprojekti, joka valmistui

TP 2018
21

Muutettu
TA 2018
-571

Alkuper.
TA 2018

Ero
592

0

joulukuussa 2018. Laajat häiriöt vähenivät lukumääräisesti edellisvuoden 9:stä
1:een.
Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön valmistelu eteni kokonaisuudessaan suotuisasti ja Monetra Pirkanmaa
Oy aloitti toimintansa suunnitellusti
1.1.2019. Yhtiön ensimmäiset toimintaviikot ovat sujuneet hyvin, joten projektin voi todeta onnistuneen hyvin.
Uuden konsernipalveluyksikön muodostamisen osalta linjauksia tarkistettiin vuoden aikana ja päädyttiin uuden
yksikön muodostamisen sijaan siirtämään toiminnot osaksi useampia konserniyksiköitä. Tarkistettujen linjausten
mukaiset toimenpiteet saatettiin onnistuneesti päätökseen.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Konsernipalveluyksikkö Kopparin toimintakate ennen tilinpäätöshyvitystä
oli noin 2,9 milj. euroa eli noin 3,5 milj.
euroa suunniteltua parempi. Toimintakulut toteutuivat noin 3,8 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Myyntituottojen toteuma oli noin 0,3 milj. euroa
suunniteltua pienempi, kun PSHP–Hasa-fuusion takia suunniteltua ylikapasiteetin laskutusta ei tarvinnut toteuttaa.
Myyntituotot ylittyivät palveluryhmissä melko tasaisesti. Kaikissa palveluryhmissä toimintakulut olivat suunniteltua
pienemmät. Henkilöstökulut toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja palvelujen ostot toteutuivat 2,5
milj. euroa suunniteltua pienempinä,
josta ICT-palvelujen osuus oli 1,2 milj.
euroa. Kopparin palkalliset henkilötyövuodet alittivat suunnitellun 4,9 henkilötyövuodella, vaikka vuoden aikana
Koppariin siirrettiin toimintoja ja henkilöitä (3 henkilöä) muista yksiköistä.
Toimintakulujen toteuduttua suunniteltua pienempinä, Koppari hyvitti sisäisille asiakkailleen tilinpäätöshyvityksenä 2,9 milj. euroa.

KV:n
muutokset
-571

Muut
muutokset
0
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Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos
Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta ja sen päättymisen
jälkeen
Pirkanmaan pelastuslaitos oli maakunnan esivalmistelun II vaiheessa tiiviisti
mukana niin kansallisella kuin maakunnallisella tasolla. Maakunnallisen tason
loppuraportit jätettiin kesäkuussa 2018.
Esivalmistelun kolmannen vaiheen alkaessa syksyllä 2018 todettiin maan hallituksen päätös uudesta, viivästyneestä
aikataulusta, ja päätettiin jatkaa valmistelua virkatyönä.
Vuosi 2018 oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen 120-vuotisjuhlavuosi.
Pelastus- ja ensihoitotehtävät lisääntyivät vuonna 2018. Laajavaikutteiset
häiriötilanteet ja onnettomuudet, kuten sään ääri-ilmiöt, olivat osaltaan
nostamassa pelastustoimen ja ensihoi-

don tehtävämääriä. Ensihoidon tehtävämääriä aiempaan nosti myös vuonna
2017 toteutettu toimialueen laajennus.
Vuonna 2018 valmistui kolme uutta
paloasemaa Ikaalisiin, Kangasalle sekä
Valkeakoskelle.
Kansallinen tietoturvahanke päättyi
31.12.2018. Pirkanmaan pelastuslaitoksella hanketta vietiin eteenpäin henkilöstö- ja tilaturvallisuusasioissa.
Vuoden 2019 ensimmäiset kuukaudet näyttävät suunnan sille, mihin pelastuslaitos suuntaa perustyönsä ohella resurssia. Mikäli maakuntauudistus
toteutuu suunnitellussa aikataulussa,
on siirtymisen suunnittelu aloitettava
viipymättä.
Helmikuussa 2019 Porin hätäkeskuksessa ja sitä kautta Pirkanmaan pelastuslaitoksella otetaan käyttöön hätä-

keskustietojärjestelmä. Vuonna 2019
jatketaan varautumista valtakunnallisen kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöönottoon.
Ensihoidossa jatketaan kehittämistä
sekä yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiiri valmistelee seuraavaa ensihoidon
palvelutasopäätöstä, joka laajentaa
pelastuslaitoksen ensihoidon toimintaaluetta.
Vuoden 2019 aikana siirrytään piirinuohousjärjestelmästä
vapaaseen
nuohouspalvelujen tarjontaan.
Pelastuslaitoksen kattavammat tiedot ovat luettavissa erillistilinpäätösten
yhteydessä.

KÄYTTÖTALOUS
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Liikeylijäämä

TP 2018
-37

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

-1

Muutokset

-36

0

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Muutokset

Investointimenot

-1 895

-1 952

57

-1 827

-125

Rahoitusosuudet

341

302

39

177

125

16

0

16

0

0

-1 538

-1 650

112

-1 650

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET
Kortti

Toiminnan tavoite

Toteuma

1

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti

+

2

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

+

3

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä
vuoteen 2017 verrattuna

-

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.
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Liikelaitokset

Liikelaitokset
Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta ja sen päättymisen
jälkeen

tuun yhtiöön liiketoimintakaupalla kaupunginvaltuuston aiemmin tekemän
päätöksen perusteella. Tilakeskus organisoitiin vastaamaan kaupungin uutta
toimintamallia.
Tampereen
Infra
liikelaitoksen
linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirtyi Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen
vastuulle. Muutoksen mukana 16 Infran
työntekijää siirtyi TKL:n palvelukseen.
Infran tulevaisuuden selvittely jatkui.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
päätöksellä valmisteluun valittiin vaihtoehto, jonka mukaan Infrasta tulee
erillinen osakeyhtiö. Kaupunginhallitus
esitti valtuustolle Infra Oy:n perustamista, mutta valtuusto palautti asian
uudelleen valmisteltavaksi. Infra jatkaa

Tampereen liikelaitosten kehittämistä jatkettiin aktiivisesti vuoden 2018
aikana. Suurin muutos koski ateria- ja
puhtauspalveluja tuottavaa Tampereen
Voimia Liikelaitosta, joka toimi viimeistä vuotta liikelaitoksena. Yhtiömuotoinen Voimia aloitti vuoden 2019 alussa,
kun liikelaitoksen toiminta siirrettiin
liikkeenluovutuksella Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistamaan Pirkanmaan
Voimia -nimiseen in house -yhtiöön.
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
aloitti Tampereen Tilapalvelut Oy -nimisenä yhtiönä 1.1.2018. Tilakeskuksen
palveluliiketoiminta siirrettiin perustet-

LIIKEYLIJÄÄMÄN TOTEUTUMINEN
Liikeylijäämä (1 000 euroa)
Vesi

TP 2018
23 516

Kaupunkiliikenne

Ero

25 309 -1 793

Muutokset

25 357

-48

253

413

-125

2 328

3 861 -1 533

4 105

-244

Voimia

2 360

1 931

429

2 200

-269

31 389 -2 645

32 075

-686

28 744

288

Alkuper.
TA 2018

Infra
Yhteensä

541

Muutettu
TA 2018

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
Muutokset
TA 2018

-31 957

-34 562

2 605

-23 000

-11 562

15 611

14 899

712

14 899

0

-3 122

-3 100

-22

-3 100

0

15

0

15

0

0

-315

-487

172

-487

0

0

0

0

-900

900

101

190

-89

100

90

-35 394

-38 149

2 755

-27 487

-10 662

15 727

15 089

638

14 999

90

Ero

Tampereen Vesi
Investoinnit
Pysyvien vastaavien
luovutustulot
Tampereen Kaupunkiliikenne
Investoinnit
Pysyvien vastaavien
luovutustulot
Tampereen Voimia
Investoinnit
Tampereen Infra
Investoinnit
Pysyvien vastaavien
luovutustulot
Liikelaitokset yhteensä
Investoinnit
Pysyvien vastaavien
luovutustulot
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toimintaa liikelaitoksena vuonna 2019.
Ennen yhtiöittämispäätöstä tehtiin rajapintaselvitys, jossa syvennyttiin kaupungin ja yhtiön väliseen työnjakoon.
Tampereen Vesi osallistui edelleen aktiivisesti vesihuollon seudullisten hankkeiden, erityisesti Tampereen seudun
keskusjätevedenpuhdistamon, valmisteluun. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksessa tehtiin sovinto
Tampereen Veden ja saneerausta tehneen konsortion välillä. Kummallakaan
osapuolella ei ole enää vaatimuksia
toisiaan kohtaan. Ennen sopimuksen
syntyä erimielisyydet hidastivat saneerauksen etenemistä, eikä Tampereen Vesi saanut toteutettua kaikkia
saneeraukseen sisältyviä viimeistelyjä.
Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta siirtyi vuoden alussa Tampereen
kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka rahoittaa hulevesien
hoidon julkisoikeudellisella maksulla.
Hulevesiverkostot siirtyivät kaupunkiympäristön palvelualueen omaisuudeksi. Tampereen Vesi antaa kaupunkiympäristön palvelualueelle asiantuntija- ja
kunnossapitoapua hulevesien hallinnassa ja verkoston kunnossapidossa.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan ja talouteen
vaikutti merkittävästi Infran korjaamotoimintojen siirto TKL:lle. Samalla 16
linja-autojen korjaustoiminnassa työskennellyttä henkilöä siirtyi osaksi TKL:n
organisaatiota. Integraatio koski myös
lähes 2 000:ta neliömetriä erilaista korjaamotoimintaan vuokrattua tilaa.
Neljän liikelaitoksen yhteenlaskettu liikevaihto laski 4,1 miljoonaa euroa
195,5 miljoonaan euroon. Yhteenlaskettu liikeylijäämä kutistui 5,1 miljoonaa
euroa 28,7 miljoonaan euroon. Se tarkoitti 16 prosentin pudotusta vuoden
2017 liikeylijäämään. Neljästä liikelaitoksesta kolmen tulos heikkeni.
Liikelaitosten yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1466. Se
oli 30 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Tarkemmat liikelaitoskohtaiset tiedot
ovat kunkin liikelaitoksen erillistilinpäätöksessä.

Liikelaitokset

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Liikelaitokset saavuttivat toiminnan
tavoitteista suurimman osan joko kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 19 tavoitteesta 11 toteutui vuoden loppuun
mennessä vähintään osittain. Seitsemän tavoitetta jäi toteutumatta ja yhtä
tavoitetta ei voitu arvioida. Toteutumattomat tavoitteet vaihtelivat liikelaitoksittain tapaturmien vähentämisestä
liikevaihtotavoitteeseen, asiakkaiden
hyvinvointiin ja verkoston uudistamiseen.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen viidestä tavoitteesta kaksi toteutui kokonaan,
yksi osittain ja kaksi jäi toteutumatta.
Tavoitteen mukaisesti veden hinta oli
suurten kaupunkien keskitason alapuolella. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vesijohtoveden laatu ja toimintavarmuus paranivat edellisestä vuoden
2016 selvityksestä. Sairauspoissaolojen
määrä väheni, mutta tapaturmien määrä lisääntyi. Vastoin odotuksia liikevaihto ei noussut. Siksi liikevaihto henkilötyövuotta kohden laski ja oli 440 876 €/
htv (443 109 €/htv vuonna 2017). Vesijohtoverkoston keskimääräinen uudistaminen jäi hieman tavoitteesta.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viidestä toiminnan tavoitteesta toteutui kaksi. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi 1,8 prosenttia
vuoteen 2017 verrattuna. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttämistä liikenteessä selvitettiin. Liikelaitoksen kilpailukykyyn liittyvää tavoitetta ei pystytty
arvioimaan. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen
määrä laski kappalemääräisesti runsaat kuusi prosenttia, mutta vuorokausitasolla määrä nousi hienoisesti. Työtapaturman olivat lähinnä kaatumisia.
Toiminnan luotettavuutta mitataan
toteutuneiden linjakilometrien määrällä. Siihen liittyvä tavoite ei toteutunut,
koska lisääntyneiden tilausten tuottamiseen ei saatu riittävästi henkilöstöä
ja kalusto kärsi vaurioista. Tavoitteena
oli 99,90 prosentin toimintavarmuus,
mutta liikenteestä operoitiin 99,76 prosenttia.
Tampereen Voimia Liikelaitokselle
asetetuista viidestä tavoitteesta kaksi

toteutui kokonaan ja kaksi osittain. Yksi
jäi toteutumatta. Liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen toteutui, kun liiketoiminnan kauppakirjat allekirjoitettiin
joulukuussa Tampereen kaupungin ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
Pirkanmaan Voimia Oy aloitti vuoden
2019 alussa. Tampereen Voimian työn
tuottavuus (liikevaihto/henkilötyövuodet) nousi 0,3 prosenttia työvoimamäärän sopeutuksen ansiosta. Tuki- ja
liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot lisääntyivät kahdeksan prosenttia,
mutta työtapaturmat vähenivät 27 prosenttia. Ateriapalveluiden asiakastyytyväisyys parani yhden prosenttiyksikön
74 prosenttiin, mutta puhtaanapitopalveluiden asiakastyytyväisyys heikkeni
viisi prosenttiyksikköä 41 prosenttiin.
Asiakkaiden hyvinvointi ei parantunut
vuotta aiemmasta. Asiaa mittaavan ravitsemuksen hyvinvointimatriisin tulos
heikkeni neljä prosenttia. Tulosta laski
erityisesti alakoululaisten heikentynyt
ruokahetkikokemus.
Tampereen Infra Liikelaitoksen neljästä tavoitteesta yksi toteutui osittain,
kaksi jäi toteutumatta ja yhtä ei voitu
arvioida. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot vähenivät 20 prosenttia. Se ylitti tavoitteen selvästi, mutta tapaturmien määrä laski vain yhdellä
22 tapaturmaan. Tämä tarkoitti 4,5 prosentin laskua. Tavoite ei täyttynyt, koska tavoitteena oli kymmenen prosentin
vähennys. Liikevaihdon henkilötyövuotta kohden odotettiin kasvavan, mutta
se laski 2,9 prosenttia 135 421 euroon.
Kaupunginhallitus esitti Infra Oy:n perustamista, mutta kaupunginvaltuusto
palautti asian jatkovalmisteluun. Ennen
yhtiöittämispäätöstä piti ratkaista työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön
välillä. Sitä varten tehtiin rajapintaselvitys. Laatu- ja hintatasoa koskeva tavoite toteutui osittain

Olennaiset poikkeamat
tilikauden talousarvioon
Kaikilla liikelaitoksilla valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korvaus peruspääomasta sekä nettoinvestoinnit. Korvaus peruspääomasta toteutuu kaikkien
liikelaitosten osalta vuosittain laskennallisena rahoituskulukirjauksena. Korvauksen suuruus on sidottu peruspää-

oman määrään ja liikelaitoskohtaiseen
korvausprosenttiin.
Liikelaitosten
yhteenlaskettu
liikeylijäämä toteutui 2,6 miljoonaa
euroa
muutettua
talousarviota
heikompana 28,7 miljoonana eurona.
Tampereen Veden liikeylijäämä toteutui 1,8 miljoonaa euroa suunniteltua
heikompana, johtuen mm. odotettua
suuremmasta määrästä putkirikkoja
sekä laitoksien odotettua suuremmista
käyttökuluista. Varsinkin jätevesilaitosten infrastruktuurin ikääntyminen aiheuttaa suunnittelemattomia kuluja.
Tampereen Infran liikeylijäämä jäi
tavoitteesta 1,5 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat erityisesti maansiirtoja kuljetuskaluston sekä alihankintojen
hintatason nousu sekä pitkä ja runsasluminen talvi.
Liikelaitosten yhteenlasketut investoinnit toteutuivat 35,4 miljoonana
eurona ja ne alittavat vuosisuunnitelman 2,7 miljoonalla eurolla. Tampereen Veden investointimenot alittivat
muutetun talousarvion 2,6 miljoonalla
eurolla. Vuonna 2018 toteuttamatta
jääneiden Kaupinojan laitoksen saneerauksen urakkatöiden jatkamiseksi
vuonna 2019 haettiin uudelleen budjetointia 1,5 miljoonalle eurolle, minkä
kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019.
Tampereen Voimian investoinnit toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa suunniteltua
pienempinä useamman hankkeen siirryttyä vuodelle 2019. Tampereen Kaupunkiliikenteen linja-autohankintoihin
käytettiin 0,022 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustuloja kertyi yhteensä 15,7 miljoonaa euroa, joka oli 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Hulevesiomaisuuden siirto Tampereen Vedeltä
yhdyskuntalautakunnalle toteutui 15,6
miljoonana eurona, mikä oli 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Tampereen Kaupunkiliikenne myi käytettyjä
linja-autoja noin 15 000 eurolla ja Tampereen Infra myi pysyviin vastaaviin
kuuluvaa kalustoa noin 0,1 miljoonalla
eurolla.
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LIIKELAITOKSET
Kortti

Sitova tavoitetaso 2018

Toteuma

Tampereen Vesi
1

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

2

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

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

+

7

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

-

8

Vaihtoehtoisten polttoaineiden (mm. kaasu, biodiesel) käyttöä on
selvitetty

+

9

Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna

?

10

Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n toimesta
toteutunut suunnitellusti

-

Tampereen Infra
11

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

12

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

13

Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi

14

Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa

+/+/-

Tampereen Voimia

+

15

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

16

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %

+/-

17

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen
verrattuna

+/-

18

Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

-

19

Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

+

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.
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Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt
Omistajastrategiset tavoitteet,
niiden toteutuminen ja
arviointi
Tampereen kaupungin omistajastrategian päämääränä on, 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 toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka tuovat
esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat
omistajan edustajien toimintaa muun
muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisökohtaiset tavoitteet
vuodelle 2018 asetettiin vuoden 2018
talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Kaupunginvaltuusto asetti kaupungin
tytäryhteisöille yhteensä 89 toiminnallista tavoitetta.
Tytäryhteisöille asetetuista 89 tavoitteesta toteutui 54 tavoitetta ja 30
tavoitetta jäi toteutumatta. Viisi tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena
tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista
toteutui kokonaan tai osittain 66 prosenttia. Vuonna 2018 valtuuston hyväksymästä kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta johtuen joidenkin
kaupungin tytäryhteisöjen osinkotavoitteita kasvatettiin loppuvuodesta 2018.
Taloudellisesti merkittävin yhtiö
Tampereen kaupungille on Tampereen

Sähkölaitos -konserni, johon kohdistuvat konsernin suurimmat osinkotavoitteet. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetetuista omistajatavoitteista toteutui
kolme tavoitetta viidestä. Sähkölaitos
-konsernin nettotulokseksi on muodostumassa 2018 tilikaudelta 28,8 milj. euroa. Osinkoa yhtiö arvioi maksavansa
kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa nostetun tavoitteen mukaan
22,75 milj. euroa, mikä tarkoittaa 79
%:a yhtiön nettotuloksesta. Sijoitetun
pääoman tuottoa koskevaan 12 %:n tavoitteeseen yhtiö ei kuitenkaan aivan
yltänyt. Vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteella laskettu sipo-% oli 9,5 %, mitä
voidaan pitää kuitenkin kohtuullisen
hyvänä. Omistaja-arvo ei hyvästä tuloksesta huolimatta kehittynyt aivan 5 %
tavoitteen mukaisesti. Toisaalta Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on tehdyn
analyysin mukaan toimialallaan hyvin
kilpailukykyinen. Sähkölaitos toteutti
myös erinomaisesti ympäristövastuuseen liittyvää tavoitetta. Uusiutuvan
energian osuus koko energiatuotannosta oli vuonna 2018 peräti 43,5 %:ia,
jolloin 40 %:n tavoitetaso ylittyi selvästi.
Toinen keskeinen kaupungin osinkoyhtiö on pysäköinti- ja kiinteistötoimialalla toimiva Finnpark Oy, joka
saavutti myös 2018 hyvän tuloksen ja
maksaa osinkoa kaupunkiemolleen tavoitteen mukaisesti 1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiö palauttaa 0,5
milj. euroa aikanaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoonsa sijoitettua rahaa takaisin kaupungille eli yhteensä omistajatuloutusta muodostuu
1,7 milj. euroa vuodelta 2018. Sijoitetun
pääoman tuottotavoitteeksi asetettua
6 %:n tasoa yhtiö ei aivan saavuttanut.
Yhtiön sipo-% jäi 5,7 %:n tasolle. Toiminnan tavoitteet liittyen yhtiön kehityshankkeisiin saavutettiin mallikkaasti.
Näitä hankkeita olivat Kunkun parkin ja
aseman seudun kehitys, polkupyörä-

parkkien lisääminen ja kehittäminen ja
MOOVY maksu- ja palvelualusta-applikaation käyttöönotto.
Uutena tytäryhtiönä toimintansa
aloitti vuoden 2018 alusta Tampereen
Tilakeskus liikelaitoksesta yhtiöitetty
palveluliiketoiminta Tampereen Tilapalvelut Oy. Uusi yhtiö saavutti kaikki
omistajatavoitteensa
ensimmäisenä
tilikautenaan ja teki erittäin hyvän tilinkauden tuloksen. Tampereen Tilapalvelut Oy:n ensimmäisen tilikauden tulos oli noin 1,3 milj. euroa positiivinen.
Tulosparannus saatiin aikaan toiminnan tehostumisella, rakennuttamisen
suunniteltua korkeammalla määrällä,
tilaustöiden kasvulla ja sairauspoissaolojen merkittävällä pienentymisellä
(700 henkilötyöpäivää pienempi kuin
2017 vuonna). Tampereen Tilapalvelut
Oy:n toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti yhtiön tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuoden 2018 palvelusopimusneuvottelussa Tampereen kaupungin
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa todettiin, että yhtiöittämisellä tavoiteltu vuosittainen
miljoonan euron säästö toteutui vuoden 2018 osalta. Vuoden 2019 tavoite
huomioitiin vuodelle 2019 tehdyssä
palvelusopimuksessa. Myös yhtiön ja
kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön välistä työnjakoa ja
asiakasprosessia selkeytettiin tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2018 aikana
luotiin uusi toiminta- ja raportointimalli Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
-palveluryhmän kanssa yhteistyössä.
Asiakasyhteistyötä kehitettiin yhdessä
alkuvuodesta 2018 pidettyjen yhteisten
työpajojen mukaisesti. Vuodelle 2019
on asetettu yhteiset kehitystavoitteet.
Kaikki tytäryhteisöjen toiminnalliset
tavoitteet on raportoitu yhteisökohtaisesti alla olevissa taulukoissa.
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TYTÄRYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET
ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTEISÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2018

Tampereen Särkänniemi Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

1

Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 500 000 euroa
(maksetaan keväällä 2019).

Maksetun osingon määrä on
väh. 500 000 euroa (korjattu
2019 TA:ssa)

+

2

Yhtiön oman pääoman tuotto-% kasvaa. Laaditaan oman pääoman tuoton tehostamissuunnitelma.

Oman pääoman tuotto-% on >
4, toteutustilanne

-

3

Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin 5 edellisen vuoden kävijämäärien (tavoitevuodesta 5 ed. vuoden) keskiarvo.

Toteutunut kävijämäärä
(kasvu-%)

-

4

Tampereen Särkänniemi Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan palkkaamalla
runsaasti nuoria, etenkin ensimmäistä kesätyöpaikkaansa hakevia työntekijöitä.

Toteutustilanne, ensimmäisen
kesätyöpaikan saaneiden
nuorten määrä

+

5

Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen kanssa. Särkänniemen alue on yksi Tampereen vapaa-ajan ja
matkailun hubeista.

Toteutustilanne

+

Tampere-talo Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

6

Yhtiön liikevaihdon ja muiden tuottojen kasvu.

Liikevaihto + muut tuotot 17,7
M€, liike-vaihdon kasvu-% 4,7

+

7

Tampere-talon päiväkävijöiden määrä kasvaa.

Toteutunut kävijämäärä 420 000

8

Yhtiön liikevoittotaso kasvaa.

0,1 milj. euroa

+
-

9

Henkilöstötyytyväisyys kehittyy positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstötyytyväisyysmittausten tulokset

+

10

Ilmaistapahtumien kävijämäärä.

Toteutunut kävijämäärä väh.
30 000 kävijää

+

11

Tampereen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen yhteistyössä Tampereen
matkailutoimijoiden kanssa.

Toteutustilanne vuosikohtaisissa mittareissa

+/-

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

12

Maksettu osinko on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 600 000
euroa (maksetaan keväällä 2019, osinkotavoite korjattu 2019 TA:ssa).

Maksettu osinko % / eur

-

13

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% > 4

14

Yhtiön omavaraisuusaste.

Omavaraisuus-% 30

15

Tehdään suunnitelma realisoitavasta omaisuudesta.

Realisointisuunnitelma

-
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Tredu-kiinteistöt Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

16

Sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% > 2 %

-

17

Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan
käyttöön kilpailukykyisin hinnoin.

Vuokrataso (euro/m2),
vuokratason vertailu muihin
alan toimijoihin

+

18

Tehdään suunnitelma realisoitavasta omaisuudesta.

Realisointisuunnitelma

+

19

Osallistuminen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tilankäytön tehosta- Uudet oppimisympäristöt,
mistavoitteiden toteuttamiseen.
tehostamistavoitteiden
toteutustilanne

+

Tampereen Vuokratalosäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

20

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 98 %

21

Säätiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 5 %

22

Vuokratalosäätiön korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 1,3 %

+
+
+

23

Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan
toteutuvat.

Toteutustilanne, uusien asuntojen määrä väh. 200

+

Vilusen Rinne Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

24

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 98 %

25

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 5 %

26

Korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 1,3 %

+
-

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

27

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 94,5
%

+

28

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% > 4

29

Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä.

Omavaraisuusaste-%

30

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 4,9 %

+

31

Täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen ja asuntokannan kasvattaminen
siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat.

Uusien asuntojen määrä,
täydennysrakenushankkeiden
toteutustilanne

+

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

32

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 99 %

33

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 7

34

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 1,25 %

35

Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan
toteutuvat.

Uusien asuntojen määrä väh. 40

+
+
+
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Kotilinnasäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

36

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 97

37

Säätiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% > 3

38

Säätiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä edelliseen
vuoteen verrattuna.

Väh. 15,7 %

+

39

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta.

Toteutustilanne

-

40

Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan
toteutuvat.

Uusien asuntojen määrä

-

+
-

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

41

Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutunut tulos

+

42

Tampereen kaupungin strategiset elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet on
jalkautettu Tredean toimintasuunnitelmaan palvelusopimuksen kautta ja niille
on laadittu mittarit. Tredean organisaatiorakenne tukee omistajien tavoitteiden
toteutumista.

Tavoitteiden toteutustilanne,
toimintasuunnitelman
raportointi

+

Visit Tampere Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

43

Tampereen kaupungin strategiset matkailu- ja tapahtumatavoitteet on jalkautettu Tavoitteiden toteutustilanne,
Visit Tampere Oy:n toimintasuunnitelmaan palvelusopimuksen kautta ja niille
toimintasuunnitelman
on laadittu mittarit. Visit Tampere Oy:n organisaatiorakenne tukee Tampereen
raportointi
kaupungin tavoitteiden toteutumista. Visit Tampere Oy toteuttaa Tampereen
kaupungin matkailu- ja tapahtumamarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumapalveluihin liittyvää kehittämistoimintaa Tampereen kaupungin suuntaviivojen
pohjalta.

Mittari

+

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

44

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 3 %

45

Yhtiön omavaraisuusaste.

Omavaraisuusaste väh. 9 %

+

Oy Runoilijan Tie
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

46

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

47

Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta.

Matkustajamäärän kehitys

48

Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen kanssa.

Toteutustilanne

+
+

Tampereen Sarka Oy
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Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

49

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

+

50

Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä ja työllistyneiden määrä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakkaiden määrä (kasvu-%),
työllistyneiden määrä (%)

+

51

Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa.

Toteutustilanne

+

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

Tampereen työvalmennussäätiö Syke
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

52

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

+

53

Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat
tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen
asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla 10 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteiden toteutuminen,
asiakaspaikkojen määrä

+

54

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on Asiakastyytyväisyysmittausten
parempi kuin toimijoilla keskimäärin.
tulokset

55

Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa.

Toteutustilanne, työ- ja
toimintakykymittari Kompassin
käyttöönotto

+/+

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2018

Sähkölaitos -konserni
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

56

Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta.

%, eur

57

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto-% kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Sipo-% > 12

58

Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti.

Osakekannan arvo lisättynä
maksetuilla osingoilla
(kasvu-% väh. 5)

-

59

Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan
kilpailukykymittarin arvo on yli 50.

Kehitystavoitteen kilpailukykymittarin arvo (sis. 6 keskeistä
tunnuslukua, skaala 0-100),
arvo > 50

+

Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuuli-voima, bioenergia, jäte-energia).

> 40 %

60

+
-

+

Finnpark -konserni
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

61

Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta (sis. SVOP -palautuksen
omistajalle).

%

+

62

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% > 6 %

63

Kunkun parkin ja aseman seudun kehitys.

Toteutustilanne

+

64

Polkupyöräparkki.

Tavoitteena jatkokehittää
Aseman pysäköinnin yhteyteen
toteutettavaa pyöräparkkia

+

65

Smart.

MOOVY, maksu- ja palvelualusta-applikaation käyttöönotto

+

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

66

Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti,
kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista.

Hintataso, omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio

67

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousee 99 %:iin.

Jätteen hyödyntämisaste väh. 99

68

Biokaasulaitoshanke etenee aikataulussa ja päätetyssä kustannusarviossa.

Investoinnin toteutustilanne

+
+
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Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

69

Hanke etenee hyväksytyn rahoitus- ja toteutussuunnitelman ja kustannusarvion
mukaisesti.

Toteutustilanne, Tavoite: Rakentamisen valmistelut käynnissä

+

Tuomi Logistiikka Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

70

Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta.

Maksetun osingon määrä

71

Yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että toiminnan kohtuullinen kehittämistarve voidaan turvata. Yhtiö seuraa tulostaan ja korjaa tarvittaessa vuoden aikana
hinnoitteluaan alaspäin niissä palveluissa, joissa hinnoittelu ei toteudu sovittujen
periaatteiden mukaisena.

Yhtiön tulos

72

Yhtiön digitaaliset asiakaspalvelut kehittyvät ja lisääntyvät palvelutarjoomassa.

Toteutustilanne

+

73

Yhteishankintojen johtamista kehitetään yhdessä omistajien kanssa ryhmittelemällä yhteishankittavat tuotteet tarkoituksenmukaisiin kategorioihin, ja luomalla
kullekin kategorialle tarkoituksenmukainen strategia. Erityistä huomioita kiinnitetään niihin tuoteryhmiin, jotka ovat asiakkaan toiminnan kannalta merkittäviä
huomioiden erityisesti hankinnan tulosvaikutus.

Tehdyt toimenpiteet.
Asiakkaiden arvio toimenpiteistä.

-

74

Hankintoihin liittyvän hankintapalvelun tuotteistaminen ja hankintapalvelujen
laadun ja sisällön parantaminen tukemaan paremmin kaupungin hankintojen
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvän tavoitteen toteutumista.

Tehdyt toimenpiteet. Asiakkaiden arvio toimenpiteistä ja hankintapalveluiden kehittymisestä.

-

75

Maakuntaan valmistautuminen.

Suunnitelma uusien asiakkaiden
vastaanottamiseen valmiina

-

+

Ekokumppanit Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

76

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

+

77

Järjestetään Tampereen asukkaille kampanjoita neljään kestävän elämäntavan
teemaan liittyen. Niihin osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka
verkostoituvat ja saavat tunnettuutta vastuulliselle toiminnalleen.

Toteutustilanne, toimintaan
osallistuvat yhteistyötahot,
tapahtumiin ja kampanjoihin
osallistuneiden kansalaisten
määrä, kampanjoiden näkyvyys
eri viestimissä ja sosiaalisessa
mediassa

+

Tampereen Raitiotie Oy

176

Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

78

Hankkeen 1. vaihe pysyy tavoitekustannuksessa ja aikataulussa.

€ ja aika
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HYVINVOINNIN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2018

Tullinkulman Työterveys Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

79

Yhtiön tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos > 125 000

-

80

Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta.

Maksetun osingon määrä
väh. 62 750 eur

-

81

Kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy selvästi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden
osuus kasvaa ja on yli 50 %).

Toteutustilanne

82

Ratinan toimitiloihin siirtymisessä on onnistuttu.

Toteutustilanne, asiakastyytyväisyyden parantuminen (vertailuvuosi 2017) ja tilikauden tulos

83

Yhtiön omistuspohjan mahdollisesta laajentamisesta koskevat suunnitelmat ovat
edenneet yhteistyössä nykyisten omistajien kanssa.

Toteutustilanne

+/-

Tammenlehväsäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

84

Kantatalon perusparannushanke etenee suunnitellusti.

Toteutustilanne: hankeen 1.
vaihe valmis ja 2. vaihe aloitettu
v. 2018

85

Sote/Maku-uudistuksen vaikutukset säätiön toiminnan kannalta on arvioitu ja
tarvittavat toimenpiteet toteutettu.

Toteutustilanne

86

Kuntoutusasiakkaiden laitoskuntoutusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä vaikuttavuus huomioiden.

Jaksot lyhenevät 10 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta väh. 4,5/5

+
+/+/-

Tampereen Tilapalvelut Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2018

Mittari

87

Yhtiön tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos > 234 000 euroa

+

88

Yhtiön toimintaa on kehitetty siten, että yhtiöittämisen tavoitteet toteutuvat: toiminnan keskimääräinen 2 %:n vuosittainen tehostamistavoite vuosina 2018-2022
toteutuu ja toiminnan laatuvaatimukset kehittyvät positiivisesti.

Toteutustilanne, kaupungin
palveluista maksaman hinnan
kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen

+

Kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön ja yhtiön välistä työnjakoa
ja asiakasprosessia selkeytetään.

Tehdyt toimenpiteet, asiakastyytyväisyysmittausten tulokset

+

89
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Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Toimintatuotot
Myyntituotot

217 597 984,87

223 902 149,58

Maksutuotot

102 442 867,09

102 825 066,98

Tuet ja avustukset

29 535 764,11

23 156 969,99

Vuokratuotot

66 237 541,50

54 822 251,41

Muut toimintatuotot

34 637 897,40

25 590 456,65

450 452 054,97

430 296 894,61

26 411 858,64

34 039 739,19

-498 660 007,98

-524 921 718,60

-112 920 946,72

-118 910 232,96

Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-19 294 262,12

-24 517 544,95

-770 589 295,00

-654 388 528,69

-74 737 976,42

-104 943 506,72

Avustukset

-118 045 200,64

-117 936 694,65

Vuokrakulut

-55 940 273,34

-51 172 301,96

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

-6 540 386,44

-5 286 059,20

-1 656 728 348,66

-1 602 076 587,73

-1 179 864 435,05

-1 137 739 953,93

Verotulot

914 514 997,96

918 981 173,32

Valtionosuudet

291 062 089,00

285 093 874,00

Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

5 772 482,27

5 842 525,86

29 358 007,33

23 724 263,46

-11 732 845,98

-10 348 480,21

-1 112 518,44

-447 221,93

22 285 125,18

18 771 087,18

47 997 777,09

85 106 180,57

-106 572 491,06

-100 083 037,57

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

-1 746 320,10

-3 783 658,58

-108 318 811,16

-103 866 696,15

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

2 369 559,45

28 878 449,12

Satunnaiset kulut

-850 000,00

-20 829 126,91

1 519 559,45

8 049 322,21

-58 801 474,62

-10 711 193,37

1 812 575,31

-16 829 064,70

Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten vähennys

0,00

19 689 000,00

Rahastojen vähennys

2 311 579,59

1 099 874,66

Tilikauden alijäämä

-54 677 319,72

-6 751 383,41
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Rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

47 997 777,09

85 106 180,57

1 519 559,45

8 049 322,21

-23 592 761,44

-29 599 624,85

25 924 575,10

63 555 877,93

-199 530 983,34

-189 240 070,74

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

1 986 816,00

5 731 593,20

30 041 818,96

65 021 855,82

-167 502 348,38

-118 486 621,72

-141 577 773,28

-54 930 743,79

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

-2 301,00

-1 571 471,60

3 968 857,44

4 962 771,36

3 966 556,44

3 391 299,76

179 756 957,00

80 000 000,00

-6 620 255,34

-43 380 767,15

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

-30 328 558,97

2 797 996,87

142 808 142,69

39 417 229,72

2 034 412,95

-797 465,44

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

242 022,92

101 314,22

Saamisten muutos

-8 432 887,56

23 220 551,21

Korottomien velkojen muutos

33 410 992,38

19 150 417,07

27 254 540,69

41 674 817,06

174 029 239,82

84 483 346,54

32 451 466,54

29 552 602,75

Rahavarat 31.12.

170 862 057,61

138 410 591,07

Rahavarat 1.1.

138 410 591,07

108 857 988,32

32 451 466,54

29 552 602,75

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
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Tilinpäätöslaskelmat

Tase
VASTAAVAA
31.12.2018

31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

331 740,52

1 047 120,12

119 117 754,04

119 964 029,28

119 449 494,56

121 011 149,40

Maa- ja vesialueet

206 458 861,68

192 837 335,57

Rakennukset

581 091 020,83

548 261 477,64

Kiinteät rakenteet ja laitteet

438 701 137,74

422 824 543,92

36 595 244,20

39 245 745,71

Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

4 427 795,41

4 268 815,51

120 537 527,41

111 259 581,39

1 387 811 587,27

1 318 697 499,74

Osakkeet ja osuudet

283 183 850,07

266 542 261,88

Muut lainasaamiset

92 099 639,74

96 067 462,82

1 344 259,15

1 342 992,51

376 627 748,96

363 952 717,21

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat

16 667,36

45 473,86

608 528,17

1 685 664,62

625 195,53

1 731 138,48

1 254 257,11

1 675 255,62

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet

386 284,45

207 308,86

1 640 541,56

1 882 564,48

Lainasaamiset

131 206,31

212 435,71

Muut saamiset

0,00

1 215,33

8 226 059,07

8 930 370,75

32 434 707,12

43 381 879,76

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

3 182 361,52

770 193,60

Muut saamiset

34 682 785,48

22 222 281,51

Siirtosaamiset

25 479 550,58

20 185 405,86

104 136 670,08

95 703 782,52

6 795 606,69

17 359 635,42

2 000 000,00

2 000 000,00

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit

11 014 345,21

1 240 530,00

19 809 951,90

20 600 165,42

Rahat ja pankkisaamiset

151 052 105,71

117 810 425,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 161 153 295,57

2 041 389 442,90
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VASTATTAVAA
31.12.2018

31.12.2017

636 657 232,28

636 657 232,28

26 651 125,30

28 962 704,89

Edellisten tilikausien ylijäämä

517 653 465,69

524 404 849,10

Tilikauden alijäämä

-54 677 319,72

-6 751 383,41

1 126 284 503,55

1 183 273 402,86

23 567 987,73

25 380 563,04

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

0,00

0,00

23 567 987,73

25 380 563,04

Eläkevaraukset

2 196 000,00

2 575 300,00

Muut pakolliset varaukset

3 342 865,70

1 545 843,48

5 538 865,70

4 121 143,48

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

521 706,35

264 668,36

11 888 210,21

11 855 577,92

2 529 695,60

1 890 895,88

14 939 612,16

14 011 142,16

456 844 290,22

321 784 017,34

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

145 294,54

236 120,00

25 811 845,56

23 188 278,14

17 704 276,72

27 149 976,28

500 505 707,04

372 358 391,76

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat

5 370 255,33
200 580 241,22

1 456 633,63

271 565,05

117 167 461,08

93 637 064,42

Muut velat

32 447 426,66

19 822 759,85

Siirtovelat

125 546 731,66

122 562 913,73

490 316 619,39

442 244 799,60

2 161 153 295,57

2 041 389 442,90

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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43 446 684,11
170 251 682,25
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Tilinpäätöslaskelmat

Konsernituloslaskelma
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Toimintatuotot

1 191 524 076,00

1 141 509 639,17

Toimintakulut

-2 190 093 792,06

-2 132 064 743,10

4 401 955,78

4 063 786,18

-994 167 760,28

-986 491 317,75

Verotulot

914 514 997,96

918 981 173,32

Valtionosuudet

299 868 589,00

340 853 335,16

Korkotuotot

1 280 439,34

1 183 182,27

Muut rahoitustuotot

7 655 836,09

6 088 464,40

-28 701 770,96

-27 970 022,90

-2 947 605,99

-2 105 362,67

197 502 725,16

250 539 451,83

-199 938 295,84

-191 104 887,31

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot

-280 364,91

82 237,23

-3 395 402,70

-4 518 791,42

-203 614 063,45

-195 541 441,50

Satunnaiset erät

-46 733 718,86

0,00

Tilikauden tulos

-52 845 057,17

54 998 010,33

Arvonalentumiset

Tilinpäätössiirrot

2 303 025,29

1 065 352,39

-11 032 451,58

-11 628 703,31

Laskennalliset verot

-3 272 546,04

-3 451 389,88

Vähemmistöosuudet

-1 460 581,93

-3 343 476,19

Tilikauden ylijäämä

-66 307 611,43

37 639 793,34

Tilikauden verot
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

197 502 725,15

Satunnaiset erät

-46 733 718,86

0,00

Tilikauden verot

-11 032 451,58

-11 628 703,31

28 171 609,96

-25 446 918,71

167 908 164,67

213 463 829,80

Tulorahoituksen korjauserät

250 539 451,82

Investointien rahavirta
Investointimenot

-495 815 376,69

-425 408 570,12

Rahoitusosuudet investointimenoihin

22 012 250,06

23 791 593,20

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

31 364 296,87

27 424 930,13

-442 438 829,76

-374 192 046,79

-274 530 665,10

-160 728 217,00

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

-230 368,40

43 268,56

185 562,50

397 760,53

-44 805,90

441 029,09

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

337 829 263,50

257 147 990,81

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-61 862 824,10

-97 638 765,90

Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

-7 772 578,65

-15 067 489,34

268 193 860,75

144 441 735,57

-4 927 152,57

2 008 291,73

2 392 826,96

-422 468,32

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

-564 050,43

6 787 344,88

Saamisten muutos

-7 884 414,53

-11 189 038,78

Korottomien velkojen muutos

32 342 355,90

25 744 581,32

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
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26 286 717,90

20 920 419,10

289 508 620,18

167 811 475,49

14 977 955,08

7 083 258,49

Rahavarat 31.12.

214 731 485,95

199 753 530,87

Rahavarat 1.1.

199 753 530,87

192 670 272,38

14 977 955,08

7 083 258,49
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Tilinpäätöslaskelmat

Konsernitase
VASTAAVAA
31.12.2018

31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

13 165 498,34

11 691 419,38

0,00

129 883 690,56

132 573 804,12

72 363,65

2 028 005,63

141 647 473,59

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

236 674 125,03

211 143 056,45

1 627 121 543,44

1 585 866 505,20

Kiinteät rakenteet ja laitteet

706 814 045,68

686 641 760,48

Koneet ja kalusto

102 865 826,94

104 852 148,62

Rakennukset

Muut aineelliset hyödykkeet

33 561 617,40

33 366 781,26

375 715 911,96

286 378 149,48

3 082 753 070,45

2 908 248 401,49

Osakkuusyhteisöosuudet

56 201 253,35

53 286 055,20

Muut osakkeet ja osuudet

27 295 001,56

21 847 383,92

0,00

3 108 000,90

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut lainasaamiset
Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

3 011 774,74

1 023 555,33

1 115 337,39

79 264 995,35

5 103 741,89

4 517 495,11

34 474 010,75

33 909 960,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

13 795 673,39

13 963 413,75

Lyhytaikaiset saamiset

191 839 407,73

186 695 963,66

Rahoitusarvopaperit

25 588 404,55

39 684 747,32

Rahat ja pankkisaamiset

189 143 081,41

160 068 783,55

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 778 088 065,31

3 567 974 234,14
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VASTATTAVAA
31.12.2018

31.12.2017

636 657 232,28

636 657 232,28

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

284 038,63

414 538,63

39 804 705,37

44 095 434,71

Edellisten tilikausien ylijäämä

762 257 211,71

724 617 418,37

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

-66 307 611,43

37 639 793,34

1 372 695 576,56

1 443 424 417,33

77 060 518,92

80 457 332,00

Muut omat rahastot

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2 196 000,00

2 575 300,00

40 944 563,26

36 351 637,85

43 140 563,26

38 926 937,85

21 253 198,48

29 510 848,08

1 612 189 179,40

1 389 489 185,21

84 572 179,22

90 464 563,41

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

106 601 324,84

65 133 779,27

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

460 575 524,63

430 567 170,99

2 263 938 208,09

1 975 654 698,88

3 778 088 065,31

3 567 974 234,14

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa
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.
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, korko-optioista sekä niiden yhdistämisellä
toteutetuista rakenteista. Kaikki sopimukset on tehty lainasalkun suojaamistarkoituksessa. 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.
Lainasalkun suojausaste on pyritty ottolainauksen vuosisuunnitelman
mukaisesti pitämään 50–65 prosentin
välillä. Lainojen suojausaste oli vuodenvaihteessa 57 % eli tulevat markkinakorkojen muutokset vaikuttavat
kaupungin korkomenoihin 43 %:n painolla. Valtuuston hyväksymien rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti
johdannaissopimuksilla pyritään tasaamaan markkinakorkojen muutosten
aiheuttamaa vaihtelua korkokuluissa
eli pienentämään korkovirtariskiä sekä parantamaan korkokulujen ennustettavuutta. Tyypillisesti sopimuksista
joudutaan tällöin maksamaan matalien korkojen aikaan ja niistä hyödytään
korkojen noustessa. Vaikutus on samankaltainen kuin kiinteäkorkoisten
lainojen käytöllä.
Johdannaissopimuksia on laadittu
suojaustarkoituksessa ja niitä on solmittu heti voimassaolevina sekä tulevaisuudessa voimaan astuvina. Tässä
tarkasteluhorisonttina on ollut valtuuston talousarvion yhteydessä laatima
taloussuunnitelmakausi ja sen aikana
arvioitu velan määrän kehitys. Koska
kaupungin lainasalkku koostuu melko
suuresta määrästä erillisiä lainoja ja
niiden korkopäivät hajautuvat ympäri kalenterivuotta, on korkomenojen
portfoliosuojaus nähty perusteltuna
toimintatapana. Siinä suojausta tote-

uttavien sopimusten korkopäivät hajautuvat myös kalenterivuodelle, mutta
eivät välttämättä samoille päiville kuin
lainojen korkopäivät. Keskimäärin laskettuna tapa johtaa kuitenkin erittäin
korkeaan viitekorkojen vastaavuuteen
ja riskien hallinnalliseen tavoitteeseen.
Solmitut johdannaissopimukset tuottavat joko yksiselitteisen kiinteän koron
kassavirran tai ehdollisen kiinteän koron kassavirran. Mikään sopimuksista
ei toteutuessaan kasvata kaupungin
korkovirtariskiä eli lisää korkokuluja
tilanteessa jossa markkinakorot nousevat. 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.
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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
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Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen
toimintojen (pois lukien Oriveden terveyskeskusvuodeosasto -palvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan
kuntoutuspalvelut) yhdistyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvaan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella
1.1.2018. Lisäksi vertailussa tulee ottaa
huomioon Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen Tampereen
Tilapalvelut Oy:ksi 1.1.2018.

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. Yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen
vaikutus konsernin omaan pääomaan.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
jäsenosuuden mukaisessa suhteessa
kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki
on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen
on yhdistelty kaikki konsernin kannalta
olennaiset osakkuusyhteisöt.

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
Pirkanmaan Voimia Oy perustettiin
elokuussa 2018 ja yhtiön ensimmäinen
tilikausi on 29.8.2018 - 31.12.2019. Yhtiö
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
31.12.2018 tilanteesta laaditun välitilinpäätöksen perusteella.
Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi on ollut 2.1.2018 - 1.1.2019.

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 Pirkanmaan Voimia Oy yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kanssa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,0 prosenttia ja kaupunkikonsernin omistusosuus 88,9 prosenttia.
Kaupungin ja konsernin omistusosuus Haukiluoman Liikerakennus
Oy:stä nousi 100 prosenttiin, kun kaupunki lunasti yhtiön koko osakekannan.
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri tarjosivat yhdessä Pirkanmaan kunnille mahdollisuutta ostaa Tuomi Logistiikka Oy:n yksi osake.
Myyntien johdosta kaupunkikonsernin
omistusosuus yhtiöstä laski 69,4 prosenttiin.
Tampereen
ammattikorkeakoulu
Oy:n osakkeet luovutettiin Tampereen
korkeakoulusäätiölle. Osakemäärä vastasi 87,0 prosentin osuutta yhtiön koko
osakekannasta. Samassa yhteydessä
konsernista poistui Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö, joka on
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n
tytäryhteisö.
Konsernin omistusosuus Vuores Palvelu Oy:stä, Pirkan Putkikeräys Oy:stä
ja Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:stä
pieneni edelleen, kun uusia taloyhtiöitä
liittyi yhtiöiden osakkaiksi.
Tavase Oy:ssä oli vuonna 2018 osakeanti, jonka johdosta kaupungin omistusosuus yhtiöstä kasvoi 80,1 prosenttiin.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

193

Liitetiedot

Kaupunki on vähemmistöosakkaana
kahdessa uudessa yhtiössä, Monetra
Oy:ssä ja Tampereen Monitoimiareena
Koy:ssä. Yhtiöt ovat kaupungin osakkuusyhteisöjä.
YH-kodit -konsernin sisäisen fuusion ja osakeannin myötä YH Kodit Oy:n
osakkeiden omistusosuuksiin tuli muutoksia. Kaupungin omistusosuus YH
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Kodit Oy:ssä pieneni, mutta yhtiö on
edelleen kaupunkikonsernin osakkuusyhtiö.
Konsernin omistusosuus Asunto Oy
Hervannan Kanjonista pieneni tilikauden aikana 41,3 prosenttiin.
Kaupunki luovutti omistamansa
Asunto Oy Tyrkkölän osakkeet, joten
yhtiö ei ole enää kaupungin osakkuus-

yhtiö.

Oikaisut edelliseltä
tilikaudelta esitettäviin
tietoihin
Ei ilmoitettavaa.

Liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot
6) Toimintatuotot (1 000 euroa)
Kaupunki
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Konserni

2018

2017

2018

2017

17 895

14 513

16 244

13 750

103 278

116 542

347 205

347 074

Sivistyspalvelut

45 602

46 999

42 259

52 940

Yhdyskuntapalvelut

21 545

14 836

82 189

60 353

Muut palvelut, josta

262 131

237 408

703 628

667 394

Kiinteistöpalvelut

107 931

92 057

218 329

202 268

450 452

430 297

1 191 524

1 141 510

Yhteensä

7) Verotulot (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

767 389

776 800

Osuus yhteisöveron
tuotosta

71 098

66 502

Kiinteistövero

76 028

75 580

Kunnan tulovero

Koiravero

0

100

Yhteensä

914 515

918 981

8) Valtionosuudet (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

224 791

223 826

224 791

223 826

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien
tasaus

7 073

-2 324

7 073

-2 324

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

59 198

63 592

59 198

63 592

Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia

Ammattikorkeakoulun yksikköhintarahoitus
Yhteensä

0

0

8 807

55 759

291 062

285 094

299 869

340 853

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

Asiakaspalvelujen ostot

513 376

422 656

Muiden palvelujen ostot

257 213

231 733

Yhteensä

770 589

654 389
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10) Valtuustoryhmille annetut tuet (1 000 euroa)

Kaupunki
2018

2017

0

36

Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä
Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

35

Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

32

32

Tampereen vihreä valtuustoryhmä

28

25

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

14

14

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä

8

9

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä

8

9

Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä

0

2

Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä

4

5

SKP:n Tampereen valtuustoryhmä

0

1

Vaihtoehto Tampere

2

1

Raevaaran valtuustoryhmä

0

1

Sininen valtuustoryhmä

2

Yhteensä

133

134

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet (mm. käyttöönottolisenssit)

3 vuotta

Kaupungin yhteiset isot tietojärjestelmät (mm. SAP, Donna)

5 vuotta

Muut aineettomat oikeudet (mm. käyttö- ja valmistusoikeudet)

5 vuotta

Liikearvo

5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot

5 vuotta

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot (mm. itse rakennetut ohjelmistot)

5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

3 vuotta

Mm. osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot
Rantaväylän tunneli

max 20
50 vuotta

Ennakkomaksut
Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

Ei poistoa

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet

Ei poistoa

Maa- ja vesialueiden perusparannusinvestoinnit

Ei poistoa

Liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat)

Ei poistoa

Kiinteistöjen vuokraoikeudet

5 vuotta

Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut (siirrettävät, ei palautettavat) mm. vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut

5 vuotta

Rakennukset
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Asuinrakennukset (mm. kerrostalot, rivi- ja pientalot)

30 vuotta

Asuinrakennusten perusparannukset

10 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset (mm. koulut, päiväkodit, perhetukikeskukset, asuntolat, sairaalat, terveysasemat, kauppahalli, museot, hallintorakennukset)

30 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset (mm. lämpökeskukset, pumppaamot, keskuskeittiöt)

20 vuotta

Talousrakennukset (mm. varastot)

15 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset (mm. uimahallit, jäähallit, liikuntahallit, vapaa-aikakeskukset ja niiden huoltorakennukset, saunat, virkistysalueiden mökit)

20 vuotta
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Maanalaiset kallioluolat (mm. pysäköintiluolat, tekniset luolat, tunnelit)

50 vuotta

Muut rakennukset (mm. katokset, siirrettävät koulut ja päiväkodit, ulkoilumajat,
lavat, kevytrakenteiset rakennelmat, säiliöt)

10 vuotta

Rakennusten kiinteät koneet ja laitteet (mm. hissit, ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmityslaitteet, taloverkot, keskusantennit, sähköpääkeskukset, muu rakennuksiin
kiinteästi liittyvä tekniikka)

10 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot

15 vuotta

Puusillat, puu- ja ponttonilaiturit

10 vuotta

Betoni- ja terässillat sekä kiinteät laiturit

25 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet (mm. padot, kanavat, altaat)

15 vuotta

Vedenjakeluverkosto (mm. vesitornit)

20 vuotta

Viemäriverkko

20 vuotta

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet

15 vuotta

Muut putki- ja kaapeliverkot

15 vuotta

Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet

10 vuotta

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

15 vuotta

Liikenteen ohjauslaitteet

10 vuotta

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

10 vuotta

Koneet ja kalusto
Tietokonelaitteet

3 vuotta

Viestintälaitteet

3 vuotta

Henkilö- ja pakettiautot
Linja- ja kuorma-autot

7 vuotta
10 vuotta

Alukset ja muut uivat työkoneet

8 vuotta

Muut kuljetusvälineet (m. henkilöpalo- ja sairaankuljetusautot, perävaunut)

5 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet (mm. kiinteistötraktorit)

5 vuotta

Muut raskaat koneet (mm. kaivinkoneet, raivaus-, sammutus- ja säiliöautot,
nostolava-ajoneuvot)
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Sairaalan kuvantamislaitteet
Muut laitteet ja kalusteet (mm. ensikertainen kalustaminen)

10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
3 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat (mm. soranottopaikat)
Arvo- ja taide-esineet

Käytön mukainen poisto
Ei poistoa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet

Ei poistoa

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

Ei poistoa

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Ei poistoa

Muut lainasaamiset

Ei poistoa

Muut saamiset

Ei poistoa
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Kaupunki
Eläkevastuu 1.1*
Vähennykset tilikaudella

Konserni

2018

2017

2018

2017

2 575

3 111

2 575

3 111

379

535

379

535

2 196

2 575

2 196

2 575

Maisemointivaraus 1.1

116

127

19 969

19 433

Lisäykset tilikaudella

0

0

3 140

2 473

Vähennykset tilikaudella

0

12

1 347

1 938

116

116

21 761

19 969

1 009

4 601

1 009

4 881

Eläkevastuu 31.12

Maisemointivaraus 31.12
Maanpuhdistusvaraus 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

0
0

3 592

0

3 872

1 009

1 009

1 009

1 009

0

0

1 440

1 440

0

0

1 440

0

0

0

0

1 440

421

1 628

586

2 266

850

0

850

0

53

1 207

70

1 681

1 219

421

1 366

586

0

0

13 087

13 491

Lisäykset tilikaudella

0

0

2 463

454

Vähennykset tilikaudella

0

0

454

858

Potilasvahinkovakuutus 31.12

0

0

15 095

13 087

Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 1.1

0

0

261

315

0

0

261

54

0

0

0

261

Maanpuhdistusvaraus 31.12
Verovaraukset 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Verovaraukset 31.12.
Vahingonkorvausvaraus 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vahingonkorvausvaraus 31.12
Potilasvahinkovakuutus 1.1

Vähennykset tilikaudella
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 31.12
Muut pakolliset varaukset 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

0

170

0

170

1 000

0

1 713

0
170

0

170

0

Muut pakolliset varaukset 31.12

1 000

0

1 713

0

Pakolliset varaukset yhteensä 31.12

5 539

4 121

43 141

38 927

1 850

0

8 165

2 927

432

5 516

3 952

9 108

1 418

-5 516

4 214

-6 180

Lisäykset yhteensä
Vähennykset yhteensä
Muutos yhteensä

* Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt
eläkkeet.
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

Osakkeiden luovutusvoitot

23

378

268

1 799

Kiinteistöjen luovutusvoitot

3 839

421

686

1 569

78

327

97

264

21 085

16 603

21 085

16 603

44

111

45

100

0

0

19

1

25 070

17 840

22 201

20 336

Osakkeiden luovutustappiot

0

6

183

237

Kiinteistöjen luovutustappiot

0

0

0

41

Koneiden ja kaluston luovutustappiot

0

0

184

231

59

0

59

0

0

0

0

3 565

59

6

427

4 074

Muut toimintatuotot

Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Maa-alueiden luovutusvoitot
Autojen luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut

Autojen luovutustappiot
Muut luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

0

27 078

0

0

Satunnaiset tuotot
Käyttöomaisuuden luovutusvoitto rakennusten myynnistä
Sähkölaitos Oy:lle
Vahingonkorvaukset ja sopimussakot

0

1 800

0

0

2 370

0

0

0

2 370

28 878

0

0

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oyn osakkeiden alaskirjaus

0

20 829

0

0

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovutus
Tampereen korkeakoulusäätiölle

0

0

45 884

0

Liiketoimintakauppa Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
Satunnaiset tuotot yhteensä
Satunnaiset kulut

Vahingonkorvaukset ja sopimussakot
Satunnaiset kulut yhteensä

850

0

850

0

850

20 829

46 734

0
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15) Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

Muut rahoitustuotot
Osinkotuotot

19 274

15 562

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä

1 559

1 445

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus

5 728

5 728

Muut rahoitustuotot

2 797

990

29 358

23 724

Yhteensä

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
Kaupunki
2018
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron lisäys
Yhteensä
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2017

1 813

1 081

0

-17 910

1 813

-16 829

Liitetiedot

Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut menot ja pääoma-alennukset
Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotukset
Ei ilmoitettavaa.
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19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Poistamaton hankintameno 1.1.

Yhteensä

1 047

119 964

121 011

Lisäykset

0

5 421

5 421

Rahoitusosuudet tilikaudella

0

0

0

Vähennykset tilikaudella

0

0

0

Siirrot erien välillä

0

-138

-138

Tilikauden poisto

715

6 129

6 845

Arvonalennukset ja niiden palautukset

0

0

0

Aktivoidut korkomenot

0

0

0

Poistamaton hankintameno 31.12.

332

119 118

119 449

Kirjanpitoarvo 31.12.

332

119 118

119 449

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja
Rakennukset
vesialueet

Poistamaton hankintameno 1.1.

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet
ja
kalusto

Muut
Enn.maksut ja
aineelliset keskeneräiset
hyödykkeet
hankinnat

Yhteensä

192 837

548 261

422 825

39 246

4 269

111 260

1 318 697

14 474

40 361

30 198

12 677

180

78 755

176 644

0

146

0

260

0

1 581

1 987

837

921

0

2 648

0

0

4 405

Siirrot erien välillä

0

32 883

35 078

72

0

-67 895

138

Tilikauden poisto

16

38 285

48 915

12 492

21

0

99 728

0

1 064

484

0

0

0

1 548

Poistamaton hankintameno 31.12.

206 459

581 091

438 701

36 595

4 428

120 538

1 387 812

Kirjanpitoarvo 31.12.

206 459

581 091

438 701

36 595

4 428

120 538

1 387 812

Lisäykset
Rahoitusosuudet
Vähennykset

Arvonalennukset ja niiden
palautukset

Maa- ja vesialueet

Kaupunki

Konserni

2018
Kiinteistöjen liittymismaksut

2017

2018

2017

1 304

788

11 026

11 183

Muut maa- ja vesialueet

205 155

192 049

225 648

199 960

Kirjanpitoarvo 31.12.

206 459

192 837

236 674

211 143

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Joukkovelkakirjalaina-,
muut laina- ja muut saamiset

Osakkeet
konserniyhtiöt

Osakkeet omistusyhteysyhteisöt

Kuntayhtymäosuudet

Muut osakkeet ja
osuudet

Yhteensä

201 061

1 787

58 354

5 340

266 542

13 280

3 786

0

400

17 466

531

95

0

0

626

213 811

5 477

58 354

5 740

283 382

199

0

0

0

199

213 612

5 477

58 354

5 740

283 184

Saamiset Saamiset muilta
konserniyhteisöiltä
yhteisöiltä

Hankintameno 1.1.

Yhteensä

94 395

3 015

2

0

2

3 733

236

3 969

Hankintameno 31.12.

90 664

2 780

93 444

Kirjanpitoarvo 31.12.

90 664

2 780

93 444

Lisäykset
Vähennykset

202

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Aineettomat
oikeudet

Aineettomat hyödykkeet
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20) Omistukset tytäryhteisöissä

Nimi

Kotipaikka

Kaupungin

Konsernin

omistusosuus %

omistusosuus %

Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa
omasta
vieraasta
pääomasta pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

Tytäryhteisöt
Ekokumppanit Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy
9,3 %, Tampereen Sähkölaitos Oy 18,8 %,
äänimäärästä 93,5 %)

Tampere

62,5 %

90,6 %

292

237

19

Finnpark Oy (alakonsernitp)

Tampere

100,0 %

100,0 %

41 706

83 955

3 504

Pellavan Parkki Kiint Oy (Finnpark Oy 50,6 %)

Tampere

10,0 %

60,6 %

0

0

0

Pysäköintiveturi Kiint Oy
(äänimäärästä 89,9 %)

Tampere

92,7 %

0

0

0

69,6 %

0

0

0

Haukiluoman Liikerakennus Oy

Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,5 %)

Tampere

Tampere
100,0 %

100,0 %

682

61

0

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

70,1 %

70,1 %

1 433

32

-39

Keinupuistokeskus Oy (Tampereen
Kotilinnasäätiö 46,1 %, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 10,9 %)

Tampere

57,0 %

1 710

1 638

0

Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy

Tampere

59,3 %

59,3 %

565

90

0

Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy

Tampere

53,0 %

53,0 %

333

34

0

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

86,1 %

86,1 %

1 259

392

0

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

54,3 %

54,3 %

507

98

-4

Tampere

100,0 %

678

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

100,0 %

6 258

105 191

Tieteenkadun Parkki Kiint Oy

Tampere

68,8 %

704

1

1

Tupakkikiven Parkki Kiint Oy

Tampere

61,0 %

1 696

2

4

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
(äänimäärästä 65,3 %, alakonsernitp)

Tampere

49,7 %

49,7 %

24 027

3 560

1 195

Pirkan Putkikeräys Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy 41,7 %, Tampereen Vuokratalosäätiö 0,9 %, äänimäärästä 61,2 %)

Tampere

2,0 %

43,8 %

0

0

0

Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy
(osuus äänimäärästä 65,3%)

Tampere

45,7 %

0

0

0

Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy
(osuus äänimäärästä 65,3%)

Tampere

49,7 %

0

0

0
-39

Pirkanmaan Voimia Oy

Tampere

82,0 %

88,9 %

3 782

-0

Runoilijan tie Oy

Tampere

72,6 %

72,6 %

222

45

6

Tammenlehväsäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

21 924

4 780

-40

Tampere

100,0 %

100,0 %

0

0

0

Tampere

60,5 %

60,5 %

373

734

14
-13

Tammenlehväkeskus Oy
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja
kehitysyhtiö Tredea Oy

60,5 %

72

263

Tampereen Raitiotie Oy

Visit Tampere Oy

Tampere
Tampere

100,0 %

100,0 %

1 948

142 749

11

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tampere

71,2 %

71,2 %

9 556

1 111

-449

Tampereen Kotilinnasäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

7 228

86 608

0

Pispan Tupahaka As Oy

Tampere

75,7 %

545

3

3

Tampereen Tammelankodit As Oy

Tampere

100,0 %

1 856

3 983

0

Vellamonkodit Oy

Tampere

100,0 %

3 319

937

1

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

Tampere

66,0 %

66,0 %

5 962

10 424

65

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

11 010

35 040

634

Tampereen Sarka Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

435

193

98

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

203

Liitetiedot

Nimi
Tampereen Sähkölaitos Oy (alakonsernitp)
Tammervoima Oy (Tampereen Sähkölaitos
Oy 51,0 %, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 24,4 %,
äänimäärästä 83,0 %)

Kotipaikka
Tampere

Kaupungin

Konsernin

omistusosuus %

omistusosuus %

100,0 %

Tampere

Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa
omasta
vieraasta
pääomasta pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

100,0 %

160 097

388 038

28 858

75,4 %

0

0

0
0

Tampereen Sähköverkko Oy

Tampere

100,0 %

0

0

Tampereen Vera Oy

Tampere

100,0 %

0

0

0

100,0 %

17 600

12 364

189

Tampereen Särkänniemi Oy
FunZones Oy

Tampere

100,0 %

Tampere

0,0 %

66,7 %

-330

1 358

-510

Tampereen Tilapalvelut Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

2 358

13 069

1 295

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

Tampere

100,0 %

100,0 %

128

144

107

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

13 409

50 012

0

Tampereen Vuokratalosäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

1 574

270 634

0

Atalan Metsätonttu As Oy

Tampere

100,0 %

1

4 507

0

Myllyn Pysäköinti Oy

Tampere

56,7 %

1 148

0

-2

VTS Kiinteistöpalvelu Oy

Tampere

100,0 %

1 538

545

396

Tampere-talo Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

2 823

3 415

77

Tavase Oy

Tampere

80,1 %

80,1 %

1 272

4 765

-51

TREDU-Kiinteistöt Oy

Tampere

66,5 %

66,5 %

72 193

54 254

-464

Tullinkulman Työterveys Oy

Tampere

75,2 %

84,7 %

444

3 375

-79

Tuomi Logistiikka Oy

Tampere

50,7 %

69,4 %

1 963

9 839

-91

Vilusen Rinne Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

91

63 492

0

Vuores Palvelu Oy (Tampereen Vuokratalosäätiö 3,4 %, Pirkan Putkikeräys Oy 0,2 %,
äänimäärästä 31,1 %)**)

Tampere

18,0 %

21,9 %

563

20

6

Tampere

100,0 %

100,0 %

Viipuri

100,0 %

100,0 %
426 277

1 361 992

35 379

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt
Suomen Itämeri-Instituutin säätiö
Intenational Forest Machine Operator
Training Centre

**) Vuores Palvelu Oy on tytäryhteisö, vaikka omistus alle 50 %. Määräysvalta yhtiössä perustuu osakassopimukseen.
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21) Omistukset kuntayhtymistä
Kaupungin

Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa

omistusosuus %

omasta
vieraasta
tilikauden
pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta

Kotipaikka

Nimi
Kuntayhtymät
Pirkanmaan Liitto

Tampere

45,6 %

663

3 837

22

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(alakonsernitp)

Tampere

38,2 %

74 018

187 911

-946

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampere

62,5 %

307

81

-46

74 987

191 829

-970

22) Omistukset muista yhteisöistä

Nimi

Kotipaikka

Kaupungin

Konsernin

omistusosuus %

omistusosuus %

Kuntakonsernin osuus 1 000 euroa
omasta
vieraasta
pääomasta pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

Osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Atalan Liikekeskus Kiint Oy

Tampere

40,0 %

40,0 %

752

2

-3

Coxa Oy (konserni)

Tampere

20,6 %

20,6 %

3 918

2 422

964

21,1 %

848

2

0

Finnpark Oy
Kosken Parkki Kiint Oy

Tampere

Hervannan Kanjoni As Oy (Tampereen Vuokra-asunnot Oy 7,4 %)

Tampere

36,1 %

41,3 %

659

148

0

Tuotekehitys Oy Tamlink

Tampere

24,0 %

24,0 %

606

488

3

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampere
28,0 %

661

26

6

21,0 %

200

1

-1

31,3 %

189

0

-2

21,9 %

49 813

143 749

3 866

34

4

0

Hervannan Juhani As Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Tumpin Parkki Kiint Oy
Vilusen Rinne Oy
Mummunkujan pysäköinti Oy
YH Kodit Oy (konserni) (Tampereen
Vuokratalosäätiö 17,1 %)

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

18,6 %

Yhdistelemättömät osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Ateljeetalo Oy

Tampere

47,7 %

47,7 %

Monetra Oy

Oulu

22,0 %

22,0 %

Pikassos Oy

Hämeenlinna

25,0 %

25,0 %

36

25

1

Suomen Hopealinja Oy

-56

764

-61

50,0 %

95

0

0

40,4 %

239

0

3

31,2 %

254

272

125

Hämeenlinna

30,5 %

30,5 %

Tampereen Monitoimiareena Koy

Tampere

40,0 %

40,0 %

Tampereen Särkänniemi Oy

Tampere

Jotospirtti Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Virontörmän Lämpö Oy
VTS Kiinteistöpalvelu Oy
Lännen Palveluyhtiöt Oy (konserni)

Helsinki
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
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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)
Kaupunki

Kaupunki

2018

2017

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

0

3 189

0

8 794

Konsernitili

0

3 080

0

756

Muut saamiset

0

20 000

0

13

Siirtosaamiset

0

1 718

0

1 760

Yhteensä

0

27 987

0

11 323

Myyntisaamiset

0

1 380

0

1 553

Siirtosaamiset

0

1 547

0

1 445

Yhteensä

0

2 927

0

2 998

Myyntisaamiset

0

5

0

54

Siirtosaamiset

0

0

0

0,1

Yhteensä

0

5

0

54

0

30 919

0

14 375

Saamiset tytäryhteisöiltä

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä

Yhteensä
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

Konserni
2018

2017

Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Koronvaihtosopimukset
Muut menoennakot ja tulojäämät

8 212
14

8 916
14

8 212
625

8 916
446

Yhteensä

8 226

8 930

8 837

9 363

Siirtyvät korot

1 697

1 632

149

80

Kelan korvaus työterveyshuollosta
Työttömyysvakuutusmaksun palautus
Valtion avustuksia ja korvauksia
Avustus pakolaisten kotouttavaan toimintaan
Valtionosuussaamiset
Koronvaihtosopimukset
Muut tuet ja avustukset
Kotihoidon laskutus
Kotikuntalain kotikuntakorvaus
PSHP:n peruspääoman korko
Tulojäämät peruskorjauksista, Tredu-Kiinteistöt
Verosaamiset
NordPool Elspot sähköjohdannaiset
Ulkoisen rahoituksen jaksotus
Energiaerien jaksotus
Laskuttamaton leasing-laskutus
Muut menoennakot ja tulojäämät*

2 954
1 405
7 940
0
614
704
1 546
2 237
1 642
1 445
0
0
0
0
0
0
3 294

3 100
0
2 991
1 080
441
775
579
1 824
1 260
1 445
29
0
0
0
0
0
5 114

4 172
1 405
7 940
0
614
704
2 045
2 237
1 642
893
0
1 184
644
1 437
889
0
9 784

4 064
0
3 126
1 080
441
775
1 644
1 824
1 260
893
29
695
329
612
750
52
19 573

Yhteensä

25 480

20 269

35 740

37 226

Yhteensä

33 706

29 200

44 577

46 589

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

*Muutettu vertailutietoa muiden tulojäämien osalta. Palkkasaamisten tili on esitetty vuoden 2018
tilinpäätöksessä siirtosaamisissa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tili oli muissa saamisissa.
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25) Oma pääoma (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

Peruspääoma 1.1

636 657

636 657

636 657

636 657

Peruspääoma 31.12

636 657

636 657

636 657

636 657

0

0

415

415

0

0

131

0

0

0

284

415

21 039

21 359

21 039

21 359

962

320

962

320

20 077

21 039

20 077

21 039

7 872

8 652

7 872

8 652

1 350

780

1 350

780

6 523

7 872

6 523

7 872

51

51

51

51

0

0

0

0

51

51

51

51

Muut muut omat rahastot 1.1.

0

0

15 133

15 087

Siirrot rahastoon tilikaudella

0

0

700

595

Siirrot rahastosta tilikaudella

0

0

2 679

550

0

0

13 154

15 133

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 1.1
Vähennykset
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 yhteensä 31.12.
Muut omat rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta

28 963

39 805

44 095

541 369

724 617

671 926

-6 751

-16 964

37 640

52 692

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

517 653

524 405

762 257

724 617

Tilikauden alijäämä/ylijäämä

-54 677

-6 751

-66 308

37 640

1 126 285

1 183 273

1 372 696

1 443 424

Oma pääoma yhteensä
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26) Erittely poistoerosta ( 1 000 euroa)
Kaupunki
Investointivarauksiin liittyvä poistoero

2018

2017

23 568

25 381

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät (1 000 euroa)
Kaupunki
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

2018

2017

349 888

250 145

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
Ei ilmoitettavaa.

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2 196

2 575

2 196

2 575

116

116

21 761

19 969

1 009

1 009

1 009

1 009

0

0

0

1 440

Vahingonkorvausvaraus

1 219

421

1 366

586

Potilasvahinkovakuutus

0

0

15 095

13 087

Vuokravastuut käyttämättömistä
tiloista

0

0

0

261

Eläkevaraus
Maisemointivaraus
Maanpuhdistusvaraus
Verovaraukset

2018

2017

Muut pakolliset varaukset

1 000

0

1 713

0

Yhteensä

5 539

4 121

43 141

38 927
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30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

Pitkäaikainen

Lyhytaikainen Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille
Konsernitili

0

170 249

0

194 009

Ostovelat

0

17 931

0

9 423

1 533

20 125

1 222

144

0

150

0

143

1 533

208 455

1 222

203 719
16 383

Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat

0

37 424

0

319

25

201

16

Siirtovelat

1 999

60

2 963

431

Yhteensä

2 319

37 509

3 164

16 830

Ostovelat

0

6

0

2

Yhteensä

0

6

0

2

3 852

245 969

4 386

220 551

Muut velat

Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille

Yhteensä

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävät sekkilimiitit
Ei ilmoitettavaa.

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

25 694

23 092

57 836

56 432

118

96

221

148

25 812

23 188

58 057

56 581

Liittymismaksut ja muut velat
Palautuskelpoiset liittymismaksut
Muut velat
Yhteensä
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

Maankäyttösopimukset

6 790

Koronvaihtosopimukset

10 662

16 174

7 164

16 710

10 853

10 683

10 853

120

0

120

0

Pitkäaikaiset siirtovelat
Tuloennakot

Muut tuloennakot
Menojäämät
Muut menojäämät

132

123

2 228

123

17 704

27 150

20 195

27 687

Tuet ja avustukset

6 458

2 962

10 546

6 383

Matkakorttien latausmaksuvelka

4 904

4 256

4 904

4 256

Yhteensä
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot

1 210

3 132

1 150

2 968

Maksettujen palkkojen sivukulut*

Muut tuloennakot

10 215

11 313

10 215

11 313

Palkkajaksotukset sivukuluineen

83 608

90 198

134 338

133 654

5 139

4 319

9 933

9 536

PSHP/peruspääoman korko jäsenkunnille

0

0

893

893

PSHP/potilasvahinkovakuutus

0

0

1 506

1 365

Laskuttamattoman myynnin alv-jaksotus

0

0

0

0

Korkojaksotukset
Menojäämät

Valtion verotulojen jaksotus
Verojaksotukset
Työmarkkinatuki, Kela
Muut menojäämät

9 040

9 040

0

0

1 317

604

1 805

2 519

1 805

2 519

3 168

3 863

37 826

27 491

Yhteensä

125 547

122 563

223 474

200 982

Yhteensä

143 251

149 713

243 669

228 668

*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)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

0

0

440 663

426 681

0

0

523 335

418 946

0

0

119 357

133 606

0

0

115 430

134 931

0

0

3 008

3 008

0

0

5 318

5 318

0

0

644 082

559 195

0

0

10 955

12 064

0

0

9 305

9 305

0

0

9 305

9 305

0

0

10 720

11 800

0

0

120

120

Pantatut osakkeet yhteensä

0

0

120

120

Yhteensä

0

0

653 507

568 620

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

*Korjattu vertailuvuoden tietoa. Kohdassa Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin, on esitetty
90,8 milj. euron velka ja 79,5 milj. euron kiinnitys, jotka olivat edellisvuonna kohdassa Velat, joiden vakuudeksi
annettu yrityskiinnityksiä.

35) Muut omasta puolesta annetut vakuudet (1 000 euroa)
Kaupunki
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset

Konserni

2018

2017

2018

2017

0

0

69 583

65 033

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 (1 000 euroa)

Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

390 179

351 478

259 287

184 753

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2072 asti*
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

30 165

27 541

26 553

21 808

360 014

323 937

232 734

162 945

0

0

0

0

Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2033 asti

85 454

84 249

266 354

252 025

Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

10 183

9 320

22 802

20 137

6 299

5 329

16 140

13 360

1 054

1 054

1 054

1 054

909

899

909

899

1 921

2 038

4 700

4 824

50 634

52 410

218 915

207 252

11 292

9 184

137 902

119 519

Pyynikin sosiaaliasema

17 863

18 916

17 863

18 916

Vuoreksen koulukeskus

13 857

14 766

13 857

14 766

7 622

9 543

49 292

54 050

13 697

13 697

13 697

13 697

Myöhemmin maksettava osuus
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Leasing-vastuut

Koneet ja laitteet
Rakennukset
Pyynikin sosiaaliasema
Vuoreksen koulukeskus
Muut rakennukset
Myöhemmin maksettava osuus
Koneet ja laitteet
Rakennukset

Muut rakennukset
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Pyynikin sosiaaliasema
Vuoreksen koulukeskus
Vuokravastuut ja leasingvastuut yhteensä

10 940

10 940

10 940

10 940

475 632

435 726

525 641

436 778

*Pisin vuokravastuu tulee konsernista.
*Konsernin vuokravastuun vertailutiedosta on vähennetty 6,5 milj. euroa aiemmin ulkoisena ilmoitettua
konsernin sisäistä vuokravastuuta.
Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa. Myös vertailutiedot on muutettu arvonlisäverottomiksi.
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39, 40) Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

Alkuperäinen pääoma

783 802

804 356

-

-

Jäljellä oleva pääoma

512 712

506 177

-

-

Alkuperäinen pääoma

7 000

7 000

-

-

Jäljellä oleva pääoma

2 479

2 771

-

-

Alkuperäinen pääoma

15 075

15 075

18 985

18 985

Jäljellä oleva pääoma

8 272

8 935

11 409

12 632

Takaukset tytäryhteisöjen puolesta*

Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta

Takaukset muiden puolesta

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuusta

Kaupunki
2018

2017

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

1 323 632

1 277 914

850

845

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

*Kaupungilla on lisäksi kolme omavelkaista takausta tytäryhteisöjen johdannaissopimuksiin liittyen.
Tehdyt sopimukset sisältyvät konsernin johdannaisliitetietoon.
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41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2018

2017

2018

2017

Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet

26 310

45 196

0

0

Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus

14 665

21 642

0

0

Ehdolliset ympäristövastuut

65 675

52 100

65 675

52 100

Sopimusvastuut

Sitoumukset avustukseen
Muut sopimusvastuut*
Sopimusvastuut yhteensä
Muut taloudelliset vastuut**
Arvonlisäveron palautusvastuu

330

0

3 769

3 439

73 988

64 562

114 122

102 649

166 303

156 929

183 566

158 188

8 073

11 541

8 073

11 541

0

0

35 180

33 817

*Korjattu kaupungin ja konsernin vertailutietoa puuttuneiden sopimusvastuiden osalta. Korjauksen vaikutus kaupungin luvussa on 4,9 milj. euroa ja konsernin luvussa 34,9 milj. euroa.
** Sisältää mm. eri oikeusasteissa vireillä olevat riita-asiat.
Vastuut ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa vuodesta 2018 alkaen. Myös vertailutiedot on korjattu arvonlisäverottomiksi.

Ehdolliset ympäristövastuut
Ehdolliset ympäristövastuut muodostuvat puhdistusvastuista 54,2 milj. euroa ja tarkkailuvastuista 11,5 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 31.12.2018.

Päästöoikeudet 2018
Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1.
Toteutuneiden päästökaupan alaisten päästöjen määrä

tCO2
280 483

1 000 euroa
2 294

-419 348

0

Päästöoikeuksien ostot

150 000

2 785

Saadut päästöoikeudet

213 096

0

Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12.

224 231

5 525
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Johdannaissopimukset (1 000 euroa)

Johdannaissopimukset koostuvat erilaisista koronvaihtosopimuksista, korkooptioista 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 60
milj. eurolla ja prosentin nousulla arvot
kohoavat noin 108 milj. euron verran.
Koronvaihtosopimuksilla lainasalkun
suojausaste pyritään tavoitteen mukaisesti pitämään 50 - 65 prosentin välillä.
Tilinpäätöshetkellä suojausaste oli 57
%. Voimassa olevista koronvaihtosopimuksista 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.

Johdannaissopimukset (1 000 euroa)

KAUPUNKI
1) Voimassa olevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 2,27 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2048 saakka.
Kaupunki
2018

2017

Nimellisarvo

266 837

218 425

Käypä arvo

-54 225

-40 417

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 1,49 % ja
pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2063 saakka.
Kaupunki
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2018

2017

Nimellisarvo

100 000

100 000

Käypä arvo

-15 114

-13 839
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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
2018

2017

40 000

40 000

-10 374

-9 867

Nimellisarvo
Käypä arvo

2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 2,58 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2051 saakka.
Kaupunki
2018

2017

Nimellisarvo

150 000

190 000

Käypä arvo

-41 406

-43 370

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 ehdollinen sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta
tuottaa alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 1,00 % ja
pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2058.
Kaupunki
2018

2017

Nimellisarvo

175 000

185 000

Käypä arvo

-10 476

-10 596

731 837

733 425

-131 595

-118 089

Kaupungin johdannaissopimukset
Nimellisarvo yhteensä
Käypä arvo yhteensä
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KONSERNI
Tytäryhteisöjen johdannaisten tarkemmat tiedot löytyvät erillistilinpäätöksistä.
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
2038 saakka.
Konserni
2018

2017

Nimellisarvo

736 653

687 713

Käypä arvo

-81 320

-68 328

Vertailutietoa korjattu virheellisen ilmoituksen vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on 4,46
milj. ja käypään arvoon -2,77 milj.

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtoja kiinteiksi ja siten
suojauduttu markkinakorkojen muutosten vaikutuksilta. Pisimmät sopimukset voivat olla voimassa
vuoteen 2031 saakka.
Konserni
2018

2017

Nimellisarvo

135 755

137 437

Käypä arvo

-18 588

-17 476

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
2018

2017

Nimellisarvo

103 569

98 347

Käypä arvo

-16 984

-16 439

Vertailutietoa korjattu virheellisen ilmoituksen vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on 2,72
milj. ja käypään arvoon -0,44 milj.

2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset
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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.

Konserni
2018

2017

Nimellisarvo

624 669

427 989

Käypä arvo

-65 225

-59 047

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtoja kiinteiksi ja siten suojauduttu markkinakorkojen muutosten vaikutuksilta. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen
2049 saakka.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2018

2017

155 000

155 000

-7 903

-4 025

Vertailutietoa korjattu virheellisen ilmoituksen vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on 155,0
milj. euroa ja käypään arvoon -4,03 milj. euroa.
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 ehdollinen sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta
tuottaa alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 1,00 % ja
pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2058.
Konserni
2018

2017

Nimellisarvo

175 000

185 000

Käypä arvo

-10 476

-10 596

3) Muut johdannaissopimukset
Sähkötermiinillä ja optiolla suojataan tuotannon myyntihintaa sekä sähkön hankintahintaa. USDmääräisellä öljyswapilla suojataan maakaasun ostohintaa.
Konserni
Nimellisarvo
Käypä arvo

2018

2017

36 124

51 368

7 106

2 327

1 966 770

1 742 855

-193 390

-173 583

Konsernin johdannaissopimukset
Nimellisarvo yhteensä
Käypä arvo yhteensä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

219

Liitetiedot

Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja
intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Kaupunki
2018

2017

Konsernihallinto

196

213

Konsernipalveluyksikkö

284

315

Hyvinvoinnin palvelualue

9 920

10 874

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

1 612

1 513

Kaupunkiympäristön palvelualue
Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

332

321

2 125

2 370

14 469

15 606

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

505 813

532 973

-7 153

-8 052

112 921

118 910

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

19 294

24 518

630 875

668 349

2 146

4 194

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin
Valmistus omaan käyttöön -tilin kautta

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (1 000 euroa)
Kaupunki
Kokoomus
Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
Piraattipuolue
SDP
SKP
Suomen Keskusta
Tampereen Puolesta-TAPU

2017

62

58

5

5

14

11

0

0,1

62

56

1

1

18

14

8

4

Vaihtoehto Tampere

0,1

3

Vasemmistoliitto

36

29

Vihreät
Yhteensä

220

2018
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45

268
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45) Tilintarkastajien palkkiot (1 000 euroa)
Kaupunki
2018

2017

41

80

7

8

13

6

BDO Audiator Oy
TIintarkastuspalkkiot
Hanketarkastukset
Muut palkkiot
BDO Oy
Muut palkkiot

20

0

80

95

Tilintarkastuspalkkiot

22

0

Hanketarkastukset

13

0

Palkkiot yhteensä
KPMG Oy

108

0

Palkkiot yhteensä

Muut palkkiot

144

0

Palkkiot yhteensä

224

95

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Intressitahoille annetut
takaukset
Tampereen kaupunki on valtuuston
päätöksillä myöntänyt tytäryhtiöidensä puolesta omavelkaisia takauksia.
Näiden takausten yhteismäärä oli
vuodenvaihteessa 512,7 milj. euroa ja
ne on myönnetty lähes poikkeuksetta
tytäryhteisöjen ottamien lainojen takaisinmaksun ja koron maksamisen
vakuudeksi lainanantajalle. Takauksista 490,9 milj. euroa on sellaisia, joista
ei 2018 peritty takausprovisiota ja 21,8
milj. euron osalta provisiota perittiin.
Uudemmista takauksista on provisiota
peritty kaupunginvaltuuston 18.1.2016
tekemän periaatepäätöksen mukaisesti, mutta vanhemmista takauksista
provisiota ei ole peritty. Syyskuussa
2018 kaupunginvaltuusto päätti, että
useimpien konserniyhteisöjen puolesta
myönnetyistä takauksista peritään takausprovisiota 1.1.2019 alkaen.

Intressitahoille annetut
avustukset
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myönsi 6,7 milj. euroa kump-

panuusavustusta kaupungin tytäryhteisö Tampere-talo Oy:lle. Avustus
kohdistui kulttuuritoimintaan, Tampereen Oopperaan sekä tilakustannusten
osittaiseen kattamiseen. Avustuksella
tuetaan ilmaistapahtumia, orkesteritoimintaa, vierailubaletteja ym. kulttuuritoimintaa, joka ei toteutuisi ilman
julkista tukea.
Kaupungin tytäryhteisö Tammenlehväkeskus Oy:lle myönnettiin 0,4 milj.
euroa kumppanuusavustusta sosiaali- terveyslautakunnan päätöksellä.
Avustuksella tuettiin sotainvalidien ja
muiden sotiemme veteraanien ja heidän puolisoidensa asumispalvelujen
järjestämistä Tammenlehväkeskuksen
palvelukodeissa.

Kiinteistöjen luovutusten
markkinaehtoisuus
luovutettaessa kiinteistöjä
intressitahoille

sesta järjestää tarjouskilpailu tai muuten arvioida luovutuksen markkinaehtoisuus.
Kaupungin luovuttaessa kiinteistöjä
markkinoilla toimiville tytäryhteisöille
luovutukset tehdään markkinaehtoisesti, vyöhykehintaperiaatteella tai kilpailuttamalla. Yritystonttien markkinahintaisuus varmistetaan vertaamalla
kaupungin maanvuokran tasoa riippumattoman arvioitsijan tekemään vyöhykehintakarttaan yritystonttien markkinahinnasta.
Vuoden 2018 aikana Tampereen kaupunki osallistui Tampereen Messu-ja
urheilukeskus Oy:n osakeantiin ja maksoi merkinnän luovuttamalla kiinteistöjä apporttina yhtiölle. Kiinteistöjen
arvostus perustui puolueettoman arvioijan arviokirjaan.

Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivalle, tulee luovutuk-
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Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pelastuslaitoksen keskeiset
tehtäväalueet ovat toimialaa koskevan
lainsäädännön mukaan onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omai-

suuden pelastaminen, ympäristön
suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös
ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven ja Akaan kuntien alueella sekä
vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta
koko Pirkanmaalla.

Toimintakertomus

myös vuonna 2017 toteutettu toimialueen laajennus.
Vuonna 2018 käyttöönotettiin kolme
uutta paloasemaa Ikaalisiin, Kangasalle
sekä Valkeakoskelle.
Kansallinen tietoturvahanke päättyi
31.12.2018. Pirkanmaan pelastuslaitoksella tietoturvahanketta vietiin eteenpäin henkilöstö- ja tilaturvallisuusasioissa. Tietoturvatentin suorittamisaste
vuoden lopussa oli noin 89 % koko henkilöstöstä. Kansallisen hankkeen laatimasta perustason tietoturvallisuuden
vaatimustaulukosta 71 tavoitetta toteutui ja 13 kesken, mutta saavutetaan
vuoden 2019 aikana.

toiminta-aluetta.
Vuoden 2019 aikana siirrytään piirinuohousjärjestelmästä
vapaaseen
nuohouspalvelujen tarjontaan.

Pelastusjohtajan katsaus
- Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta
Pirkanmaan pelastuslaitos oli maakunnan esivalmistelun II vaiheessa tiiviisti
mukana. Keväällä 2018 pelastuslaitokselta osallistui 17 asiantuntijaa yhteensä 26 eri työryhmään niin kansallisella
kuin maakunnallisella tasolla. Maakunnallisen tason loppuraportit jätettiin
kesäkuussa 2018 ja kokonaisarviona
maakuntauudistuksen toisen vaiheen
valmistelusta voitiin todeta, että pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä on
saavuttanut asettamansa tavoitteet.
Esivalmistelun kolmannen vaiheen
alkaessa syksyllä 2018 todettiin maan
hallituksen päätös uudesta, viivästyneestä aikataulusta ja että pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä ei aktiivisesti kokoonnu vaan varautumisen ja
yhteisen tilannekuvan valmistelua jatketaan virkatyönä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö jatkoi tiivistä yhteistyötä muutosorganisaation
kanssa maakunnallisen varautumisen
suunnittelussa.
Vuosi 2018 oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen 120-vuotisjuhlavuosi. Pelastuslaitoksen 120-vuotisjuhlavuotta
vietettiin työn merkeissä. Lukuisissa
eri tapahtumissa tuotiin esille pelastuslaitoksen toimintaa, joissa huomioitiin
yhteistyötahoja ja omaa henkilöstöä.
Pelastus- ja ensihoitotehtävät lisääntyivät vuonna 2019. Laajavaikutteiset
häiriötilanteet ja onnettomuudet, kuten sään ääri-ilmiöt, olivat osaltaan
nostamassa pelastustoimen ja ensihoidon tehtävämääriä. Ensihoidon tehtävämääriä aiempaan vuoteen nosti

Arvio tulevasta
kehityksestä
Vuoden 2019 ensimmäiset kuukaudet
näyttävät suunnan sille, mihin pelastuslaitos suuntaa perustyönsä ohella
resurssia. Mikäli maakuntauudistus
toteutuu suunnitellussa aikataulussa,
on siirtymisen suunnittelu aloitettava
viipymättä.
Helmikuussa 2019 Porin hätäkeskuksessa ja sitä kautta Pirkanmaan pelastuslaitoksella otetaan käyttöön ERICA
1.2 hätäkeskustietojärjestelmä. Hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotolla on
tarkoitus parantaa asiakkaan saamaa
palvelua hätätilanteessa. Vuonna 2019
jatketaan varautumista valtakunnallisen kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO)
käyttöönottoon, mitä varten tietoturvallisuuden kehittäminen jatkuu ja perustetaan KEJO-käyttöönottoprojekti.
Ensihoidossa jatketaan kehittämistä
sekä yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee seuraavaa
ensihoidon palvelutasopäätöstä, joka
laajentaa pelastuslaitoksen ensihoidon

Henkilöstö
Hallinnossa lakkautettiin palkanlaskijan
toimi eläköitymisen myötä sekä ensihoidon välinehuoltajan toimi työtehtävien uudelleen organisoinnin vuoksi. Tilalle perustettiin logistiikkatyöntekijän
toimi hoitamaan toimipisteiden välistä
ensihoitopalveluiden lääke- ja tarvikehuoltotarpeiden logistiikkaa.
Valmiussuunnitteluyksikköön perustettiin suunnittelijan toimi kehittämään
pelastuslaitoksen valmiussuunnittelua
sekä toteuttamaan osaltaan varautumista ja valmiussuunnittelua Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueella
yhteistoiminnassa kuntien, eri toimialojen, viranomaisten, 3. sektorin, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
Viestintäyksikköön perustettiin viestintäsuunnittelijan toimi kehittämään
ja ylläpitämään onnettomuusviestinnän kokonaisuutta sekä hallinnoimaan
kuvatallenteita ja pelastuslaitoksen sisäistä viestintää.
Kehittämisryhmään
perustettiin
kehittämispäällikön virka ja samassa
yhteydessä tullaan lakkauttamaan kehittämispäällikön toimi. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen päällystön eri vakansseihin kuuluu pääsääntöisesti,
osana tehtävänkuvaa, pelastustoiminnan operatiivinen johtaminen. Tässä
mielessä myös kehittämispäällikön tehtävään sisällytetään pelastustoiminnan
johtamiseen osallistuminen päällikköpäivystäjänä omalla päivystysvuorolla.
Tehtävät ovat pelastuslain (379/2011) 26
§:n mukaisia viranomaistehtäviä.
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Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Pirkanmaan pelastuslaitos on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä määritellyt
kehittämistoimenpiteet. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut
vahinkoa Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.
Kokonaisarviona Pirkanmaan pelastuslaitoksen johto lausuu, että Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäinen
valvonta on pääosin hyvällä tasolla.
Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat
uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja
pelastustehtävissä (työhyvinvoinnin ja
henkilöstön suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen), pelastuslaitoksen
toimintakyvyn häiriintyminen laajavaikutteisissa tilanteissa (häiriötilanteisiin

ja häiriötilanteiden aiheuttamiin resurssiriskeihin varautuminen) sekä toimintaympäristömuutosten vaikutukset
pelastuslaitoksen toimintakykyyn (toimintaympäristön muutos).

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia, strategisia tavoitteita Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli kolme: suunniteltujen
palotarkastusten toteuttaminen, toimintavalmius sekä työhyvinvoinnin parantuminen.
Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten määräaikaisen valvonnan kokonaistoteuma on 17 894 kpl, mikä ylittää
valvonnan arvioidun määrän noin 3,5
prosentilla. Yritys- ja laitoskohteiden
valvonnan kokonaistoteuma on 2 348
kpl. Kohdemäärä on arvioitua pienempi valvontakohteiden luonnollisista
muutoksista (käyttötavan muutokset,
toiminnan loppuminen, rakennusten
purkaminen jne.) sekä rakennusrekisterin epätarkkuuksista johtuen. Tavoite

saavutettiin.
Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyvät pelastustoiminnan osalta kaikissa riskiluokissa.
1. yksikön toimintavalmiusaika ensimmäisessä riskiluokassa ylittyi hieman
johtuen kaupunkialueen poikkeavista
liikennejärjestelyistä. Poikkeama on
kuitenkin alle prosentin tavoitteesta,
joten tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.
Työhyvinvointimatriisiin perustuva
tavoite ei toteutunut. Matriisin tulos
huononi johtuen ensisijaisesti kasvaneista varhaiseläkemenoperusteisista
maksuista. Myös henkilöstön sairauspoissaolot olivat hieman kasvaneet.
Parannusta työhyvinvoinnissa oli tapahtunut työtapaturmien määrässä.
Työyhteisötaitoja on kehitetty koulutuksin ja erilaisin työryhmin. Nämä
toimenpiteet näkyvät Kunta10-kyselyn
tulosten paranemisena edelliseen kyselyyn verrattuna.

TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Valvontasuunnitelmassa arvioitiin määräaikaisen valvonnan piiriin
kuuluviksi valvontakohteiksi vuonna 2018 asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksia 17 370 kpl ja yritys- ja laitoskohteita 2 445 kpl. Asuin- ja
vapaa-ajan asuinrakennusten määräaikaisen valvonnan kokonaistoteuma on 17 894 kpl, mikä ylittää valvonnan arvioidun määrän n. 3,5
%. Yritys- ja laitoskohteiden valvonnan kokonaistoteuma on 2 348 kpl.
Kohdemäärä on arvioitua pienempi valvontakohteiden luonnollisista
muutoksista (käyttötavan muutokset, toiminnan loppuminen, rakennusten purkaminen jne.) sekä rakennusrekisterin epätarkkuuksista
johtuen. Tavoite toteutui.

+

2

3
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Palotarkastukset on
suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti

Suoritetut
määräaikaiset
palotarkastukset

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus
on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

1. yksikön ja
pelastustoiminnan
toimintavalmiusajan saavuttaminen
riskiluokittain

Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyvät pelastustoiminnan osalta kaikissa riskiluokissa. 1. yksikön toimintavalmiusaika
ensimmäisessä riskiluokassa ylittyi hieman johtuen kaupunkialueen
poikkeavista liikennejärjestelyistä. Poikkeama on kuitenkin alle prosentin tavoitteesta, joten tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen. Tavoite
toteutui.
Tavoite toteutui.

+

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja
kehittämällä vuoteen
2017 verrattuna

Työhyvinvoinnin
matriisin tulokset

Työhyvinvointimatriisiin perustuva tavoite ei toteutunut. Matriisin tulos
huononi johtuen ensisijaisesti kasvaneista varhaiseläkemenoperusteisista maksuista. Myös henkilöstön sairauspoissaolot olivat hieman
kasvaneet. Parannusta työhyvinvoinnissa oli tapahtunut työtapaturmien määrässä. Työyhteisötaitoja on kehitetty koulutuksin ja erilaisin
työryhmin. Nämä toimenpiteet näkyvät Kunta10-kyselyn tulosten
paranemisena edelliseen kyselyyn verrattuna.

-
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Tuloslaskelma ja
tuloslaskelman analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 48,6 milj. euroa.
Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen
maksuosuustuottojen ja ensihoidon
tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot,
ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut.
Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi
35,1 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 2,3 prosenttia. Maksuosuuksia ei palautettu kunnille, eikä
kunnilta peritty lisämaksuosuuksia alijäämää kattamaan.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä
12,2 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 2,8 % ja toteuma talousarviosta
oli 105,2 prosenttia. Tuotoista 8,3 milj.
euroa kertyi sopimuslaskutuksesta, ja
sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,05 milj. euroa. Muut
liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuo-

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Liikevaihto

liseen tilikauteen ei ollut. Toimintakuluista 67 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.
Henkilöstökuluja kertyi yhteensä
34,4 milj. euroa, kasvua edelliseen
vuoteen ja vuosisuunnitelmaan verrattuna 2,1 prosenttia. Kasvu selittyy
sijaismäärien kasvulla sekä KVTES:n
sopimusratkaisusta johtuneesta kertakorvauksen kirjauksesta. Myös varhaiseläkemenoperusteiset maksut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina,
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 42
prosenttia.
Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta
oli 102,8 prosenttia, yhteensä 12,8 milj.
euroa ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 2,7 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,9 milj.
euron toteuma oli talousarvion mukainen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos muodostui lopulta 0,035
miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

tot olivat 3,86 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 1,8 prosenttia.
Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi
talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa.
ERHE-maksujen toteuma oli vuoden
lopussa 0,54 milj. euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa.
Tulot toteutuivat hieman talousarviota
parempina.
Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,07 milj. euroa talousarviota
parempina. Ylitys johtui pääasiassa
öljynsuojelurahaston
myöntämistä
avustuksista. Liiketoiminnan muiden
tulojen toteuma oli 119,9 prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden
lopussa 49 milj. euroa, tuloarvio toteutui 102 prosenttisesti.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut ilman poistoja olivat tilinpäätöksessä 47 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 102
prosenttia. Merkittävää muutosta edel-

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

48 569 259,12

47 462 718,48

48 569

47 630

939

47 684

419 529,35

435 587,15

420

350

70

350

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 962 008,90

-3 255 159,75

-2 962

-2 612

-350

-2 612

Palvelujen ostot

-5 581 645,44

-5 521 411,53

-5 582

-5 292

-290

-5 343

-27 793 459,77

-27 265 729,52

-27 793

-27 295

-498

-27 295

Eläkekulut

-5 168 104,93

-5 007 151,60

-5 168

-4 598

-570

-4 598

Muut henkilösivukulut

-1 436 186,77

-1 399 011,08

-1 436

-1 787

351

-1 787

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
-1 875 523,85

-1 816 229,97

-1 876

-1 900

24

-1 900

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-4 208 518,10

-3 635 516,20

-4 209

-4 498

289

-4 500

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-36 659,29

-1 904,02

-37

-1

-36

-1

Muut rahoitustuotot

1 989,16

2 160,59

2

1

-1

1

Muut rahoituskulut

-434,01

-219,35

-0

0

-0

0

-35 104,14

37,22

-35

-0

-35

0

Rahoitustuotot ja -kulut

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
-0,5
-0,5
-0,1

0,0
0,0
0,0
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Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi

Investoinnit ja niiden analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden
2018 investoinnit koostuivat pääosin
raskaiden ajoneuvojen, öljyntorjuntaveneen, ambulanssien sekä uusien paloasemien ensikertaisen kalustamisen
hankinnoista.

Vuoden 2018 toiminnan ja investointien
rahavirta on vuosisuunnitelman mukainen. Investointien tulorahoitus-% -tunnusluku on parantunut vuodesta 2017
16,2 prosenttia.

Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustuloilla (=investointien rahavirta).

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset

-36 659,29

-1 904,02

-37

0

-36

0

1 875 523,85

1 816 229,97

1 876

1 900

-24

1 900

1 555,15

1 941,24

2

1

1

1

Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

-14 470,09

-110 639,92

-14

0

-14

0

1 705 627,27

1 723 911,24

1 706

1 950

-244

1 950

-1 894 774,59

-1 944 986,12

-1 895

-1 952

57

-1 827

340 788,00

167 742,00

341

302

39

177

16 000,00

141 897,58

16

0

16

0

-1 537 986,59

-1 635 346,54

-1 538

-1 650

112

-1 650

287 963,03

70 280,73

288

250

38

250

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta

468 646,43

519 791,23

469

-

-

-

-446 134,22

7 838,81

-446

-

-

-

0,00

0,00

0

-

-

-

-310 475,24

-597 910,77

-310

-

-

-

-287 963,03

-70 280,73

-288

-250

-38

-250

-287 963,03

-70 280,73

-288

-250

-38

-250

0,00

0,00

0

0

0

0

Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €

444 469,01

396 812,01

Investointien tulorahoitus, %

118,4

102,2

Quick Ratio

1,1

1,1

Current Ratio

1,1

1,1

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta
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Muutettu
TA 2018
-1 895
-1 952
341
302

TP 2018

Alkuper.
Muutokset
TA 2018
57
-1 827
-125
39
177
125

Ero

16

0

16

0

0

-1 538

-1 650

112

-1 650

0
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Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit
olivat 1,9 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,341 milj. euroa. Pysyvien
vastaavien luovutustuloja saatiin 0,016
milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa investointeihin varauduttiin 1,95 milj.
eurolla, rahoitusosuuksiin 0,3 eurolla.
Investointien rahavirta oli 0,1 miljoonaa
euroa vuosisuunnitelmaa pienempi
johtuen suunnitelmaa suuremmasta
rahoitusosuuden kertymästä sekä Kangasalan palotalon hankinnan siirtymisestä vuodelle 2019.

Pirkanmaan pelastuslaitos

Tase ja taseen analysointi
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseen
omavaraisuusaste oli 46,4 prosenttia, 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 2017
tunnuslukua vahvempi. Suhteellinen
velkaantuneisuus vähentyi edellisestä
tilinpäätöksestä prosenttiyksikön.
Taseen loppusumma oli 16,7 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa edellistä tilinpäätöstä pienempi. Pysyvien vastaavien ja siirtovelkojen määrät pienenivät
edellisestä tilinpäätöksestä.

TASE
31.12.2018

31.12.2017

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset

110 886,15

Kiinteät rakenteet ja laitteet

626 151,55

493 790,20

5 804 459,81

6 655 932,83

410 024,40

0,00

6 951 521,91

7 274 589,08

3 671,00

3 671,00

Myyntisaamiset

1 219 417,43

1 339 988,00

Saamiset kunnalta

7 440 042,03

7 908 688,46

608 715,98

304 919,84

484 037,43
9 752 212,87

221 128,78
9 774 725,08

16 707 405,78

17 052 985,16

7 794 258,29
-35 104,14
7 759 154,15

7 794 221,07
37,22
7 794 258,29

1 670 083,40

1 498 043,34

Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset

124 866,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

560 734,29

564 966,16

6 717 433,94
8 948 251,63

7 195 717,37
9 258 726,87

16 707 405,78

17 052 985,16

31.12.2018
46,4
18,3
7 759

31.12.2017
45,7
19,3
7 794

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

229

Pirkanmaan pelastuslaitos

Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja
-menetelmät
Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty
taseeseen hankintamenoon vähennet-

tynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu kaupunginhallituksen hyväk-

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Tulojen erittely

Liikevaihto (1 000 euroa)

Kuntien maksuosuustuotot

2018

2017

35 083

34 310

PSHP:n valmiuskorvaus ensihoidosta

8 341

8 074

Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot

3 858

3 791

Ensivastetoiminnan tuotot

403

446

ERHE-maksut

534

531

Palotarkastusmaksut

304

311

Yöajan kiireettömän potilassiirron välitykset
Yhteensä

45

0

48 569

47 463

2018

2017

14

111

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Korvaus työterveyshuollosta

121

112

Palosuojelurahaston avustus JEHU-kilpailuun

0

53

Muut tuet ja avustukset (Öljynsuojelurahasto,
TVR koulutuskorvaus, CBRNE)

138

58

Koulutus

1

10

Työllistämistuki

0

6

Oppilaitosharjoittelu

11

15

Paineilmalaitehuolto

8

10

108

37

Irtaimen omaisuuden myynti
Muut liiketoiminnan muut tuotot

16

25

420

436

2018

2017

Asiakaspalvelujen ostot

2 725

2 671

Muiden palvelujen ostot

2 857

2 850

Yhteensä

5 582

5 521

Yhteensä
9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
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symän poistosuunnitelman mukaisesti.
Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
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11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Poistoajat

Poistomenetelmä

Rakennukset

10 vuotta

tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

10 vuotta

tasapoisto

Koneet ja kalusto

3-10 vuotta

tasapoisto

Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2018

2017

14

111

14

111

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Poistamaton hankintameno 1.1.

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

125

494

6 656

0

7 275

Lisäykset tilikauden aikana

0

192

1 212

491

1 895

Rahoitusosuudet tilikaudella

0

0

260

81

341

Vähennykset tilikaudella

0

0

2

0

2

14

59

1 802

0

1 876

Poistamaton hankintameno 31.12.

111

626

5 804

410

6 952

Kirjanpitoarvo 31.12.

111

626

5 804

410

6 952

Tilikauden poisto

Joukkovelkakirjalaina-,
muut laina- ja muut saamiset

Saamiset muilta
yhteisöiltä

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

4

4

Hankintameno 31.12.

4

4

Kirjanpitoarvo 31.12.

4

4

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2018

2017

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Menoennakko, optirent-vuokra

94

0

Tulojäämä, palosuojelurahaston avustukset

81

220

Tulojäämä, öljynsuojelurahaston avustukset

249

0

60

0

0

1

484

221

Tulojäämä, sisäisen turvallisuuden rahaston avustus
Muut siirtosaamiset
Yhteensä
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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

2018

2017

7 794
7 794
-35
7 759

7 794
7 794
0
7 794

2018

2017

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
Muut velat
Ennakonpidätysvelka

515

523

Sosiaaliturvamaksuvelka

19

23

Ay-jäsenmaksuvelka

24

17

Muut velat

3

2

561

565

2018

2017

Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot, lyhytaik.
Pelastustoimen maksuosuuden palautukset (ei Tre)

0

533

Ensihoidon valmiuskorvauksen palautus (PSHP)

60

431

Palkkajaksotukset

1 142

861

Lomapalkkajaksotukset

Yhteensä
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)

Menojäämät
4 980

4 837

Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja)

371

370

Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijä)

149

141

13

22

Tapaturmavakuutusmaksuvelka
Muut menojäämät
Yhteensä
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3

0

6 717

7 196
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2018

2017

27 037

3 900

4 341

3 900

22 696

0

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.12.2043 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat kiinteistöjen vuokrat
Myöhemmin maksettavat kiinteistöjen vuokrat
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2023 asti

157

94

Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut

66

51

Myöhemmin maksettavat leasingvastuut

92

42

27 194

3 994

Yhteensä

Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa. Myös vertailutieto muutettu
arvonlisäverottomaksi.
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
2018

2017

2 900

2 750

2 900

2 750

Sopimusvastuut
Sopimuspalokuntakorvaukset
Yhteensä
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.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2018

2017

Hallintopalvelut

26

26

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja
kehittäminen

48

47

Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu

404

388

Ensihoitopalvelut

181

181

Yhteensä

659

642
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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 yhteis-

työselvitysten ja vireillä olevien strategisten hankkeiden kautta.

Toimintakertomus

teetin ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi jatkuvat.
Verkostojen uudisrakentaminen ja
saneeraus sekä uusien runkoyhteyksien rakentaminen vesihuoltoverkostojen kehittämisohjelman mukaisesti jatkuivat vilkkaina eri puolilla kaupunkia.
Kaupinojalta Ruskoon rakennettava
uusi runkovesiyhteys eteni itäisen ohitustien alituksella. Kaupinojalta itään
Nurmiin johtava Näsijärven alittava
runkovesiyhteys valmistui. Kaupinojalta länteen Lentävänniemeen johtavan
runkovesiyhteyden rakennustyöt valmistuivat Näsijärven alituksen osalta.
Raitiotien rakentamiseen liittyviä johtosiirtoja ja muita verkostotöitä toteutettiin runsaasti koko sen vaikutusalueella.
Koillis-Tampereen ja Tarastenjärven
alueen vesihuollon turvaavat ratkaisut
valmistuivat vuoden 2018 tammikuussa, kun Nurmin uusi jätevesipumppaamo saatiin käyttöön. Tarastenjärven
jätteenkäsittelykeskuksen hajuhaittoja
aiemmin aiheuttaneet suotovedet viemäröidään suunnitelman mukaisesti
asuinalueen ohittavaa uutta viemärilinjaa pitkin.
Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta siirtyi 1.1.2018 alkaen Tampereen
kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle, joka rahoittaa hulevesien
hoidon perimällään julkisoikeudellisella maksulla. Osana ratkaisua hulevesiverkostot siirtyivät Tampereen
kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen omaisuudeksi. Tampereen
Vesi ja kaupunkiympäristön palvelualue sopivat vuonna 2018 hulevesien hallintaa ja kunnossapitoa varten
yhteistyösopimuksen, jonka mukaan
Tampereen Vesi antaa kaupunkiympäristön palvelualueelle asiantuntija- ja
kunnossapitoapua.
Tampereen Veden uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankinta
valmisteltiin ja hankintapäätös tehtiin
vuonna 2018. Tampereen Vesi osallis-

tuu vuonna 2018 aloitettuun Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitykseen.
Tampereen Vedessä toteutettiin organisaatiomuutos joulukuussa 2018.
Organisaatiomuutoksen lähtökohtina
olivat mm. eläköitymisen kautta tulleet
henkilömuutokset ja varautuminen tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin.
Tilikaudella 2018 liikevaihto jäi hiukan odotettua alhaisemmaksi 60,4 miljoonaan euroon. Myös liikeylijäämä jäi
odotettua pienemmäksi, mutta kuitenkin hiukan edellisvuotta suuremmaksi.

Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Vesi toimitti asiakkailleen
vaatimukset täyttävää talousvettä ja
käsitteli viemäriverkostoon johdetut
jätevedet lupaehdot täyttäen. Tampereen Vesi osallistui edelleen aktiivisesti
vesihuollon seudullisten hankkeiden,
erityisesti Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamon, valmisteluun.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeessa ovat mukana
Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, joiden jätevesistä 96 % puhdistetaan jo nykyisin
Tampereella. Uusi yhteinen keskuspuhdistamo 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 vuonna
2017 tekemän päätöksen mukaisesti.
Raholan jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely-yksikkö saatiin käyttöön vuonna 2017. Jälkikäsittely-yksikkö on toiminut hyvin ja lupaehtojen mukaiseen
puhdistustulokseen päästiin vuonna
2018 kaikilla vuosineljänneksillä.
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen
saneerauksessa saatiin sovinto aikaan
Tampereen Veden ja saneerausta tehneen konsortion välillä. Erimielisyydet
sovittiin joulukuussa, eikä kummallakaan osapuolella ole enää vaatimuksia
toisiaan kohtaan. Ennen sopimuksen
syntyä erimielisyydet hidastivat saneerauksen etenemistä, eikä Tampereen
Vesi saanut toteutettua kaikkia saneeraukseen sisältyviä viimeistelyjä. Siksi
laitoksen testiajoja ja toiminnan optimointia tehdään myös vuonna 2019.
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos on
tuotantovalmiudessa ja toimii varalaitoksena, mutta toimet täyden kapasi-
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Arvio tulevasta kehityksestä
Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden laatua parannetaan saneeraamalla
järjestelmällisesti vesihuoltoverkostoja
ja vedenkäsittelylaitoksia, 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 investointitarpei-
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den rahoitus ja hallittu toteuttaminen,
jätevedenpuhdistuksen toteuttaminen
nykyisillä laitoksilla ilman ylimitoitettuja saneerausinvestointeja 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. Taksaa korotettiin vuodelle 2019.

Henkilöstö
Tampereen Veden vakinaisen henkilökunnan määrä pieneni yhdellä, ollen
toimintavuoden lopussa 137. Eläkkeelle
jäi toimintavuoden aikana kuusi henkilöä ja viisi henkilöä siirtyi muihin tehtäviin Tampereen Veden ulkopuolelle.
Yksi uusi henkilö palkattiin sisäisellä
siirrolla, kaksi henkilöä palkattiin ulkoi-

sella haulla.
Toimitusjohtaja irtisanoutui Tampereen Veden palveluksesta tammikuussa ja tehtävää hoiti väliaikaisesti toimitusjohtajahaun ajan Petri Jokela. Haun
päätteeksi Petri Jokela valittiin vakituiseksi toimitusjohtajaksi kesäkuussa.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Vesi liikelaitos on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta
ja johtokunta on käsitellyt arvioinnin
21.2.2019.
Tampereen Vesi Liikelaitoksessa on
käytössä johtokunnan 13.6.2006 hyväksymä sisäisen valvonnan
suunnitelma ja 18.12.2014 hyväksymä
riskienhallintasuunnitelma.
Kokonaisarviona Tampereen Vesi
liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen Vesi liikelaitoksen sisäinen
valvonta on pääosin hyvällä tasolla.
Parantamista ja kehittämistä vaativat
keskeiset asiat

ovat hankintaprosessin hallinnan
parantaminen sekä tiedon hallinnan ja
hyödyntämisen kehittäminen.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Vedelle oli asetettu viisi
toiminnallista tavoitetta. Näistä kaksi
toteutui, kaksi ei toteutunut ja yksi toteutui osittain.
Toteutuneita tavoitteita oli ”hinnat
ovat suurten kaupunkien keskitason
alapuolella” sekä ” vesijohtoveden laatu
ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla
tasolla”. Toteutumatta jäivät ” liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta
kohden” sekä ” vesijohtoverkoston
toimintavarmuudesta huolehditaan”.
Tavoite ” Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat
vähintään 3 % ja tapaturmien määrä
laskee vähintään 10 %” toteutui tuki- ja
liikuntaelinsairauksien vähentämisen
osalta, mutta tapaturmien osalta tavoite ei toteutunut.

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Vuonna 2018: Liikevaihto/htv: 60,400 M€ / 137 = 440 876 €/htv Vuonna
2017: Liikevaihto/htv: 60,706 M€ / 137 = 443 109 €/htv. Henkilöstömäärä pysyi vertailuvuonna samana. Liikevaihto ei noussut odotetusti.
Tavoite ei toteutunut.

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien
määrä laskee vähintään
10 %

Sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi
2017

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat poissaolot vähenivät 38 %
ajalla 1-12/2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
Sairaspäiviä 2017, 785 päivää ja 2018 vuonna 487 päivää, vähentynyt
siis 298 päivää.
Tapaturmia oli vuonna 2018: Tuntipalkkaiset 8 kpl ja kk-palkkaiset 1
kpl, yhteensä 9 kpl. Tapaturmia oli vuonna 2017 5 kpl, eli niiden määrä
lisääntyi vastoin asetettua tavoitetta. Tavoite toteutui osittain.

3

Hinnat ovat suurten
kaupunkien keskitason
alapuolella

Hintataso

VVY:n (Vesilaitosyhdistys) kyselyn 1.2.2018 perusteella hinnat olivat
suurten kaupunkien keskitason alapuolella.
Tavoite toteutui.

4

Vesijohtoveden laatu ja
toimitusvarmuus säilyvät
korkealla tasolla

Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vesijohtoveden laatu ja toimintavarmuus on parantunut edellisestä kyselystä (vuodelta 2016). Veden
laadun kok. arvosana 2016: 8,93
2018: 8,98. Veden jakelun arvosana 2016: 8,89 2018: 9,00
Tavoite toteutui.

+

Vesijohtoverkoston
toimintavarmuudesta
huolehditaan

Verkoston keskiVuonna 2018 verkoston toimintavarmuutta parannettiin rakentamalla
määräinen uusiutu- uusi vesijohto (halkaisija 500 mm) Kaupinojalta Ketaranniemeen n. 8,5
misaika < 100 v.
km ja uutta halkaisijaltaan 800 mm vesijohtoa rakennettiin n. 3 km. Näiden lisäksi varsinaista vanhan verkoston saneerausta tehtiin yhteensä
noin 6,7 km. Laskennallisena tavoitteena 100 vuoden uusiutumisajan
toteutumiseksi oli 7,9 km, mistä jäätiin hiukan jälkeen. Tavoite ei toteutunut.

-

2

5

-

+/-
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

60 399 919,74

60 705 766,46

60 400

60 600

-200

60 600

7 519 720,20

9 506 316,61

7 520

740

6 780

740

29 550,77

29 293,69

30

32

-2

32

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot

-7 752 203,25

-8 754 061,39

-7 752

-6 510

-1 242

-6 510

-15 658 546,13

-17 715 739,70

-15 659

-8 125

-7 534

-8 190

-5 898 343,85

-5 707 572,16

-5 898

-5 813

-85

-5 700

-1 369 580,32

-1 366 252,58

-1 370

-1 470

100

-1 470

-217 302,42

-254 643,31

-217

-245

28

-245

-11 744 936,35

-11 301 186,75

-11 745

-12 400

655

-12 400

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

-1 792 687,08

-1 665 337,66

-1 793

-1 500

-293

-1 500

Liikeylijäämä (-alijäämä)

23 515 591,31

23 476 583,21

23 516

25 309

-1 793

25 357

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)

Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tilikaudella 2018 liikevaihto jäi odotettua alhaisemmaksi. Liikevaihdon lasku
johtuu asiakkaiden veden käytön muutoksista ja pyrkimyksistä säästeliäämpään veden käyttöön, sen lisäksi muutaman merkittävän teollisuusasiakkaan
laskutus on laskenut merkittävästi.
Myös nykyaikaiset vesikalusteet ovat
merkittävä veden käyttöä vähentävä
tekijä. Valmistus omaan käyttöön -erä
pieneni edellisestä vuodesta ja tähän
vaikutti raitiotien rakentamisen työmaiden määrän kasvaminen, joka jätti
ns. veden normaalit projektit vähemmälle. Samoin materiaalien ja palveluiden käyttö väheni edellisestä vuodesta
jonkin verran, joskin mitään yksittäistä
syytä palvelujen oston vähentymiselle
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9 345,56

8 944,55

9

0

9

0

-10 500 000,00

-10 500 000,00

-10 500

-10 500

0

-10 500

-806,06

-54,26

-1

0

-1

0

13 024 130,81

12 985 473,50

13 024

14 809

-1 785

14 857

980 166,61

-17 788 869,21

980

0

980

0

0,00

19 689 000,00

0

0

0

0

14 004 297,42

14 885 604,29

14 004

14 809

-805

14 857

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

ei ole. Materiaalien ja palveluiden erässä verrattuna vuosisuunnitelmaan on
huomattava kasvu, joka johtuu mm.
odotettua suuremmasta määrästä
putkirikkoja sekä laitoksien odotettua
suuremmista käyttökuluista. Varsinkin
jätevesipuolella laitosten infrastruktuurin ikääntyminen aiheuttaa suunnittelemattomia kuluja.
Palkat ja palkkiot erässä näkyy yleiset
palkankorotukset ja vuoden aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset, mm.
toimitusjohtaja vaihtui tilikauden 2018
aikana. Poistot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, mutta jäivät kuitenkin arvioitua pienemmäksi Kaupino-

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
13,8
13,8
21,6

14,8
14,8
21,4

jan rakentamisen viivästymisen takia.
Liiketoiminnan muut kulut nousivat
odotettua korkeammaksi, johtuen mm.
suunniteltua suuremmista kuluista liittyen suuren projektin hallinnollisiin lisäkuluihin sekä yleisesti nousseeseen
tasoon kiinteistöjen ylläpidossa. Liikeylijäämä jäi odotettua pienemmäksi,
joskin yltäen edellisen vuoden tasoon.
Vuosisuunnitelman tasosta liikeylijäämä jäi 1,8 milj. euroa. Liikevaihdon
jäätyä oletettua pienemmäksi ja vuosisuunnitelmaan ulkopuolelta tulleiden
kulujen myötä liikeylijäämätavoite jäi
tavoittamatta.
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)

23 515 591,31

23 476 583,21

23 516

25 309

-1 793

Poistot ja arvonalentumiset

11 744 936,35

11 301 186,75

11 745

12 400

-655

12 400

-10 491 460,50

-10 491 109,71

-10 491

-10 500

9

-10 500

Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

25 357

-3 200,00

-654 484,37

-3

0

-3

0

24 765 867,16

23 632 175,88

24 766

27 209

-2 443

27 257

-31 957 041,74

-19 748 050,28

-31 957

-34 562

2 605

-23 000

0,00

200 000,00

0

0

0

0

15 610 912,79

0,00

15 611

14 899

712

14 899

-16 346 128,95

-19 548 050,28

-16 346

-19 663

3 317

-8 101

8 419 738,21

4 084 125,60

8 420

7 546

874

19 156

0,00

-22 524,00

0

-

-

-

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

-131 213,06

-69 160,93

-131

-

-

-

Saamisten muutos kunnalta

-13 730 171,52

-4 050 043,38

-13 730

-

-

-

1 674 281,70

-614 272,92

1 674

-

-

-

57 564,00

11 310,03

58

-

-

-

Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi
Toiminnan rahavirta oli 24,8 milj. euroa ja investointien rahavirta 16,3 milj.
euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat tilikauden aikana Tampereen
Veden taseeseen siirretyt Tampereen
Kaupungin konsernihallinnossa olleet
Tampereen Seudun Keskusvedenpuhdistamo Oy:n pääoma, joka oli tilikaudella yhteensä 10,1 milj. euroa sekä
kaupunkiympäristön
palvelualueelle
siirretty hulevesiomaisuus 14,6 milj. euroa. Muilta osin toiminnan rahavirta
säilyi odotetun kaltaisena.

3 709 800,67

660 565,60

3 710

-

-

-

-8 419 738,21

-4 061 601,60

-8 420

-7 546

-874

-19 156

-8 419 738,21

-4 084 125,60

-8 420

-7 546

-874

-19 156

0,00

0,00

0

0

0

0

Rahoituslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €

1 915 029,29

-12 235 612,48

Investointien tulorahoitus, %

77,5

124,2

Quick Ratio

5,1

3,5

Current Ratio

5,3

3,7

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

TP
2018

Muutettu
TA 2018

-31 957
15 611

Ero

-34 562 2 605
14 899

712

Alkuper.
Muutokset
TA 2018
-23 000

-11 562

14 899

0

Investoinnit ja niiden analysointi
Investointien kokonaissumma tilikaudella 2018 on 32 milj. euroa. Vuosisuunnitelman 34,6 milj. eurosta jäi
käyttämättä 2,6 milj. euroa. Alkupe-

räinen talousarvio oli 23,0 milj. euroa,
mutta vuosisuunnitelmaa päivitettiin
uudelleen budjetoimalla 1,5 milj. euroa
laitosrakentamiseen sekä osakkeisiin

ja osuuksiin 10,1 milj. euroa. Pysyvien
vastaavien luovutustulot koostuivat
hulevesiomaisuuden siirtymisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle.
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Verkostorakentamiseen investoitiin
yhteensä 19,5 milj. euroa ja laitosrakentamiseen yhteensä 1,5 milj. euroa.
Laitosrakentamisen investoinnit kohdistuivat lähes yksinomaan Kaupinojan
laitoksen saneeraukseen. Kuitenkin
johtuen urakoitsijan kanssa käynnissä
olleesta urakkatilanteesta, pystyttiin
projektia jatkamaan kunnolla vasta
urakkasopimuksen purkamisen jälkeen, joka tapahtui 28.12.2018 ja tästä
syystä laitosrakentamiseen varattua
investointibudjettia jäi käyttämättä ja
toteuma jäi vuosisuunnitelman alle.
Vuodelta 2018 toteuttamatta jääneiden
urakkatöiden jatkamiseksi vuodella
2019 on haettu uudelleen budjetointia
1,5 milj. eurolle.

Tase ja taseen analysointi
Taseen loppusumma on 31.12.2018
210,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste on
84 %, joka heikentyi edellisestä tilikaudesta hieman, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Oma pääoma tilikauden lopussa on 160 milj. euroa, mikä vahvistui
edellisestä tilikaudesta tilikauden ylijäämän 14 milj. euron verran. Suurimmat
muutokset taseessa edelliseen tilikauteen verrattuna tapahtui lyhytaikaisissa
saamisissa, joka kasvoi 12 milj. euroa
sekä osakkeissa ja osuuksissa, johon
kirjattiin 10,1 milj. euroa lisäys koostuen
vain Tampereen Seudun Keskusvedenpuhdistamon osakkeista.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä
14 004 297,42 euroa siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään ja että varauksia tilikauden ylijäämästä ei tehdä.

TASE

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

1 026 438,51
1 026 438,51

24 207 392,27
111 925 109,17
99 322,22
31 250 616,64
167 482 440,30

25 203 630,32
125 071 603,99
85 596,27
22 562 971,13
172 923 801,71

10 062 197,85
133 543,20
10 195 741,05

0,00
133 543,20
133 543,20

843 363,88

712 150,82

8 596 684,64
22 710 855,43
0,00
32 630,58
31 340 170,65

8 504 135,95
8 980 683,91
2 430,74
326 618,97
17 813 869,57

210 868 510,50

192 609 803,81

70 341 207,56
75 632 868,29
14 004 297,42
159 978 373,27

70 341 207,56
60 747 264,00
14 885 604,29
145 974 075,85

17 054 668,42
17 054 668,42

18 034 835,03
18 034 835,03

49 500,00
49 500,00

52 700,00
52 700,00

492 663,11
27 164 287,92
27 656 951,03

435 099,11
23 092 433,87
23 527 532,98

Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat

4 653 241,75
159 848,01

3 022 023,32
476 772,62

Siirtovelat

1 315 928,02

1 521 864,01

6 129 017,78

5 020 659,95

210 868 510,50

192 609 803,81

31.12.2018

31.12.2017

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
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
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut ja muut velat

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
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31.12.2017

1 006 794,62
1 006 794,62

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2018

VASTAAVAA

84,0
55,9
89 637

85,2
47,0
75 633

Liikelaitokset - Tampereen Vesi

Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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 hankintamenon
tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

mintaa ja koko liikelaitoksen tilinpäätöstiedot vastaavat vesihuoltotoiminnan tilinpäätöstietoja.

2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta
Vesihuoltolain
muutoksen
(22.8.2014/681) perustelujen mukaan
kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää
vesihuoltotoiminta muista toiminnoista. Eriyttämisellä tarkoitetaan taseen,
tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
sekä liitetietojen esittämistä erikseen
vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille. Huleveden viemäröintiä on hoitanut
tilikaudella 2018 Tampereen Kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue.
Huleveden erittelyä ei siis enää esitetä
Tampereen Veden tilinpäätöstiedoissa.
Myöskään vesihuoltotoiminnasta ei esitetä erittelyä, sillä Tampereen Vedessä
on tilikaudella 2018 vain vesihuoltotoi-

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Johtokunta on kokouksessaan 13.2.2018
päättänyt että, liittymismaksukäytäntö
muutetaan siten, että uusilta liittyjiltä
perittävät liittymismaksut muutetaan
kirjanpidossa siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverolliseksi 1.4.2018 alkaen.
Muutokselle määriteltiin siirtymäaika
liittyen rakennuslupien hakemiseen ja
kaikki 30.9.2018 jälkeen rakennusluvan
saaneiden asiakkaiden liittymismaksut
on kirjattu siirtokelpoisina ja arvonlisäverollisina Tampereen Veden kirjanpitoon.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Toimintatuotot (1000 euroa)
Liikevaihto (1 000 euroa)
Vesilaitostoiminta
Viemärilaitostoiminta
Yhteensä

2018

2017

26 412
33 988
60 400

27 149
33 557
60 706

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

2018

2017

15 659
15 659

17 716
17 716

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
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko
Hulevesiverkosto
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Viestintälaitteet
Muut laitteet ja kalusteet

Poistoajat Poistomenetelmä
3 vuotta
Tasapoisto
3 vuotta
Tasapoisto
20 vuotta
30 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
5 vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

3 vuotta

Tasapoisto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen liitetiedossa
Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Eläkevastuu 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.

2018

2017

53

56

3

4

50

53

2018

2017

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron lisäykset
Yhteensä

980

121

0

17 910

980

17 789

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Muut
pitkävaikutteiset
menot

Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

1 026

1 026

Lisäykset tilikaudella

34

34

Tilikauden poisto

54

54

Poistamaton hankintameno 31.12.

1 007

1 007

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 007

1 007

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Rakennukset

Kiinteät rakenteet
ja laitteet

Enn.maks. ja
kesk.er. hankinnat

Yhteensä

86

22 563

172 924

651

4 823

2

16 385

21 861

0

14 646

0

965

15 611

Siirrot erien välillä

-294

6 972

55

-6 733

0

Tilikauden poisto

1 353

10 295

43

0

11 691

Poistamaton hankintameno 31.12.

24 207

111 925

99

31 251

167 482

Kirjanpitoarvo 31.12.

24 207

111 925

99

31 251

167 482

Vähennykset

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.

25 204

Koneet ja
kalusto

125 072

Lisäykset

Osakkeet
konserniyhtiöt

Yhteensä
0

0

10 062

10 062

Hankintameno 31.12.

10 062

10 062

Kirjanpitoarvo 31.12.

10 062

10 062

Lisäykset

Joukkovelkakirjalaina-,
muut laina- ja muut saamiset

240

Yhteensä

Saamiset
konserniyhteisöiltä

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

134

134

Hankintameno 31.12.

134

134

Kirjanpitoarvo 31.12.

134

134
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Yhteensä

2017

0
32

326

32

326

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2018

2017

Peruspääoma 1.1.

70 341

70 341

Peruspääoma 31.12.

70 341

70 341

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

60 747

47 767

14 886

13 706

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Korjaukset edellisten tilikausien ylijäämään
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

0

-726

75 633

60 747

14 004

14 886

159 978

145 974

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät
(1 000 euroa)
2018
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut
Yhteensä

2017

493

435

25 694

23 092

26 187

23 527

2018

2017

50

53

50

53

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
Muut pakolliset varaukset
Eläkevaraus
Yhteensä

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
2018

2017

Muut velat

160

476

Yhteensä

160

476

2018

2017

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Eläkevakuutusmaksuvelat
Yhteensä

102

307

1 093

1 112

121

0

1 316

1 419
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2018

2017

18 367

17 447

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.8.2041 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

734

747

17 633

16 701

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2023 asti

51

46

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

24

20

Myöhemmin maksettavat

28

25

18 418

17 493

2018

2017

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
Sopimusvastuut yhteensä
MAKERA:n ja luonnonvarakeskuksen tutkimushanke (Jätevesiletefosfori) 2016Muut taloudelliset vastuut yhteensä
Vahingonkorvausvastuu
Muut taloudelliset vastuut
Sopimusvastuut ja muut taloudelliset vastuut yhteensä

0

20

0

20

1 702

2 702

1 702

1 702

0

1 000

1 702

2 722

Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa. Myös vertailutieto muutettu arvonlisäverottomaksi.
Vuokravastuiden esittämistapaa on tarkennettu myöhemmin maksettavien vuokrien osalta lisäämällä Pirkkalan
vesiverkostojen osuus vastuun kokonaismäärään. Vastaava tarkennus on tehty myös vertailuvuoden tietoihin.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2018

2017

Investoinnit ja kehitys

10

10

Jäteveden puhdistus

22

24

Liiketoimintojen tuki

16

21

Veden tuotanto

34

35

Verkostot

55

48

137

138

2018

2017

6 104

5 765

-206

-58

1 370

1 366

Henkilöstön lukumäärä yhteensä

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

242
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7 485

7 328

968
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa

korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen

mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti
ja turvallisesti.

Toimintakertomus

tapaan lähes kahta miljoonaa euroa.
Matkustajamäärä TKL:n operoiman
liikenteen osalta laski edellisvuodesta
noin 1,4 %. Vuonna 2018 TKL kuljetti
yhteensä vajaat 20,3 miljoonaa matkustajaa. Samanaikaisesti tilattujen
linjakilometrien määrä pysyi lähes ennallaan, mutta operointiin sitoutuvan
kaluston ja henkilöstön lukumäärä kasvoi. Muutoksessa näkyvät vaikeutuneet
liikennöintiolosuhteet Tampereen keskustassa ja oman tuotannon linjaston
yleiset rakennemuutokset. Operointia
tilikauden aikana hankaloittivat myös
kahteen otteeseen toteutuneet JHL:n
työtaistelutoimenpiteet. Varsinkin vuoronvaihtokiellon takia jäi liikennettä
ajamatta.
Osana linjaliikennettä, sekä sen ohella, TKL operoi aiempien vuosien tapaan
erilaisia messu- ja tapahtumakuljetuksia. Kesällä TKL:n linja-autoissa otettiin
koekäyttöön myös uudet lukijalaitteet,
jotka mahdollistavat tulevaisuudessa
myös esim. mobiilimaksujen lippujen
luennan.
Toista vuotta käytössä olivat myös
täyssähköbussit. Pilottikäyttöön hankitut neljä sähköbussia jatkoivat liikennöintiä linjalla numero kaksi. Vuoden
aikana pidettiin useampia neuvotteluja
projektiin liittyvien eri tahojen kanssa,
minkä tuloksena operoinnin luotettavuustasoa saatiinkin kohotettua. Vaikka
käyttövarmuus on vaihdellut, Tampereen kokemukset ovat kokonaisuudessaan olleet muita vastaavia projekteja
paremmat. Sähköisen liikenteen kokeilun ohella TKL on aloittanut selvitystyön
tekemisen myös muiden vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttämisestä
Tampereen linja-autoliikenteessä.
Ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty
huomiota myös perinteisen kaluston
osalta tehdyissä uushankinnoissa ja niiden perusteena olleissa kilpailutuksissa. Vuonna 2018 hankittiinkin yhteensä
kaksitoista kappaletta kolmiakselisia,
lähes päästöttömällä Euro 6 -mootto-

rilla varustettua autoa, joiden päästöt
ovat vain murto-osa korvatun kaluston vastaavista. Kasvanut kalustotarve
edellytti uushankintojen ohella myös
nopeasti hankittavia käytettyjä linja-autoja, joita vuoden aikana ostettiin neljä.
Matkustajien tyytyväisyyttä mitattiin
edellisvuosien tapaan joukkoliikenteen
tilaajan teettämillä kahdella asiakastyytyväisyysmittauksella. Kilpailutetun
liikenteen osalta mittaus kattoi kaikki
linjat, mutta oman tuotannon osalta
mittaukseen valikoitui edelleen vain
muutamia linjoja. Toteutetuissa mittauksissa yleisenä ilmiönä näkyi asiakkaiden laskenut tyytyväisyys matkustusmukavuuteen, mitä selitti eritoten
raitiotietyömaiden aiheuttama liikennöintiolosuhteiden selkeä heikentyminen.
Liikelaitosaikana TKL on hankkinut
kalustonsa huoltopalvelut pääosin
Tampereen Infralta. Palveluntarjoajan
toiminnalliset muutokset johtivat keväällä 2018 toteutettuun integraatioon,
jossa linja-autojen korjaus- ja huoltopalveluiden parissa työskennellyt henkilöstö sekä käytössä olleet tilat siirtyivät osaksi TKL:n toimintoja. Näin TKL:n
oma kyky vastata linja-autokalustonsa
huollosta ja korjauksista parani huomattavasti. Samalla syntyi kuitenkin
huomattavia haasteita korjaamotoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseksi.
Uudessa organisaatiossa korjaamotoiminnat muodostavat yhdessä teknistä
tukea antavien liikennetarkastajien sekä kalustopuolen johdon kanssa Tekniikan toimialueen, joka vastaa TKL:n
kaluston ylläpidosta.
Tampereen joukkoliikenteen tilaamaan autopäivämäärän kasvun vuoksi
TKL:n linja-autoja poistettiin käytöstä
vuoden aikana hankittua määrää vähemmän. Käytöstä poistetuista autoista luovuttiin julkista huutokauppamenettelyä käyttäen. Liikennekäytössä
olevan kaluston lukumäärä nousi tilikauden aikana 154:ään linja-autoon ja

Toimitusjohtajan katsaus
- Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta jatkui, edellisten
vuosien tapaan, asetut taloudelliset
tulostavoitteet saavuttaen. Aiemmasta
poiketen TKL ei enää saanut konsernitukea kattamaan entisen liikennelaitoskauden aikaan muodostuneita
eläkemenoperusteisia vastuita. Tällä
kaupunkikonsernin tekemällä vastuiden kompensointia koskevalla muutoksella oli TKL:lle merkittävä liiketulosta
alentava vaikutus. Toinen toimintaan ja
talouteen suuressa määrin vaikuttanut
muutos tapahtui, kun 1.5.2018 Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamotoiminnoista siirrettiin 16 linja-autojen
korjaustoiminnan parissa työskennellyttä henkilöä osaksi TKL:n organisaatiota. Tämä määrä oli kaksinkertainen
laskennalliseen tarpeeseen ja budjetoituun korjaamopalveluiden hankintaan
nähden. Samaisessa integraatiossa siirtyi TKL:lle lähes parituhatta neliömetriä
erilaista korjaamotoimintaan vuokrattua tilaa.
Tilikauden 2018 tuomien haasteiden
kohtaamisessa on auttanut kaupunginvaltuuston hyväksymiä linjauksia noudattava, ja jo useamman vuoden jatkunut toiminnan tehostaminen, mikä on
luonut hyvät toiminnalliset ja taloudelliset lähtökohdat. Samaa tehostamista tulee edelleen jatkaa ja toimintaa
kehittää niin, että toiminta myös vastaisuudessa saavuttaa sille asetettavat
tavoitteet.
Tapahtunut myönteinen kehitys on
mahdollistanut myös joukkoliikenteen
tilaajalle annetun yli seitsemän prosentin suuruisen tuotantohinnan alennuksen jatkamisen. Tuotantosopimuksen
mukaisista hinnoista tilikaudella 2018
annettu alennus vastasi edellisvuoden
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samalla sen keski-ikä nousi hivenen 7
vuoteen 2 kuukauteen. Kalustoinvestointien kokonaisarvo vuonna 2018 oli
noin 3,1 miljoonaa euroa.
Tilikauden taloudellinen kokonaistulos muodostui hieman budjetoitua paremmaksi. Se oli runsaat 0,5 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Kertynyt tulos vahvistaa edelleen TKL:n omavaraisuutta ja
toimintakykyä.

Arvio tulevasta kehityksestä
Lähitulevaisuudessa TKL:n keskeisiä
haasteita ovat kyky vastata kaupunkiseudun jatkuvasti muuttuviin linja-autoliikenteen vaateisiin niin henkilöstön
kuin kalustonkin osalta, sekä korjaamo- ja huoltotoimintojen kehittäminen
tehokkaasti ja taloudellisesti toimivaksi
osaksi liikelaitosta. Oman tuotannon
rooliin kuuluvat myös toteutettavat selvitykset tulevaisuuden joukkoliikenteen
käyttövoimaratkaisuista ja niiden sekä
muiden kehityshankkeiden pilotointi.
Toiminnan pohjana on TKL:n ja tilaajatahon välinen tuotantosopimus, minkä
uudistaminen tulee aloittaa huomioiden tulevan vuosikymmenen haasteet
ja tavoitteet.

Henkilöstö
Kertomusvuoden lopussa Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palveluksessa oli työsuhteessa kaikkiaan 381
henkilöä, mikä on kaksikymmentäseitsemän enemmän kuin edellisvuonna.
Lisäksi henkilöstötarvetta täydensivät
kymmenkunta tarvittaessa töihin kutsuttavaa kuljettajaa. Palkallisten henkilötyövuosien määrän kasvoi kuitenkin
vain yhdellätoista.
Edellisvuonna alkanut positiivinen
kehitys sairauspoissaoloissa sai jatkoa
ja niiden määrä laski selkeästi viime
vuosien tasosta.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimintatavan kuvauksen sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
TKL:n johtokunta on käsitellyt nämä
13.2.2019.
Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen Kaupunkiliikenne

Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen
valvonnan puutteita ei ole todettu. Kehittämistavoitteina keskeisimmät asiat kohdistuvat viestinnän ja kriittisten
riskien valvonnan säännölliseen kehittämiseen.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Kaupunkiliikenteen viidestä toiminnan tavoitteesta kaksi toteutui. Kaksi jäi toteutumatta ja yhtä ei
voitu arvioida. Tavoitteet saavutettiin
liikevaihdon kasvussa ja vaihtoehtoisia
energiamuotoja koskevan selvitystyössä. Liikevaihto rakennemuutoksella oikaistua henkilötyövuotta kohden nousi
vajaat kaksi prosenttia. Vaihtoehtoisten
energiamuotojen osalta selvitystyö on
etenemässä suunnitelman mukaisesti
ja raportin on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppupuolella.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja sekä työtapaturmia koskeva tavoite saavutettiin
vain osittain, vaikka sairauspoissaolot
kokonaisuutena laskivatkin selvästi aiemmista vuosista. Ajamatta jääneiden

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV

Toiminnan rakennemuutoksella (korjaamointegraatio) oikaistu vertailuluku on parantunut vuoden takaisesta 1,8 %. Tavoite toteutui.

+

2

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien
määrä laskee vähintään
10 %

Sairauspoissaolojen ja tapaturmien
määrä vrt. vuosi
2017

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen määrä on
vertailukaudella laskenut kappalemääräisesti runsaat 6 % ja asiakaslukumäärän mukaan vajaat 5 %, mutta vuorokausitasolla mitattuna
määrässä on nousua vajaan prosentin verran. Työtapaturmat ovat pääosin liukkaan kelin aiheuttamia kaatumisia. Tapaturmien määrässä ei
ole tapahtunut tavoitteen mukaista kehitystä. Vakuutusyhtiön tilaston
mukaan vuonna 2018 tapaturmia oli 16 ja 2017 vuonna 15 kappaletta.
Tavoite ei toteutunut.

-

3

4

5
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Toiminta on kilpailukyHintataso taloukyistä yksityisiin palvelun- dellinen tulos
tuottajiin verrattuna
huomioiden
(ulkopuolinen
arvio/hintavertailu)

Ei voida arvioida.

Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on
TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti

Toteutuneiden
linjakilometrien
määrä/tilatut linjakilometrit

Tavoite jäi vuonna 2018 saavuttamatta. Operoinnin luotettavuuden
heikentymiseen vaikutti tilatun suoritteen kasvu, jonka tuottamiseen
ei koulutuksesta tai työmarkkinoilta saatu riittävää määrää henkilöstöä. Vaikutuksensa oli myös raitiotietyömaiden aiheuttamilla lukuisilla
kalustorikoilla ja kaluston kärsimillä vaurioilla. Vuonna 2018 TKL:n
toimintamahdollisuuksien piirissä olevasta liikenteestä operoitiin noin
99,76 %. Tavoite ei toteutunut.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden (mm. kaasu,
biodiesel) käyttöä on
selvitetty

Toimenpiteet ja
toteutustilanne

Selvitystyötä on tehty ja asian tiimoilta on tavattu sekä energiatoimittajan että eri liikennöitsijöiden ja tilaajaorganisaatioiden edustajia
Suomesta ja Pohjois-Euroopasta. Selvitystyö jatkuu. Tavoite toteutui.
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vuorojen osuutta koskeva tavoite jäi liikennöintiä haitanneiden eri tekijöiden
vuoksi saavuttamatta.
Kilpailukykyä yksityiseen sektoriin
verrattuna ei voitu arvioida.

Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tampereen toimii liikelaitoksena ja
kaupungin kirjanpidollisena taseyksikkönä tuottaen yhdyskuntapalveluiden
tilaajayksikön tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita.
Liikevaihto vuonna 2018 oli 28,5 milj.
euroa, kun se aiempana vuonna oli
ollut 27,9 milj. euroa. Edellisvuoteen
verrattuna tilaajan tilaamat linjakilo-

metrit pysyivät lähes ennallaan, mutta
autopäivien määrä kasvoi 1,3 %. Omalta
tuotannolta tilatun liikenteen pirstaloituminen siis jatkui. TKL:n operoimilla
linjoilla kulkeneiden matkustajien määrä laski tilikaudella lähes 1,4 %, ollen
vajaat 20,3 miljoonaa ja tehtyä matkaa
kohden kustannukset kasvoivat edellisvuoden 1,30 eurosta 1,40 euroon.
TKL:n toiminnan tehostaminen on
mahdollistanut joukkoliikenteen tilaajalle annettujen runsaan seitsemän
prosentin suuruisten hinnanalennusten jatkamisen myös vuonna 2018.
Tilikauden 2018 kulut poistoineen
olivat vajaat 28,4 milj. euroa, mikä on
kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Suurin kuluerä, henkilöstömenot,
kasvoi vajaat viisi prosenttia. Henkilös-

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1 - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Liikevaihto

tömenojen kasvua lisäsivät kasvanut
suoritetilaus, palkkaratkaisut sekä korjaamointegraation myötä tullut henkilöstön lisäys.
Kalustosta tehtiin poistoja vajaat 2,1
milj. euroa, mikä on runsaat 0,2 milj.
euroa edellisvuotta enemmän. Investointien määrä ylitti poistot noin miljoonalla eurolla.
Runsaan puolen miljoonan euron
voitollinen tulos ylittää sekä budjetoidun että täsmennetyn vuosisuunnitelman mukaisen tavoitteen.
Tilintarkastuksesta on vastannut
KPMG Audit. Tilintarkastusta on suoritettu tilikauden 2018 aikana ja tilinpäätöksen tilintarkastus alkuvuodesta
2019.

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

28 540 291,58

27 923 367,78

28 540

27 900

640

27 850

Liiketoiminnan muut tuotot

359 682,83

327 049,12

360

260

100

200

Tuet ja avustukset kunnalta

0,00

2 100 000,00

0

0

0

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 403 716,91

-4 152 497,61

-5 404

-4 947

-457

-4 312

Palvelujen ostot

-2 399 454,80

-3 399 935,93

-2 399

-2 154

-245

-3 215

-12 514 537,50

-11 775 649,75

-12 515

-12 811

296

-12 194

-4 358 846,72

-4 201 411,67

-4 359

-4 452

93

-4 385

-464 674,22

-537 008,91

-465

-554

89

-530

-2 079 964,37

-1 843 583,19

-2 080

-2 010

-70

-2 138

0,00

-2 506,85

0

0

0

0

Liiketoiminnan muut kulut

-1 137 660,32

-838 309,10

-1 138

-944

-194

-863

Liikeylijäämä (-alijäämä)

541 119,57

3 599 513,89

541

288

253

413

Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tuloslaskelman tunnusluvut

8,73

7,74

0

0

0

0

541 128,30

3 599 521,63

541

288

253

413

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Sijoitetun pääoman tuotto, %

1,6

11,0

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

1,6

11,0

Voitto, %

1,9

12,9
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset

541 119,57

3 599 513,89

541

288

253

413

2 079 964,37

1 846 090,04

2 080

2 010

70

2 138
0

Rahoitustuotot ja -kulut

8,73

7,74

0

0

0

-17 163,50

-19 206,79

-17

0

-17

0

2 603 929,17

5 426 404,88

2 604

2 298

306

2 551

-3 122 314,15

-2 963 200,00

-3 122

-3 100

-22

-3 100

15 063,50

16 706,79

15

0

15

0

-3 107 250,65

-2 946 493,21

-3 107

-3 100

-7

-3 100

-503 321,48

2 479 911,67

-503

-802

299

-549

Saamisten muutos kunnalta

-280 467,87

-2 531 137,33

-280

-

-

-

Saamisten muutos muilta

-218 484,27

26 876,96

-218

-

-

-

1 005 213,62

25 456,70

1 005

-

-

-

506 261,48

-2 478 803,67

506

802

-296

549

506 261,48

-2 478 803,67

506

802

-296

549

2 940,00

1 108,00

3

0

3

0

Rahavarat 31.12.

83 698,40

80 758,40

Rahavarat 1.1.

80 758,40

79 650,40

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €

11 046 932,66

13 894 898,58

83,9

183,8

1

1

Quick Ratio

5,2

6,4

Current Ratio

5,2

6,4

Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa edellisvuotta suuremmat poistot ja pienempi
liikeylijäämä sekä suuremmat investoinnit laskivat toiminnan ja investointien rahavirtaa, joka oli 0,5 miljoonaa
euroa negatiivinen.

Investoinnit ja niiden analysointi

INVESTOINNIT
Investoinnit
(1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
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TP 2018

Muutettu
TA 2018

Ero

Alkuper.
TA 2018

Muutokset

-3 122

-3 100

-22

-3 100

0

15

0

15

0

0
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Vuoden 2018 investoinnin muodostuivat kahdestatoista uutena sekä neljästä
käytettynä hankitusta linja-autosta. Investointien kokonaismäärä 3,1 miljoonaa euroa vastasi budjetoitua.
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Tase ja taseen analysointi
Tilikauden 2018 päättyessä Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen taseen
oma pääoma oli vahvistunut edellisvuodesta runsaalla puolella miljoonalla
eurolla. Samalla konsernitilillä olevat
varat kasvoivat vajaalla 0,3 miljoonalla
eurolla, ollen nyt yli 25,5 miljoonaa euroa. Kaluston kirjanpitoarvo nousi tilikauden aikana noin miljoonalla eurolla.
Tilintarkastajat ovat aiemmin suosittaneet konsernitilillä olevien varojen
käyttämistä liikelaitoksen peruspääoman laskemiseen. Peruspääoman
huomattavaan palauttamiseen on tilinpäätöksen 2018 valmistuttua edelleen
selkeät perusteet.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että syntynyt
tilikauden ylijäämä 541 128,30 euroa
siirretään taseeseen omaan pääomaan
edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

TASE
31.12.2018

31.12.2017

13 287 965,00

12 952 609,11

706 993,89

0,00

13 994 958,89

12 952 609,11

4 186,00

4 186,00

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

20 482,00

8 237,57

25 522 570,51

25 242 102,64

Muut saamiset

324 031,65

178 944,69

Siirtosaamiset

90 597,71

29 444,83

25 957 681,87

25 458 729,73

Rahat ja pankkisaamiset

83 698,40

80 758,40

VASTAAVAA YHTEENSÄ

40 040 525,16

38 496 283,24

Peruspääoma

15 216 439,14

15 216 439,14

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

19 246 695,89

15 647 174,26

Saamiset kunnalta

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

541 128,30

3 599 521,63

35 004 263,33

34 463 135,03

25 800,00

27 900,00

1 507 053,32

827 223,22

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat

260 211,31

234 907,64

3 243 197,20

2 943 117,35

5 010 461,83

4 005 248,21

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

40 040 525,16

38 496 283,24

Taseen tunnusluvut

31.12.2018

31.12.2017

Siirtovelat

Omavaraisuusaste, %

87,4

89,5

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

17,3

13,2

19 788

19 247

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja
menetelmät
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaan.
Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman

mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Tulojen erittely
Liikevaihto (1 000 euroa)

Myyntitulot joukkoliikenteeltä

2018

2017

28 519

27 888

Myyntitulot muilta

21

35

28 540

27 923

2018

2017

Korvaus työterveyshuollosta

82

95

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot

15

17

Muut tuotot

263

215

Yhteensä

360

327

2018

2017

Muiden palvelujen ostot

2 399

3 400

Yhteensä

2 399

3 400

Yhteensä
Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista
arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Poistoaika Poistomenetelmä
3 - 10 vuotta

tasapoisto

Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Eläkevastuu 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
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2018

2017

28

30

2

3

26

28

Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2018

2017

15

17

15

17

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

12 953

0

12 953

Lisäykset tilikauden aikana

3 122

707

3 829

Tilikauden poisto

2 080

0

2 080

Poistamaton hankintameno 31.12.

13 995

707

14 702

Kirjanpitoarvo 31.12.

13 995

707

14 702

Sijoitukset

Muut osakkeet ja
osuudet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

4

4

Hankintameno 31.12.

4

4

Kirjanpitoarvo 31.12.

4

4

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2018

2017

91

29

91

29

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Linja-autojen vakuutusmaksu
Yhteensä

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2018

2017

Peruspääoma 1.1.

15 216

15 216

Peruspääoma 31.12.

15 216

15 216

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

15 647

12 110

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

3 600

3 537

19 247

15 647

541

3 600

35 004

34 463

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018
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29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2018

2017

Eläkevaraus

26

28

Yhteensä

26

28

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille
(1 000 euroa)
2018

2017

18

23

18

23

2018

2017

Lyhytaikaiset
Velat konserniyhteisöille
Ostovelat
Yhteensä
33) Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa)
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset

729

565

2 273

2 130

241

217

Eläkevakuutusmaksuvelat
Muut menojäämät
Yhteensä

0

31

3 243

2 943

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2018

2017

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2023 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

371

373

Myöhemmin maksettavat

928

1 297

1 299

1 670

Yhteensä

Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa. Myös vertailutieto muutettu arvonlisäverottomaksi.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
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2018

2017

Kaupunkiliikenne yhteiset

3

2

Liiketoiminta

3

4

Tekniikka

24

-

Liikenne

351

348

Yhteensä

381

354
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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 2018 viisi
tulosyksikköä: kunnossapitopalvelut,
rakentamispalvelut,
kalustopalvelut,
korjaamopalvelut ja paikkatietopalvelut.

Hallinto-, henkilöstö-, talous- ja kehittämisasioissa sekä viestinnässä ja
markkinoinnissa yksiköiden toimintaa
tuki tukipalvelut.

Tampereen
Infra
Liikelaitoksen
organisointia on selvitetty vuosien
2016–2018 aikana. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti linja-autojen
korjaus- ja huoltotoiminta siirtyi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
vastuulle toukokuussa 2018. Koko liikelaitoksen osalta selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018
talousarviossa asettaman tavoitteen
mukaisesti.
Infran organisoinnin eri vaihtoehtoja käsiteltiin kaupunginhallituksen
konsernijaostossa vuoden 2018 aikana
neljä kertaa. Konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä
osakeyhtiönä vaihtoehdon pohjalta ja
että Infran yhtiöittäminen valmistellaan
konsernijaoston syyskuun kokoukseen
sekä edelleen kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Kaupunginhallitus esitti lokakuussa
2018 kaupunginvaltuuston päätettäväksi Infra Oy:n perustamista, mutta kaupunginvaltuusto palautti asian
uudelleen valmisteltavaksi. Infra jatkaa toimintaa edelleen liikelaitoksena
vuonna 2019.
Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että
kaupunkiympäristön palvelualueen ja
Infra yhtiön työnjako ja rajapintaselvitys tehdään tammikuun 2019 loppuun
mennessä. Kaupunginvaltuusto linjasi,
että ennen yhtiöittämispäätöstä ratkaistaan selkeä työnjako kaupungin ja
perustettavan yhtiön välillä pohjautuen
tekeillä olevaan rajapintaselvitykseen.

alueen tilausmäärä pienenee, mutta
liikuntapalvelujen 5,9 milj. euron tilaus
parantaa tilannetta.
Vuoden 2019 työkannan näkymät
ovat kohtuulliset, koska osa sopimuksista on tehty suurimman asiakkaan
kanssa vuoden 2018 puolella. Liikevaihdon suhteen avainasemassa on rakentamisen tuleva volyymi. Kaupungin
kiristynyt taloustilanne vaikuttaa Infran
asiakkaisiin, mikä on oma haasteensa
liikeylijäämätavoitteen toteutumiselle.
Liikelaitoksen tulevaisuuteen vaikuttaa parhaillaan tehtävä rajapintaselvitys. Rajapintaselvityksen tavoitteena
on arvioida vaihtoehtoisia peruskaupungin ja tulevan infrayhtiön rajapinta- ja organisaatiomalleja kaupungin
infraomaisuuden rakennuttamisessa,
kunnossapidossa sekä muissa toiminnoissa. Arviointinäkökulmina ovat mm.
toiminnan taloudellisuus kaupunkikonsernin ja eri osapuolten näkökulmasta,
vastuiden ja velvollisuuksien selkeys
sekä riskienhallinta, tilaaja- ja tuottajavastuut, asiakas- ja asukasnäkökulma,
päätöksentekoa koskevat vastuut ja
työnjako sekä seudullinen laajennettavuus.
Selvitystä johtavan ohjausryhmän
tehtävänä on antaa selvityksen ja sen
toimenpide-ehdotusten
perusteella
suositus tulevaksi rajapinnaksi peruskaupungin ja yhtiön välillä.
Hankinnoilla on suuri merkitys Infran
toiminnassa sekä kustannuskysymyksenä että tuotannon tekijänä. Hankinnoissa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jonka tulee palvella Infran
yksiköitä mahdollisimman hyvin. Tämä
edellyttää siirtymistä osittain keskitettyyn hankintaan, jolloin kaikki suorien
ostojen hankinnat on vastuutettu keskitetylle hankintatiimille ja sopimuksel-

Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2018 taloudellinen tulos heikkeni
edelliseen vuoteen verrattuna. Infra on
saavuttanut kuutena edellisenä vuotena taloustavoitteet, mutta vuonna 2018
tavoitetta ei saavutettu. Liikeylijäämää
kertyi 2,3 milj. euroa, mikä oli 1,5 milj.
euroa tavoitetta ja 1,9 milj. euroa edellisvuotta heikompi.
Liikevaihdoksi muodostui 53,2 milj.
euroa, mikä oli 4,6 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Liikevaihto toteutui
kuitenkin 1,7 milj. euroa budjetoitua
suurempana kiinteistötoimen, liikuntapalvelujen ja Tilapalvelut Oy:n tilausmäärän kasvun vuoksi.
Tulokseen vaikutti erityisesti palvelujen ostojen kasvu, koska maansiirto- ja
kuljetuskaluston sekä alihankintojen
hintataso on noussut. Talvi 2017–2018
oli olosuhdeseurannan historian mukaan vaikein koko 2010-luvulla. Talvi oli
vaikea liukkaudentorjunnassa lumen
aurauksessa. Sääolosuhteiden vaikeusaste nousi harvinaisen korkealle.
Henkilöstökulut toteutuvat 0,1 milj.
euroa suunniteltua suurempina ylitöiden ja määräaikaisen henkilöstön
lisäyksen vuoksi. Myös varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat 0,1
milj. eurolla.
Palvelun laatu Infran ja kilpailutetun
urakoinnin välillä ei kokonaisuutena arvioiden poikkea toisistaan. Tampereen
Infran kustannukset ovat jonkin verran
kilpailutettua palvelua kalliimmat. Kustannuserossa on paljon hajontaa eri
palveluissa. Vertailua vaikeuttaa mm.
rakentamisessa Infran joustava rooli
kaupunkiasiakkaan kumppanina ja erilaiset toimintakäytännöt yksityisiin toimijoihin verrattuna. Liikelaitosmallissa
talouden kustannusrakenne ei myöskään ole täysin läpinäkyvä.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vuoden 2019 liikeylijäämätavoitteeksi
on suunniteltu 3,6 milj. euroa. Liikevaihdon arvioidaan olevan 51,2 milj.
euroa. Kaupunkiympäristön palvelu-
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listen tuotteiden ja palvelujen tilaustoiminta on osittain hajautettu yksiköille.
Tavoitteena on edistää markkinavuoropuhelua ja saavuttaa onnistuneita
kilpailutuksia. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota sopimuksen aikaiseen
toimintaan.
Infrassa on toteutettu vuoden 2019
alusta organisaatiomuutos. Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa uudenlaisten ajattelutapojen, johtamisen
ja palvelulogiikan kehittämisen, mm.
erottelemalla Infran ydinpalvelut ja sisäiset palvelut, sekä vahvistamalla hallinnon roolia Infran yhdenmukaisten
toimintatapojen johtamisessa.
Infran ydinpalveluita ovat kunnossapitopalvelut,
rakentamispalvelut
ja paikkatietopalvelut. Infran sisäisiä
palveluja tuottavat korjaamopalvelut,
kalustopalvelut, liikennemerkit, kivi- ja
soravarasto sekä lumen ja maan vastaanotto. Sisäiset palveluyksiköt tarjoavat palveluja myös Tampereen kaupungin yksiköille. Lisäksi henkilöstö-,
talous-, hankinta-, ICT-, viestintä-, ympäristö- ja kehittämisasioissa yksiköiden ja sisäisten palvelujen tukena on
hallinto- ja tukipalvelut.
Infran johto ja hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstö muuttaa kevään 2019 aikana nykyistä soveltuvampaan toimistotilaan Sarankulmaan. Myös raskaan
kaluston korjaamo siirtyy syyskuun
alusta Nekalan alueella toiminnallisesti
parempaan ja pienempään korjaamotilaan.

Henkilöstö
Infran palkallisten henkilötyövuosien
määrä, johon lasketaan vakituisten lisäksi määräaikainen ja palkkatuettu
henkilöstö, oli 393. Henkilötyövuosien
määrä laski 22:lla edelliseen vuoteen
verrattuna.
Henkilöstön määrä oli vuoden 2018
lopussa 353 henkilöä. Vuoden 2018 ai-
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kana tehtiin 16 rekrytointia ja eläköitymisten sekä muun poistuman kautta
väheni 34 henkilöä. Lisäksi linja-autojen
korjaus- ja huoltotoiminnan mukana
Infrasta siirtyi 16 henkilöä Tampereen
Kaupunkiliikenteen palvelukseen. Määräaikaisia työntekijöitä oli enemmän
kuin vuonna 2017, koska kaikkia suunniteltuja rekrytointeja ei toteutettu.
Infran sairauspoissaolot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna. Vuonna
2018 sairauspoissaoloja oli 18,35 työkyvyttömyyspäivää/henkilötyövuosi,
kun niitä vuonna 2017 oli 17,91. Tuki- ja
liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskivat edellisvuodesta 20 % ja
näiden osuus sairauslomapäivistä oli
32 %.
Tapaturmien määrä laski yhdellä 22
tapaturmaan. Suurin osa tapaturmista
on tapahtunut kesän kiireisenä kunnossapidon ja rakentamisen sesonkiaikana, joista kolme oli poikkeuksellisen
vakavia. Kausihenkilöstön tapaturmien
määrä laski kuitenkin merkittävästi hyvän perehdyttämisen ansiosta.
Syksyllä 2018 toteutetun Kunta10 -kyselyn perusteella Infran tulokset ovat
parantuneet edelliseen tutkimukseen
verrattuna kaikilla mittareilla. Infran
johtamisen mittarit ovat myös paremmalla tasolla kuin koko kaupungin keskiarvo.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Infra Liikelaitos on tehnyt
itsearvioinnin sisäisestä valvonnasta,
minkä johtokunta käsittelee tilinpäätöksen yhteydessä. Infrassa on käytössä johtokunnan 24.1.2018 hyväksymä
sisäisen valvonnan ohje. Riskienhallintasuunnitelma/profiili on hyväksytty
osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa
19.12.2018.
Kokonaisarviona Infran johto lausuu,
että Infran sisäinen valvonta on pää-

osin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.
Parantamista ja kehittämistä vaativat
keskeiset asiat ovat riskienhallinnan
ja sisäisen valvonnan kokonaisuuden
määrittely Infran toiminnassa, tiedolla johtamisen parantaminen yhdessä
Kaupunkiympäristön
palvelualueen
kanssa ja Infran ja Kaupunkiympäristön
palvelualueen strategisten tavoitteiden
ja riskienhallinnan parempi yhteensovittaminen.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Infran neljästä toiminnan
tavoitteesta yksi toteutui osittain, kaksi
jäi toteutumatta ja yhtä ei voitu arvioida. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden laski 2,9 % vuodesta 2017. Infran
henkilötyövuodet vähenivät 22 henkilötyövuotta, mutta samalla liikevaihto
laski 4,6 milj. eurolla. Tunnuslukuun
vaikutti myös linja-autojen korjaus- ja
huoltotoiminnan siirtyminen Tampereen Kaupunkiliikenteelle.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskivat edellisvuodesta
20 % ja näiden osuus sairauslomapäivistä oli 32 %. Tapaturmien määrä laski
vain yhdellä, kun vuonna 2017 tapaturmia oli 23 kpl. Tapaturmat laskivat
neljä prosenttia viime vuodesta, kun
tavoitteena oli kymmenen prosentin
vähennys.
Tavoite liikelaitoksen toiminnan organisoimisesta kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti ei toteutunut.
Kaupunginhallitus esitti lokakuussa
2018 kaupunginvaltuuston päätettäväksi Infra Oy:n perustamista, mutta
kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Infra jatkaa
toimintaa liikelaitoksena vuonna 2019.
Palvelun laatua ja hintaa koskevaa tavoitetta ei voitu arvioida.

Liikelaitokset - Tampereen Infra

TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 135 421 euroa, joka on laskenut 2,9 % vuoteen 2017 verrattuna. Infran henkilötyövuodet vähenivät
22 henkilötyövuotta, mutta samalla liikevaihto laski 4,6 milj. eurolla.
Tunnuslukuun vaikutti myös linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan
siirtyminen Tampereen Kaupunkiliikenteelle. Tavoite ei toteutunut.

2

3

4

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien
määrä laskee vähintään
10 %

Sairauspoissaolojen ja tapaturmien
määrä vrt. vuosi
2017

Liikelaitoksen toiminta on Tehdyt
organisoitu kaupungin
toimenpiteet
uuden toimintamallin
mukaiseksi

Tuotettujen palveluiden
hinta- ja laatutaso vastaa
yksityisten kilpailijoiden
tasoa

Toteutunut
hinta- ja laatutaso,
toteutustilanne
ulkopuolinen arvio
(huomioiden
sisäinen kate ja
eläkemenoperusteiset maksut)

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskivat edellisvuodesta 20 % ja näiden osuus sairauslomapäivistä oli 32 %. Tapaturmien
määrä laski vain yhdellä, kun vuonna 2017 tapaturmia oli 23 kappaletta. Tapaturmat laskivat neljä prosenttia viime vuodesta, kun tavoitteena
oli kymmenen prosentin vähennys. Tavoite toteutui osittain.

_

+/-

Kaupunginhallitus esitti lokakuussa 2018 kaupunginvaltuuston päätettäväksi Infra Oy:n perustamista, mutta kaupunginvaltuusto palautti
asian uudelleen valmisteltavaksi. Infra jatkaa toimintaa liikelaitoksena
vuonna 2019. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti elokuussa
2018, että kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra-yhtiön työnjako ja rajapintaselvitys tehdään tammikuun 2019 loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto linjasi, että ennen yhtiöittämispäätöstä ratkaistaan
selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä pohjautuen
tekeillä olevaan rajapintaselvitykseen. Rajapintaselvitystä valmistelee
pormestarin asettama työryhmä. Tavoite ei toteutunut.

-

Ei voitu arvioida.

?
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Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Infran vuoden 2018 liikevaihto oli 1,7
milj. euroa suunniteltua suurempi ja
4,6 milj. euroa edellistä vuotta pienem-

pi. Kaupunkiympäristön palvelualueen
tilaus kunnossapidon sekä katu- ja
viherrakentamiskohteiden osalta pieneni 4,5 milj. euroa. Myös Tampereen
Vedelle toteutettiin rakentamistöitä poikkeuksellisen vähän, vain 75 %
suunnitellusta. Liikuntapalveluiden ja
kiinteistötoimen tilaukset ylittivät suun-

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Liikevaihto

nitellun yhteensä 2,5 milj. eurolla ja Tilapalvelut Oy tilasi arvioitua enemmän
kunnossapitotöitä. Lisäksi linja-autojen
korjaus- ja huoltotoiminta siirtyi Tampereen Kaupunkiliikenteen vastuulle
toukokuussa 2018, joka vaikutti sekä
liikevaihtoon että menoihin.

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

53 220 643,58

57 785 890,87

53 221

51 552

1 669

55 013

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-93 590,78

-118 984,08

-94

0

-94

0

Liiketoiminnan muut tuotot

257 451,19

499 428,43

257

393

-136

300

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot

-7 997 085,06

-9 778 729,92

-7 997

-8 208

211

-9 321

-21 056 058,67

-21 153 538,99

-21 056

-17 848

-3 208

-19 358

-13 401 226,64

-13 869 610,27

-13 401

-13 302

-99

-13 576

-4 113 080,00

-4 134 385,29

-4 113

-4 057

-56

-4 106

-503 985,21

-635 764,88

-504

-564

60

-589

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
-967 985,61

-1 061 006,20

-968

-933

-35

-903

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-3 017 407,08

-3 289 601,53

-3 017

-3 172

155

-3 355

Liikeylijäämä (-alijäämä)

2 327 675,72

4 243 698,14

2 328

3 861

-1 533

4 105

1 520,00

2 026,09

2

0

2

0

-890 000,00

-890 000,00

-890

-890

0

-890

-121,42

-282,29

-0

0

-0

0

1 439 074,30

3 355 441,94

1 439

2 971

-1 532

3 215

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Suurimpia rakentamisen kohteita
olivat Kissanmaankadun koko vuoden
kestäneet vesi- ja viemäriverkon sekä
kadun saneeraustyöt. Tarastenjärvellä
tehtiin katutöitä, kunnallistekniikkaa
sekä suurta kallioalueen louhintatyötä. Vuoreksessa jatkettiin Isokuusen
alueen katutöitä ja Santalahdessa rakennettiin uutta tapahtumapuistoa.
Hiedanrannassa puhdistettiin pilaantuneita maita ja tehtiin maarakennustöitä. Lisäksi rakennettiin erilaisia
uusiomateriaalien koerakenteita ja
kunnallistekniikkaa.
Kunnossapidon ja rakentamisen palvelujen ostojen suhteellinen osuus liikevaihdosta on kasvanut, koska maansiirto- ja kuljetuskaluston hintataso on
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Tuloslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Sijoitetun pääoman tuotto, %

8,3

16,6

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

8,3

16,6

Voitto, %

2,7

5,8

noussut keväällä tehdyn kilpailutuksen
seurauksena. Palvelujen ostot ylittivät
muutetun vuosisuunnitelman 3,2 milj.
eurolla.
Henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj.
euroa muutettua talousarviota suurempina ylitöiden ja määräaikaisen
henkilöstön lisäyksen vuoksi. Myös varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat 0,1 milj. eurolla.

Infran liikeylijäämä oli 2,3 milj. euroa,
mikä on 1,5 milj. muutettua talousarviota ja 1,9 milj. euroa edellistä vuotta
heikompi. Rakentamispalvelut jäivät tulostavoitteestaan 0,4 milj. euroa ja kunnossapitopalvelut 1,1 milj. euroa. Talvi
oli edellisiin vuosiin verrattuna pitkä
ja erittäin runsasluminen, jonka vuoksi
talvikustannukset olivat lähes 1,3 milj.
euroa edellistä kautta suuremmat. Lu-
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mikuormien poisajoa tehtiin noin 5 600
kuormaa, kun edellistalvena ajettiin
vain 400 kuormaa. Lisäksi sepeliä levitettiin kaduille yli 20 000 tonnia.
Korjaamopalvelut tuottivat edelleen
tappiota, koska tilavuokra suhteutettuna asentajien määrään oli liian korkea
ja varastosta romutettiin epäkuranttia
tavaraa 0,1 milj. eurolla. Lisäksi varaosakate kääntyi loppuvuodesta negatiiviseksi. Liikennepalvelujen vuosi
onnistui lähes suunnitellusti ja paikkatietopalvelujen suunniteltua paremmin.
Tulos heikensi sijoitetun pääoman
tuottoa ja voittoprosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Korvausta 11,3 milj.

euron peruspääomasta maksettiin 7,9
prosenttia eli 0,9 milj. euroa. Tilikauden
ylijäämä oli 1,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi
Tilikauden 2018 toiminnan rahavirta oli
2,4 milj. euroa ja se laski liikeylijäämän
pienenemisen vuoksi 1,8 milj. euroa
edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 2,5 milj. euroa.
Tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna
0,9 milj. eurolla. Investointeja ei tehty
vuonna 2018, vaan hankinnat rahoitet-

tiin leasingrahoituksella. Quick Ratio
eli maksuvalmiussuhde kuvaa, miten
hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla
pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Current Ratio eli käyttöpääomasuhde kuvaa nopeakiertoisen omaisuuden
ja nopeakiertoisten velkojen suhteen.
Infran molemmat tunnusluvut ovat
erittäin hyvällä tasolla.

Investoinnit ja niiden analysointi
Raskaan kaluston hankintojen osalta
siirryttiin vuonna 2018 leasingrahoitukseen, joten Infran palvelu- ja vuosisuunnitelmaan ei varattu investointirahaa.
Pysyviin vastaaviin kuuluvaa kalustoa
myytiin 0,1 milj. eurolla.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

2 327 675,72

4 243 698,14

2 328

3 861

-1 533

967 985,61

1 061 006,20

968

933

35

4 105
903

-888 601,42

-888 256,20

-889

-890

1

-890

1 496,27

-223 321,87

1

-100

101

-100

2 408 556,18

4 193 126,27

2 409

3 804

-1 395

4 018

0,00

-878 989,72

100 715,00

217 309,00

101

190

-89

100

100 715,00

-661 680,72

101

190

-89

-800

2 509 271,18

3 531 445,55

2 509

3 994

-1 485

3 218

Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu
tustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

-900

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

434 237,89

134 569,68

434

-

-

-

Saamisten muutos kunnalta

-1 778 150,48

-2 979 392,36

-1 778

-

-

-

-228 484,81

-51 950,20

-228

-

-

-

3 937,11

0,00

4

-

-

-

-940 810,89

-634 672,67

-941

-

-

-

-2 509 271,18

-3 531 445,55

-2 509

-3 994

1 485

-3 218

-2 509 271,18

-3 531 445,55

2 509

3 994

-1 485

3 218

0,00

0,00

0

0

0

0

Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
13 578 887,81

Investointien tulorahoitus, %

12 720 750,73
502,4

Quick Ratio

5,3

4,3

Current Ratio

5,4

4,4
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Tase ja taseen analysointi
Taseen loppusumma vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 34,8 milj. euroa, joten
se vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 milj. euroa eli 1,5 prosenttia.
Taseen vastaavien suurin erä oli saamiset kunnalta 30,0 milj. euroa, joka
muodostuu liikelaitoksen kassavaroista. Aineelliset hyödykkeet pienentyivät
0,4 milj. eurolla.
Taseen vastattavien suurin erä on
oma pääoma 28,7 milj. euroa, joka
vahvistui 1,4 milj. euroa tilikauden ylijäämän vuoksi. Vakavaraisuutta ja
alijäämän sietokykyä mittaava omavaraisuusaste oli 82,6 prosenttia. Tunnusluku suhteellinen velkaantuneisuus
tarkoittaa, että 11,1 prosenttia Infran
vuoden 2018 käyttötuloista tarvittaisiin
vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä
1 439 074,30 euroa siirretään taseeseen
oman pääoman edellisten tilikausien
ylijäämään ja että varauksia tilikauden
ylijäämästä ei tehdä.

INVESTOINNIT
Investoinnit
(1 000 euroa)

TP
2018

Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Muutettu
TA 2018

Muutokset

0

0

-900

900

101

190

-89

100

90

TASE
31.12.2018

31.12.2017

68 868,31
2 835 567,81
2 904 436,12

77 479,79
3 897 153,21
3 974 633,00

410 271,62

844 509,51

709 215,21
30 027 599,66
548 731,61
153 182,36
31 438 728,84

638 597,44
28 249 449,18
489 828,68
54 218,25
29 432 093,55

34 753 436,58

34 251 236,06

11 275 000,00
15 983 864,57
1 439 074,30
28 697 938,87

11 275 000,00
12 628 422,63
3 355 441,94
27 258 864,57

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

115 505,00

115 505,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta

2 630 060,75
3 937,11

2 855 757,95
0,00

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA

Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut

255 826,04

228 470,11

3 050 168,81
5 939 992,71

3 792 638,43
6 876 866,49

34 753 436,58

34 251 236,06

31.12.2018

31.12.2017

Omavaraisuusaste, %

82,6

79,6

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

11,1

11,9

17 423

15 984

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
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Alkuperäinen TA 2018

0

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja
-menetelmät:
Tulojen ja menojen kohdistamisessa tilikaudelle on noudatettu suoriteperus-

tetta. Pysyvien vastaavien aineelliset ja
aineettomat hyödykkeet on merkitty
taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu kaupunginhallituksen hyväk-

symän poistosuunnitelman mukaisesti.
Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Toimintatuotot (1 000 euroa)
Liikevaihto (1 000 euroa)

2018

2017

Kunnossapitopalvelut

18 210

17 893

Rakentamispalvelut

26 585

29 734

Paikkatietopalvelut

2 738

3 241

Suunnittelupalvelut

4 653

5 017

Kalustopalvelut

1 027

1 886

Tukipalvelut
Yhteensä

7

15

53 221

57 786

2018

2017

21 056

21 154

21 056

21 154

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

Muiden palvelujen ostot
Yhteensä
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Poistoajat Poistomenetelmä
3 - 10 vuotta

Tasapoisto

10 vuotta

Tasapoisto

Rakennukset

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen liitetiedossa
12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Sora-alueiden maisemointivaraus 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Sora-alueiden maisemointivaraus 31.12.

2018

2017

116

127

0

12

116

116

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2018

2017

58

207

58

207

59

0

59

0

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Koneiden ja kaluston luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

257

Liikelaitokset - Tampereen Infra

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Koneet ja
kalusto

Rakennukset

Yhteensä

77

3 897

3 975

Vähennykset tilikaudella

0

102

102

Tilikauden poisto

9

959

968

Poistamaton hankintameno 31.12.

69

2 836

2 904

Kirjanpitoarvo 31.12.

69

2 836

2 904

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2018

2017

Peruspääoma 1.1.

11 275

11 275

Peruspääoma 31.12.

11 275

11 275

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

12 628

10 176

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

3 355

2 452

15 984

12 628

1 439

3 355

28 698

27 258

2018

2017

116

116

116

116

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
Maisemointivaraus
Yhteensä

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2018

2017

Eläkevakuutusmaksuvelka

290

242

Palkkajaksotukset

132

619

Lomapalkkavelka

2 628

2 932

3 050

3 793

Lyhytaikaiset siirtovelat

Yhteensä
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1000 euroa)
2018

2017

Leasingvastuut
Leasingvastuut, voimassa 1.1.2026 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

836

821

1 855

1 604

2 691

2 425

2018

2017

Alkuperäinen pääoma

50

50

Jäljellä oleva pääoma

50

50

Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
39,40) Muut vastuusitoumukset (1 000 euroa)
Takaukset muiden puolesta

Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa.
Myös vertailutieto muutettu arvonlisäverottomaksi.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018
Kunnossapitopalvelut

2018

2017

140

148

Rakentamispalvelut

67

70

Paikkatietopalvelut

40

44

Suunnittelupalvelut

66

0

Kalustopalvelut

23

111

Tukipalvelut
Yhteensä

17

19

353

392
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Tampereen Voimia Liikelaitos
Tampereen Voimia on Tampereen
kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä. Se huolehtii asiakkaiden

hyvinvoinnista tarjoamalla täysipainoisia aterioita ja asiakasta tukevia ratkaisuja asiantuntevasti. Voimia palvelee
päivittäin 35 000 asiakasta ja huolehtii

yli 400 kiinteistöalueen puhtaudesta liki
600 ammattilaisen voimin ja kumppanuuksia hyödyntäen.

Toimintakertomus

ta parempana, mutta 0,5 milj. euroa
edellisvuotta pienempänä. Liikevaihto
toteutui kokonaisuutena suunnitellusti, mutta oman tuotannon kohteissa
suunniteltua pienempänä. Edelliseen
vuoteen nähden palvelutarpeen kasvua oli erityisesti avo- ja asumispalveluissa ja ulkoista myyntiä vähennettiin
aktiivisesti hankintalain mukaisesti.
Työvoimakuluja pystyttiin sopeuttamaan oman tuotannon myynnin
vähenemiseen toiminnan johtamista
ja organisointia kehittämällä. Elintarvikekustannukset pysyivät hyvin hallinnassa vahvan tuotannonohjauksen
ansiosta. Palvelujen ostoja hallittiin
hyvin uusilla toimintamalleilla, mutta
kumppaneiden laaduntuottokyky vaatii
vahvaa seurantaa. Sirpaleinen tuotantoverkko aiheuttaa edelleen haasteita
kiinteiden kustannusten hallintaan.

yhteen. Tampereen Voimian henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 16
henkilötyövuodella. Muutoksen taustalla on moniosaamisen vahvistuminen, työvoiman sisäinen liikkuvuus ja
sopeuttaminen vähentyneeseen myyntiin.
Palvelutuotannon kehittämistä jatkettiin yhdessä henkilöstön kanssa.
Tampereen Voimian henkilöstökyselyn mukaan työvire kokonaisuutena
oli hyvä ja työpaikan arvostus vahvistui edelleen. Osaamisen kehittäminen
painottui toimintavuonna edelleen perustehtävän varmistamiseen ja henkilöstön muutosvalmennukseen yhtiöön
siirtymiseksi.
Pitkään jatkunut sairauspoissaolojen
aleneva kehitys on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Erityisenä haasteena
ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet,
jotka aiheuttivat pitkiä poissaoloja. Ne
pyritään saamaan hallintaan ennaltaehkäisevillä, yksilöllisillä toimenpiteillä,
työolosuhteita parantavilla investoinneilla ja monipalvelutyön organisoinnilla, jolloin työaika hyödynnetään oikein
asiakastarpeiden mukaan ja henkilöstön kannalta kestävästi. Työkykyhaasteet näkyivät myös varhe-maksujen
lievänä kasvuna. Työtapaturmat vähenivät kehittämällä turvallisuuskulttuuria osana arkea ja esimiestyötä.

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintavuonna keskityttiin liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa,
että liikelaitoksen toiminta siirretään
liikkeenluovutuksella Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistamaan in house -yhtiöön vuoden 2019 alusta lukien.
Palvelujen pitkäjänteinen asiakaslähtöinen kehittäminen näkyi tilaajaasiakkaiden suositteluhalun kasvuna
edelleen. Asiakkaat pitävät Voimian
vahvuuksina ateriapalvelua ja asiakaspalvelua. Puhtauspalvelujen toteutuksessa ja ostopalvelujen nivomisessa
palvelukokonaisuuteen on kehitettävää. Asiakasyhteistyön sujuvuuden vahvistaminen ’yhden luukun’ -periaatteella ja kumppanuusmallin toteuttaminen
omistaja-asiakkaiden kanssa antavat
hyvän pohjan asiakasvaikuttavuuden
parantamiselle myös jatkossa.
Liiketoimintamallin
uudistamisen
ja entistä keskitetymmän tuotannon
mahdollistavaa investointipäätöstä ei
tehty, mutta tulevan yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa tuotantoverkon kehittämistarpeet tunnistettiin vahvasti.
Investointipäätöksen viivästymisen vaikutukset alkoivat näkyä kriittisenä liikelaitoksen toiminnassa. Ateriakapasiteetin varmistamiseksi alettiin rakentaa
leasing-rahoituksella
tuotantokeittiö
Kattilaa, joka saatiin käyttöön alkuvuonna 2019. Sisäilmaongelmat kaupungin
tiloissa ja siirtyminen usein nopeallakin
aikataululla epätarkoituksenmukaisiin
väistötiloihin luo jatkossakin haasteen
tukipalvelutoiminnan tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin parantamiselle.
Toiminnan kannattavuustavoitteet
saavutettiin. Liikeylijäämä 2,4 milj. euroa toteutui 0,4 milj. euroa tavoitet-
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Arvio tulevasta kehityksestä
Liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteiseksi in
house -yhtiöksi mahdollistaa palveluvolyymin kasvun Pirkanmaalla uusien
omistajuuksien myötä ja toivottavasti
joustavammat investointimahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamiseen.
Näin voidaan varmistaa kannattavaa
kasvua ja parantaa toiminnan kriittisten riskien hallintaa. Lisäksi tukipalvelujen järjestämisen roolin on mahdollista laajentua tulevaisuudessa uusiin
palveluihin. Lyhyellä tähtäimellä ateriakapasiteetin varmistavista tilapäisratkaisuista aiheutuvat lisäkulut rasittavat Tampereen kaupungin lasten ja
nuorten palveluja tukevaa toimintaa ja
taloutta.

Henkilöstö
Tukipalveluja järjestetään monituottajamallilla, jossa henkilöstö- ja palvelujen järjestämissuunnitelma sovitetaan

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Voimia liikelaitos on tehnyt
itsearvioinnin sisäisen valvonnan osalta ja johtokunta on käsitellyt arvioinnin
18.12.2018.
Tampereen Voimia liikelaitoksessa
on käytössä johtokunnan 18.12.2018 hyväksymä sisäisen valvonnan suunnitelma ja 25.9.2018 hyväksymä riskiprofiili.
Kokonaisarviona Tampereen Voimia
liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen Voimia liikelaitoksen sisäinen

Liikelaitokset - Tampereen Voimia

valvonta 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 Voimian omistajatavoitteista toteutui työn tuottavuuden parantaminen ja liikelaitoksen yhtiöittämisen

valmistelu. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työkyky paranivat osittain. Asiakkaiden ravitsemuksellinen hyvinvointi ei parantunut kokonaisuutena, vaikka
tuloksen taustalla on monia positiivisia
muutoksia.

TAMPEREEN VOIMIA LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2018 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2018)

1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Liikevaihto/HTV

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli 66 855 euroa, joten työn tuottavuus parani 0,3 % edellisestä vuodesta. Työvoima onnistuttiin sopeuttamaan vähentyneeseen myyntiin. Tavoite toteutui.

2

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien
määrä laskee vähintään
10 %

Sairauspoissaolojen ja tapaturmien
määrä vrt. vuosi
2017

Tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolopäivät lisääntyivät 8 %,
vaikka tehtiin tiivistä työterveysyhteistyötä ja yksilöllisiä toimenpiteitä
työkyvyn parantamiseksi. Tapaturmat vähentyivät 27 % vakuutusyhtiö
Turvan tilaston mukaan työturvallisuuskulttuurin kohennuttua työyhteisöissä (2017: 48 ja 2018: 35) Tavoite toteutui osittain.

Asiakastyytyväisyys on
kehittynyt positiivisesti
edelliseen vuoteen verrattuna

Asiakastyytyväisyysmittauksen
tulokset (käyttäjäja tilaaja-asiakkaat)

Asiakastyytyväisyys ateriapalveluihin parani edellisestä vuodesta;
tyytyväisten osuus oli 74 % parantuen 1 prosenttiyksiköllä ja tyytymättömien osuus väheni 9 %:sta 7 %:iin. Asiakastyytyväisyys puhtaanapitopalveluihin heikkeni; tyytyväisten osuus väheni 46 %:sta 41 %:iin ja
tyytymättömien osuus kasvoi 29 %:sta 40 %:iin. Kehittämiskohteena
on asiakasyhteistyö, yhteinen laadunseuranta sekä palvelukuvauksen
tuntemus.
Tilaaja-asiakkaiden suositteluhalu lämpimästi tai pienin varauksin oli 95
% lisääntyen 2 prosenttiyksiköllä. Tavoite toteutui osittain.

3

4

5

Asiakkaiden hyvinvointi
on parantunut edelliseen
vuoteen verrattuna

+

+/-

+/-

Ravitsemuksen
Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin kokonaistulos laski reilut 4 % (13
hyvinvointimatriisin pistettä). Kuitenkin positiivisia ja negatiivisia muutoksia oli matriisissa
tulos
yhtä paljon. Laskun taustalla oli painoarvoltaan suuren asiakasryhmän
eli alakoululaisten edellisestä vuodesta heikentynyt kokemus ruokahetkestä ja vähentynyt salaatin syöminen. Arviot ovat kuitenkin edelleen yli
keskitason ja ruokakasvatusta osana opetusta jatketaan. Merkittävää
positiivista muutosta tapahtui yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ruokatottumuksissa salaatin syömisen lisäännyttyä. Lisäksi
panostuskohteena ollut ikääntyneiden ravitsemustila parani ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilöstöruokailun suosio lisääntyi, vaikka
se ei vielä vaikuttanut matriisin tulokseen. Tavoite ei toteutunut.

Liikelaitos on valmistauToteutustilanne
tunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten
päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,2 milj. euroa (0,3 %), mutta toteutui suunniteltua 0,2 milj. euroa heikompana. Ateriapalvelujen liikevaihto
toteutui vuoden 2017 tasolla, mutta
jäi 0,5 milj. euroa alle suunnitellun.
Ateriapalvelujen myynnin kehitys ver-

Liiketoiminnan kauppakirjat allekirjoitettiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin kanssa joulukuussa ja Pirkanmaan Voimia Oy aloitti toimintansa
onnistuneesti 1.1.2019. Tavoite toteutui.

rattuna suunniteltuun oli heikompaa
ikäihmisten palvelulinjan asumispalveluissa (-0,3 milj. euroa) johtuen asiakkaan uusien toimintayksiköiden
aloituksien poikettua suunnitellusta.
Myynti ulkoisille asiakkaille oli 0,9 milj.
euroa suunniteltua pienempää johtuen
ulkoisten sopimusten päättymisestä tai
irtisanomisesta ulkoisen myynnin vähentämiseksi hankintalain mukaiseksi
tulevassa yhtiössä. Varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen ateriamyynnit to-

-

+

teutuivat suunniteltua 0,3 milj. euroa
parempana, koska päiväkotiruokailussa ateriamäärät olivat suunniteltua
suuremmat, oikeutta päiväkotien henkilökunnan valvonta-aterioihin kasvatettiin ja perusopetuksen koulujen oppilasmäärät kasvoivat.
Puhtauspalvelujen liikevaihto toteutui 0,2 milj. euroa viime vuotta suurempana ja ylitti suunnitellun 0,3 milj.
eurolla johtuen vuosisuunnitelman hyväksymisen jälkeen tulleista Työllisyys-
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ja elinkeinopalvelujen, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen ja Avopalvelujen
kohdemuutoksista sekä kesän tapahtumasiivouksista.
Palvelujen järjestämistapa näkyy
myös kulurakenteessa. Puhtauspalvelujen ostot kasvoivat 0,2 milj. euroa
edelliseen vuoteen verrattuna. Ostojen
kehityksen taustalla oli puhtauspalvelujen järjestämistavan painottuminen
ostopalveluihin. Ateriapalvelujen järjestäminen painottuu vahvasti omaan
tuotantoon. Kokonaisuutena palvelujen järjestämistavat säilyivät vakaana
oman tuotannon osuuden ollessa 75 %
ja ostopalvelujen 25 %.
Työvoimakulut (sisältäen henkilöstökulut ja vuokratyövoiman kustannukset) toteutuivat 0,3 milj. euroa
edellisvuotta pienempänä, mutta 0,4
milj. euroa suunniteltua suurempana.

Työvoimakulujen ylitys aiheutuu henkilöstön työkyvyn hallinnan haasteista.
Sairauspoissaoloista johtuneet sijaiskulut ja työkyvyn tukeminen lisäsivät
työvoimakuluja. Haastavasta tilanteesta huolimatta työvoimakuluja pystyttiin
sopeuttamaan myynnin vähenemiseen
toiminnan johtamista ja organisointia
kehittämällä, jonka seurauksena työn
tuottavuus toteutui 0,3 % edellisvuotta
parempana.
Palvelujen ostot ilman työvoiman
vuokrausta toteutuivat 0,8 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Puhtauspalvelujen ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa
alle suunnitellun uuden palvelukuvauksen ja hankintatavan tultua voimaan
yhä useammassa asiakaskohteessa.
Kuljetuspalvelujen ostot alittivat suunnitellun 0,3 milj. eurolla. Alituksen syynä oli onnistunut terminaalikuljetusten

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12. 2018 1.1. - 31.12. 2017
Liikevaihto

kilpailutus, toiminnan tehostuminen ja
toimintatapojen muutos. Lisäksi yhtiöittämiseen varatut menot alittuivat 0,1
milj. eurolla.
Elintarvikkeiden ostot toteutuivat 0,2
milj. euroa suunniteltua pienempänä ja
elintarvikekäytön tehokkuus toteutui
hieman tavoitetta parempana.
Liikeylijäämä toteutui edellisvuotta
0,5 milj. euroa heikompana, mutta 0,4
milj. euroa suunniteltua parempana.
Pääsyinä suunniteltua parempaan tulokseen on onnistunut työvoiman sopeuttaminen vähentyneeseen myyntiin, tuotantokeittiö Kattilan aloituksen
siirtyminen vuodelle 2019, hyvä elintarvikehallinta, puhtauspalvelujen ja kuljetuspalvelujen ostojen alitukset sekä yhtiöittämiseen varattujen kulujen alitus.
Tilikauden ylijäämä oli 2,1 milj. euroa,
jolla tuotettiin hieman edellistä vuotta

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

53 358 488,41

53 175 533,56

53 358

53 602

-243

53 577

244 577,69

291 762,98

245

175

70

161

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-10 568 336,63

-10 251 151,26

-10 568

-10 749

180

-10 744

Palvelujen ostot

-16 431 372,45

-15 976 052,47

-16 431

-15 711

-720

-15 428

-14 651 136,11

-14 730 189,11

-14 651

-15 407

756

-15 361

-3 239 074,25

-3 217 127,14

-3 239

-3 461

222

-3 448

-556 024,47

-685 306,04

-556

-664

108

-668

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
-183 010,68

-158 616,08

-183

-239

56

-261

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-5 614 000,92

-5 607 879,56

-5 614

-5 614

0

-5 628

Liikeylijäämä (-alijäämä)

2 360 110,59

2 840 974,88

2 360

1 931

429

2 200

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)

Tuloslaskelman tunnusluvut

289,21

0

0

0

0

-222 000,00

-222

-222

0

-222

-31,78

-16,96

-0

0

-0

0

2 138 517,85

2 619 247,13

2 139

1 709

430

1 978

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Sijoitetun pääoman tuotto, %

14,0

19,6

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

14,0

19,6

4,0

4,9

Voitto, %

262

439,04
-222 000,00
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vähemmän arvoa omistajalle sijoitetun
pääoman tuotto- ja voittoprosenteilla
mitattuna. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on kuitenkin hyvä ja talousarvioon verrattuna voittoprosentti toteutui suunniteltua parempana.
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Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi
Toiminnan rahavirta pieneni edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa johtuen
liikeylijäämän laskusta. Muutokseen
vaikuttivat tuloslaskelman analysoinnissa kuvatut tekijät. Investoinnit toteu-

tuivat suunniteltua pienempinä, mutta
edellisvuotta suurempina ja ne saatiin
reilusti katettua tulorahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymällä seurataan investointien oma-

rahoituksen toteutumista pitemmällä
aikavälillä. Viiden vuoden osalta kertymä jatkoi kasvua johtuen vuoden 2018
hyvästä tuloksesta johtuen ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. eurolla.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Muutettu
TA 2018

TP 2018

Alkuper.
TA 2018

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

2 360 110,59

2 840 974,88

2 360

1 931

429

183 010,68

158 616,08

183

239

-56

2 200
261

-221 592,74

-221 727,75

-222

-222

0

-222

2 321 528,53

2 777 863,21

2 322

1 948

374

2 238

-314 817,36

-176 504,62

-315

-487

172

-487

2 006 711,17

2 601 358,59

2 007

1 461

546

1 751

-1 348 637,75

-2 826 219,76

-1 349

-

-

-

-256 570,66

61 066,80

-257

-

-

-

0,00

-2 011,05

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

-406 813,31

166 633,12

-407

-

-

-

-2 012 021,72

-2 600 530,89

-2 012

-1 461

-551

-1 751

-2 012 021,72

-2 600 530,89

-2 012

-1 461

-551

-1 751

Rahavarojen muutos

-5 310,55

827,70

-5

0

-5

0

Rahavarojen muutos

-5 310,55

827,70

-5

0

-5

0

258,50

5 569,05

-

-

-

-

5 569,05

4 741,35

-

-

-

-

Rahoituksen rahavirta

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, €

Investoinnit ja niiden analysointi

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
9 215 958,79

7 342 827,56

737,4

1 573,8

Kassan riittävyys, pv

0,0

0,0

Quick Ratio

3,9

3,4

Current Ratio

3,9

3,4

Investointien tulorahoitus, %

INVESTOINNIT
Investoinnit
(1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2018
-315

Muutettu
TA 2018
-487

Ero
172

Alkuper
TA 2018

Muutokset

-487

0

Investoinnit toteutuivat suunniteltua
0,2 milj. euroa pienempinä. Kalusto- ja
laiteinvestoinnit kohdistuivat strategian
mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjastoja uusimalla ja tuotannon
tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen erityisesti suurissa tuotantokeittiöissä. Asiakasarvoa lisättiin uusimalla linjastoja viidessä toimipisteessä.
Vuonna 2018 jatkettiin Aromi-järjestelmän kehittämistä, mutta sähköisen tuloskortin jatkokehitys siirrettiin vuodelle 2019. Tuotantokeittiö Kattilan aloitus
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siirtyi vuodelle 2019. ICT-kehittämisen
osalta Aromi-kehitysprojekti hieman
myöhästyi suunnitellusta ja uuden Aromin käyttöönotto siirtyi vuoden 2019
puolelle.

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 liikelaitos esittää,
että tilikauden ylijäämä 2 138 517,85
euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään
ja että varauksia tilikauden ylijäämästä
ei tehdä.

TASE
31.12.2018

31.12.2017

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

0,00

5 132,34

165 438,51

94 780,99

165 438,51

99 913,33

280 883,28

214 601,78

280 883,28

214 601,78

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

410 432,67

301 694,39

22 274 314,68

20 925 676,93

712 949,93

568 699,20

3 581,65

0,00

23 401 278,93

21 796 070,52

Rahat ja pankkisaamiset

258,50

5 569,05

VASTAAVAA YHTEENSÄ

23 847 859,22

22 116 154,68

3 700 000,00

3 700 000,00

12 084 580,18

9 465 333,05

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2 138 517,85

2 619 247,13

17 923 098,03

15 784 580,18

2 528 394,69

2 731 681,70

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta

29 397,46

0,00

Muut velat

44 848,15

204 565,75

3 322 120,89

3 395 327,05

5 924 761,19

6 331 574,50

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

23 847 859,22

22 116 154,68

Taseen tunnusluvut

31.12.2018

31.12.2017

Siirtovelat

Omavaraisuusaste, %

75,2

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

11,1

11,8

14 223

12 085

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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 hyväk-

symän poistosuunnitelman mukaisesti.
Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot (1 000 euroa)

Liikevaihto (1 000 euroa)

2018

2017

Lasten ja nuorten palvelujen tuki

34 984

34 956

Hoitoalan ja vanhusten palvelujen tuki

13 168

13 197

Virastojen ja vapaa-ajan palvelujen tuki

5 200

4 978

Hallinto- ja tukipalvelut
Yhteensä
Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

7

45

53 358

53 176

2018

2017

14

69

194

194

6

22

Maitotuki
Korvaus työterveyshuollosta
Muut tuet ja avustukset
Muut liiketoiminnan muut tuotot

31

7

245

292

2018

2017

Muiden palvelujen ostot

16 431

15 976

Yhteensä

16 431

15 976

Yhteensä

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tampereen kaupungin omaisuusluokat ja poistosuunnitelma
Poistoajat Poistomenetemä
Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

3 vuotta

Tasapoisto

3-5 vuotta

Tasapoisto

3 vuotta

Tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Kaupungin poistosuunnitelma on kokonaisuudessaan esitetty kaupungin tilinpäätöksen liitetiedossa
Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.
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TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

5

95

100

Lisäykset tilikauden aikana

0

84

84

Tilikauden poisto

5

13

18

Poistamaton hankintameno 31.12.

0

165

165

Kirjanpitoarvo 31.12.

0

165

165

Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

215

215

Lisäykset tilikauden aikana

231

231

Tilikauden poisto

165

165

Poistamaton hankintameno 31.12.

281

281

Kirjanpitoarvo 31.12.

281

281

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2018

2017

Peruspääoma 1.1.

3 700

3 700

Peruspääoma 31.12.

3 700

3 700

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

9 465

6 472

2 619

2 994

12 085

9 465

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

2 139

2 619

17 923

15 785

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2018

2017

Lyhytaikaiset siirtovelat
Palkkajaksotukset

184

49

2 857

3 061

Eläkevakuutusmaksuvelat (työnantaja)

199

204

Eläkevakuutusmaksuvelat (työntekijä)

83

81

3 322

3 395

Lomapalkkajaksotukset

Yhteensä
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2018

2017

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

69

59

Myöhemmin maksettavat

80

57

149

116

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.12.2023 asti

Yhteensä

Vastuut esitetään vuodesta 2018 alkaen ilman arvonlisäveroa. Myös vertailutieto
muutettu arvonlisäverottomaksi.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2018

2017

Lasten ja nuorten palvelujen tuki

459

476

Hoitoalan ja vanhusten palvelujen tuki

102

104

Hallinto- ja tukipalvelut
Yhteensä

34

32

595

612
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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
2018 erilaisista pienehköistä vahinkotapahtumista aiheutuneita kuluja. Niillä
korvattiin muun muassa vesi- ja jyrsijävahinkoja sekä murtautumisten tai
tuhopolton seurauksena omaisuudelle
aiheutuneita kuluja. Kaiken kaikkiaan

vahinkorahastosta korvattiin 0,107 miljoonaa euroa yhteensä 12 vahingosta.
Suurimpiin yksittäisiin korvattuihin vahinkoihin kuului Hervannan jäähallin
kylmäaineputkiston vuoto, josta rahasto korvasi 0,035 miljoonaa euroa. Pakolliset varaukset pienenivät maksettujen vahingonkorvausten mukaisesti.
Tilinpäätöksen satunnaisiin eriin on
kirjattu 0,85 miljoonan euron vahingonkorvauskulu
henkilövahingosta,
jossa kaupunki on todettu korvausvelvolliseksi.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vahinkorahaston kartuttaminen ei ole
tällä hetkellä tarpeellista. On kuitenkin
muistettava, että vahinkorahastosta
korvattavien vahinkojen vuosittainen
vaihtelu saattaa olla huomattavaa epäsuotuisissa olosuhteissa yksittäisenä
vuonna. Tämän takia vahinkorahaston
pääomataso on tarkoituksenmukaista
pitää lähellä nykytasoa.

miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa
31.12.2017). Vahinkorahaston pääoma
31.12.2018 oli 20,1 milj. euroa (21,0 milj.
euroa 31.12.2017), jota vähensi vuoden
2018 aikana maksetut vahingonkorvaukset. Vahingonkorvausten määrä ylitti
talousarviossa ennakoidun kehityksen. Talousarviota laadittaessa ei ollut
tiedossa ratkaisua, jolla vahingonkorvauskulu henkilövahingosta kirjataan
vuodelle 2018. Muuten korvattujen
vahinkojen kehitys oli maltillinen, odotetun suuruinen ja vuosittaisen keskimääräisen vahinkokehityksen vaihteluvälin sisällä.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Vahinkorahaston vähennystä kirjataan
961 830,56 euroa toteutuneiden menojen katteeksi.

Vahinkorahaston talous ja
talousarvion toteutuminen
Vahinkorahaston taseen loppusumma
vuoden lopussa (31.12.2018) oli 21,3

TULOSLASKELMA

Liiketoiminnan muut tuotot

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

15 082,85

14 959,16

TP 2018
15

Muutettu
TA 2018
0

Alkuper.
TA 2018

Ero
15

0

Materiaalit ja palvelut
-21,93

-568,54

0

0

0

0

Liiketoiminnan muut kulut

Palvelujen ostot

-127 004,36

-334 663,93

-127

-475

348

-475

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-111 943,44

-320 273,31

-112

-475

363

-475

112,88

398,65

0

0

0

0

-111 830,56

-319 874,66

-112

-475

363

-475

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia
Satunnaiset kulut
Rahastojen vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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-850 000,00

-850

-850

961 830,56

319 874,66

962

475

487

475

0,00

0,00

0

0

0

0

Rahastot

RAHOITUSLASKELMA
TP 2018

Muutettu
TA 2018

Alkuper.
TA 2018

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Ero

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-111 943,44

-320 273,31

-112

-475

363

-475

Rahoitustuotot ja -kulut

112,88

398,65

0

0

0

0

-850

0

-850

0

Toiminnan rahavirta

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan ja investointien rahavirta

-850 000,00
797 022,22

-52 854,92

797

0

797

0

-164 808,34

-372 729,58

-165

-475

310

-475

-164 808,34

-372 729,58

-165

-475

310

-475

164 367,21

372 662,23

164

-

-

-

445,32

63,16

0

-

-

-

0,00

0,00

0

-

-

-

-4,19

4,19

-0

-

-

-

164 808,34

372 729,58

165

475

-310

475

164 808,34

372 729,58

165

475

-310

475

0,00

0,00

0

0

0

0

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos
kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

TASE
31.12.2018

31.12.2017

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

124,98
21 295 650,53
0,00
21 295 775,51

570,30
21 460 017,74
0,00
21 460 588,04

21 295 775,51

21 460 588,04

20 077 270,59

21 039 101,15

1 218 504,92

421 482,70

0,00

4,19

21 295 775,51

21 460 588,04

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut omat rahastot
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
2018

2017

Muiden palvelujen ostot

0

1

Palvelujen ostot yhteensä

0

1

2018

2017

421

474

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Vahingonkorvausvaraus 1.1.
Lisäykset tilikaudella

850

0

Vähennykset tilikaudella

-53

-53

1 219

421

2018

2017

21 039

21 359

Vahingonkorvausvaraus 31.12.

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa)

Vahinkorahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastosta tilikaudella
Vahinkorahaston pääoma 31.12.

962

320

20 077

21 039

2018

2017

1219

421

1219

421

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

Muut pakolliset varaukset
Vahingonkorvausvaraus
Yhteensä

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
Vahingonkorvausvastuut
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2018

2017

0

1 221

Raitotie-kehitysohjelma

Raitiotie
Raitiotien kehitysohjelmalla tavoitellaan toimivaa raitiotiejärjestelmää ja
onnistunutta raitiotiejärjestelmän toteuttamisprosessia. Lisäksi ohjelman
tehtävänä on toteuttaa toimenpiteitä,
joilla lievennetään rakentamisen aikaisia haittoja, varmistaa raitiotiejärjestelmän hallittu laajennettavuus,
varmistaa, että seudullisesta toteutusstrategiasta syntyy yhteisymmärrys
sekä valmistella Tampereesta raitiotiekaupunki myös organisaatiomielessä
vuoteen 2022 mennessä. Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.
Raitiotien kehitysohjelman keskeiset
toimenpidekokonaisuudet ovat jatkolinjojen ja varausten suunnitteluttaminen ja suunnitteluohjeiden ylläpito, vaikutusten arviointi ja seuranta, viestintä
ja vuorovaikutus, rakentamisen aikaisia
haittoja lieventävät toimet, sekä yhteistyö muiden raitiotiekaupunkien kanssa.
Kehitysohjelman määrärahatarve esitetyillä toimenpiteillä on 1,5 milj. euroa
vuodessa.
Tampereen Raitiotie Oy on raitiotien
ratajärjestelmän, varikon ja vaunujen
omistaja ja hallinnoija. Yhtiö vastaa
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 vastaa järjestelmän
kunnossapidon koordinoinnista 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 uudi-

sinvestointeja
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-,
rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa
vuosina 2017–2021. Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen on osa valtion ja
kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä.
Raitiotie on kaupungin strategiassa
joukkoliikenteen kärkihankkeena. Valtuuston 13.11.2017 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on linjattu tavoitteeksi, että raitiotien osan 1 kaupallinen
liikenne alkaa v. 2021 ja osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen
on alkanut viimeistään v. 2021.
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016,
että kaupunki toteuttaa Tampereen
raitiotien toteutussuunnitelman osan
1 Hervanta-Pyynikintori-TaYS mukaisen
raitiotiehankkeen. Raitiotiejärjestelmän
omistus- ja hallinnointimuodoksi valittiin osakeyhtiö. Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuuluvat osa 1 Hervanta
- keskusta ja keskusta - TaYS sekä osa
2, eli rata keskustasta Hiedanrannan
kautta Lentävänniemeen. Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016.
Sopimus
raitiovaunutoimituksesta
on allekirjoitettu 16.10.2017 Transtech
Oy:n ja Tampereen kaupungin kesken.
Raitiotien toteutusosalle 1 tarvitaan 19
raitiovaunua, joiden hankintahinta on
noin 72,11 milj. euroa. Lisäksi hankintahintaan tulee mm. kolari- ja ilkivaltaosat, vaihto- ja varaosat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä vaunukalustoon
aktivoitavat konsultoinnit ja palkat.
Vaunukaluston kokonaishankintakustannusarvio on täten noin 80,3 milj.

euroa.
Raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtämisestä Tampereen
kaupungilta Tampereen Raitiotie Oy:lle
on tehty siirtosopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2017
(§ 651) 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.
Sopimus
osan
2 kehitysvaiheesta on allekirjoitettu
22.2.2018. 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 alueen yleissuunnittelun ja Niemenranta III -asemakaavan
laatimisen kanssa. Näiden lisäksi Santalahden uudisalueen rakentamistyöt
osan 2 raitiotielinjan varrella ovat käynnissä. Hiedanrannan ja Lielahden alueella on tarkasteltu useita ratalinjauksen vaihtoehtoja ja kaupunginhallitus
päätti 18.12.2017 (§ 704), että raitiotie
toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan
ja Lentäväniemeen ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan Hiedanrannan
keskustasta Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen. Kaupunginhallitus päätti 12.2.2018 (§ 80),
että raitiotie välillä Sepänkatu-Hiedanranta linjataan kulkevaksi Santalahden
alueella Rantatie-kadun rinnalla erotet-
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tuna kadusta ja sillalla Paasikiventien
yli Hiedanrantaan. Samalla päätettiin
tavoiteaikataulusta siten, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta
päätetään valtuustossa viimeistään
lokakuussa 2020. Kaupunginhallitus
päätti edelleen 3.4.2018 (§ 158), että
Rantatie-kadulle Santalahden kohdalle
toteutetaan kaksi raitiotiepysäkkiä.
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018 (§
166), että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan
varaudutaan rakentamalla vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja
Hatanpään valtatien liittymään. Koilliskeskuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2018. Raitiotiehen
liittyviä maankäytön ja liikenneverkon
tarkasteluja on tehty myös Ruotulan
golf-kentän alueella, Nuolialantiellä, Lakalaivassa, Tampereen messu- ja urheilukeskuksen ympäristössä ja Ylöjärven
kuntarajalla.
Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2018
(§ 436) raitiotien osan 2 suunnitteluperusteet. Samalla hyväksyttiin osan 2
tilaajan budjetiksi osuudelle Pyyninkintori - Lentävänniemi enintään 60 milj.
euroa ja osuudelle Hiedanranta - Lielahdenkatu enintään 10 milj. euroa.
Valtio on sitoutunut osallistumaan
Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin 74,06 milj. eurolla.
Vuosittaisen valtiontukiosuuden suuruus määräytyy hankkeen valtiontukeen oikeuttavien vuosikustannusten
toteutumisen perusteella. Vuoden 2018
osalta hankkeeseen arvioidaan saatavan valtion rahoitusosuutta 20,75 milj.
euroa. Lisäksi osan 2 Raitiotieallianssin
kehitysvaiheen arviolta 2,9 milj. euron
kustannuksiin on toimitettu valtionapuhakemus Liikennevirastolle 2.11.2018.
Kaupunkiseudun kuntayhtymän vetoisesti teetettiin selvitys raitiotiejärjestelmän seudullisesta laajenemisesta. Raitiotien tulevaisuuden suunnat
Tampereen seudulla -selvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa 30.5.2018.
Tampereen kaupunginhallitus päätti
17.9.2018 § 378, että Tampereen kaupunki käynnistää neuvottelut yhteisen
raitiotien yleissuunnitelman laatimiseksi Kangasalan kaupungin, Pirkkalan
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kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa.
Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu
on käynnistynyt ns. seurantaryhmän
kokouksella 4.12.2018. Tavoitteena on,
että kuntien yhteinen yleissuunnittelun
kilpailutus tehdään kevään 2019 aikana
ja että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana. Alustava yleissuunnitelman kustannusarvio on 2,3 milj.
euroa. Valmistelun lähtökohtana on,
että valtio osallistuu yleissuunnitelman
kustannuksiin 30 %:n osuudella. Tästä
neuvotellaan MAL4-sopimuskierroksen
yhteydessä.
Raitiotien kehitysohjelma teettää
raitiotien toteutusosilla 1 ja 2 sekä
tulevaisuuden jatkolinjoilla ympäristönvaikutusten arviointeja ja seurantatutkimuksia, vaihtoehtovertailuja ja
vaikutustenarviointeja päätöksenteon
tueksi sekä erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, alustavia suunnitelmia, suunnitteluohjeita, opinnäytetöitä, kokeiluja,
rakentamisen aikaisia haittoja lieventäviä toimia ja mittauksia.

Töiden eteneminen ja
toiminnan painopisteet
Tampereen raitiotien toteutusosan 1
rakentaminen alkoi vuodenvaihteessa
2016-2017. Rakentaminen on pitkäaikainen ja monia muutoksia tuova urakka, sillä raitiotie tulee keskelle elävää
ja toimivaa kaupunkia. Raitiotieradan
rakennustyö, Raitiotieallianssin urakka
on osalla 1 jaettu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä,
Hervanta ja Hervannan varikko.
Rakennustyöt ovat vuonna 2018 jatkuneet ydinkeskustassa, Kalevassa,
Hervannan valtaväylän varrella ja Hervannassa. Raitiotieallianssi tiedottaa
verkkosivuillaan
(raitiotieallianssi.fi)
kunkin alueen rakennustöistä. Tampereen kaupungin omilla verkkosivuilla
tiedotetaan muun muassa raitiotien
toteuttamiseen liittyvästä päätöksenteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä,
rinnakkaishankkeista ja asemakaavoituksesta. Joulukuussa 2018 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 projektiajasta
oli käytetty 44 prosenttia ja ratainfran
tekninen valmiusaste oli 49 prosenttia.
Raitiotien rakentaminen erityisesti
ydinkeskustan keskeisillä kaduilla ai-

heuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja eri kulkumuodoille
matka-aikojen pidentymistä. Erityisesti
Hämeenkadun järjestelyillä on merkittävä vaikutus koko kaupunkiseudun
bussiliikenteen kulkuun. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden
edetessä, ja niiden lähtökohtana on,
että tonteille pääsee ja että pelastusja huoltoliikenne toimii kaikissa tilanteissa. Keskeistä on, että asianosaiset
saavat tiedon muutoksista ennakkoon
ja riittävän ajoissa. Muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan eri kanavissa. Raitiotien kehitysohjelmalla on yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan
sekä vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen liittyvien palautteiden käsittelyssä. Kehitysohjelma on tukenut Tampereen Raitiotie Oy:tä osallistamalla
eri matkustajaryhmiä raitiovaunujen
suunnitteluprosessiin. Kehitysohjelma
vastaa raitiotien taiteen koordinaattorin kustannuksista. Taidetta toteutetaan väliaikaisena rakentamisajan haittoja lieventävänä toimenpiteenä sekä
raitiotiejärjestelmän operointi- ja ylläpitovaiheiden kiinteänä taiteena.
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.
Raitiotiehankkeiden yhteistoimintaa
ja kokemusten vaihtoa tehdään erityisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun
ja Oulun sekä Pohjoismaiden uusien
raitiotiekaupunkien (Bergen, Aarhus,
Odense ja Lund) kanssa. Raitiotien kehitysohjelman vastuulla on valmistella
raitiotien toteutushankkeeseen liittyviä
yleisötilaisuuksia.

Talous
Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin osalle 1 määritettiin kokonaiskustannusarvio 238,8 milj. euroa, joka hyväksyttiin valtuustossa 7.11.2016 osan 1
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rakentamispäätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 osaltaan
hyväksynyt Raitiotieallianssin osan 1 toteutussisältöön tehdyt muutokset 3,18
milj. euroa sekä 9.4.2018 valtuuttanut
Tampereen Raitiotie Oy:n tilaamaan
vaihdevarauksen Hatanpään valtatien
ja Hämeenkadun liittymään 1,55 milj.
euroa. Näiden päätösten lisäksi raitiotieinfraan tulee indeksikorotukset,
jotka ovat Q1/17-Q3/18 väliseltä ajalta
3,68 milj. euroa. Lisäksi raitiotieinfran
hankintaan tulevat alkuvaiheen kustannusten siirto Tampereen kaupungilta
Tampereen Raitiotie Oy:lle, rakentamisen aikana aktivoitavat korot, konsultoinnit, palkat sekä kalustosopimuksen mukaiset varikon koneet ja laitteet
infran kunnossapitoa varten. Osan 1
kokonaiskustannusarvio on 275,6 milj.
euroa. Osan kokonaiskustannusarvio
muodostuu joulukuussa 2018 seuraavasti:
• osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista
10,5 milj. euroa,
• osan 1 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
• allianssin palveluntuottajia sitova
tavoitekustannus: 217,6 milj. euroa
(alkuperäinen
tavoitekustannus
219,02 milj. euroa +/- ylitys/alitus)
• indeksikorotukset, osan 1 ajalta
Q1/2017 - Q3/2018 on 3,7 milj. euroa (arvio osan 1 tulevien vuosien
indeksikorotuksista 14,1 milj. euroa)
• hankkeen sisällön muutokset, toteutunut 3,2 milj. euroa +/- tulevat
muutokset (arvio tulevista muutoksista 3,0 milj. euroa). KH on antanut päätöksen 3,18 milj. euron
muutoksille (14.5.2018 § 227) sekä
vaihdevaraus Hatanpään valtatien
ja Hämeenkadun liittymään 1,55
milj. euroa (KH 9.4.2018 § 166)
• tilaajan hankinnat allianssiin 4,2
milj. euroa,
• tilaajan riskivaraus allianssihankinnassa 3,2 milj. euroa
• bonuspoolin 12/2018 ennuste 2,3
milj. euroa (bonuspoolin budjettivaraus 1,875 milj. euroa)
• alkuvaiheen kustannusten siirto
yhtiölle 1,6 milj. euroa
• arvioidut hankkeen osan 1 ajalta
aktivoidut korot, konsultoinnit ja
palkat 7,4 milj. euroa
• kalustosopimuksen mukaiset varikon koneet ja laitteet infran kunnossapitoa varten 4,8 milj. euroa

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu
elokuun 2016 hintatasossa. Allianssin
tavoitekustannukseen vaikuttavat rakennusalan ja rakennusmateriaalien
yleiset kustannusmuutokset, jotka
on Raitiotieallianssin sopimuksessa
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. Indeksitarkastuksen kokonaissumma ajalta Q1/2017 - Q3/2018 oli 3,68
milj. euroa.
Raitiotieallianssin rakentamistöiden
valmiusastetta ja kustannustilannetta
on mahdollista seurata kaupungin internet-sivuilla. Tiedot päivittyvät sivuille
kuukausittain allianssin johtoryhmän
kokousrytmin mukaisesti.
Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksen
mukaisesti kaupunki myi maksamansa
raitiotien suunnittelun ja rakentamisen
kertyneet 38,55 milj. euron kustannukset Tampereen Raitiotie Oy:lle vuoden
2017 lopussa.
Raitiotieallianssin tavoitekustannuksen pitävyyteen ovat asettaneet haasteen varikon ja Hallilan asemakaavojen
valitusprosessit, jotka lopulta ratkesivat
syksyn 2017 aikana. Valitusprosessien
vuoksi raitiotieradan rakentamisen työjärjestystä on jouduttu muuttamaan,
mikä aiheuttaa varikolla töiden kiirehtimisestä aiheutuvia lisäkustannuksia.
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. Kaupunginhallitus on päättänyt 9.4.2018, että
Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan
tilaamaan osan 1 laajennuksena vaihdevarauksen suunnittelu ja rakentaminen Hämeenkadulle Hatanpään
valtatien liittymään. Vaihdevarauksen

kustannusarvio on 1,55 milj. euroa.
Tampereen Raitiotien Oy:n hallitus on
hyväksynyt Raitiotieallianssin osan 1
toimitussisältöön muutoksia, joiden
kokonaiskustannusarvio on 3,18 milj.
euroa. Muutoksissa on mukana kaupunginhallituksen aiemmin päättämä
Hermiankadun pysäkin rakentaminen.
Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen
hyväksymät toimitussisällön laajennukset on osaltaan hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.5.2018.
Kaupunkiympäristön palvelualue toteuttaa raitiokaduilla 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 ja
lisäksi vaunuhankintaan on sisällytetty
liitännäisosat sekä järjestelmäoptiot ja
muutostyöt. Tämä nostaa vaunuhankinnan kustannusarvion 80,3 milj. euroon.
Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvion ennuste on 362,8 milj. euroa,
josta valtiontuen osuus on 58,11 milj.
euroa. Kustannusarvion kasvu johtuu
pääosin osan 1 raitiovaunujen määrän
nostamisesta 19 kappaleeseen sekä
siitä, ettei alkuperäiseen arvioon oltu
laskettu vaikutuksia indeksikorjauksista eikä aktivoitavista osista. Lisäksi alkuperäiseen arvioon ei ollut huomioitu
kaluston osalta vaihto ja varaosia yms.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2018

273

Raitotie-kehitysohjelma

Ennuste (milj. euroa)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Yhteensä

Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus

-1,3

-1,0

-1,5

-1,5

-1,5

0,0

0,0

-6,8
-275,6

Tampereen Raitiotie Oy
Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe) *)

-63,3

-73,8

-75,9

-42,4

-20,2

0,0

0,0

* Kas1 (Kehitysvaihe, osa 1)

-10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,5

* Tas1 (Toteutusvaihe, osa 1)

-50,7

-64,0

-63,0

-30,2

-9,8

0,0

0,0

-217,6

-0,4

0,0

-1,1

-1,1

-0,6

0,0

0,0

-4,2

* Riskivaraus

0,0

-0,7

-1,2

-1,2

-0,1

0,0

0,0

-3,2

* Bonuspooli (ennusteen 12/18 mukaan 2,33)

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,3

0,0

0,0

-2,3

* Indeksikorotukset, toteutunut q1/17-q3/18
väliseltä ajalta 3,68 milj.

0,0

-3,7

-5,6

-5,1

-3,4

0,0

0,0

-17,7

* Varikon koneet ja laitteet

0,0

-0,1

-2,0

-2,0

-0,7

0,0

0,0

-4,8

* Hankkeen sisällönmuutokset 3,22 milj. euroa +
tuleva ennuste 3,0 milj. (sis. mm. 1,55 milj.
Hatanpään liittymäalueen)

0,0

-3,2

-1,6

-0,8

-0,6

0,0

0,0

-6,2

* Aktivoitavat korot, konsultit, palkat

0,0

-1,1

-1,5

-2,0

-2,8

0,0

0,0

-7,4

* Tilaajan hankinnat

* Alkuvaiheen kustannusten siirto yhtiölle

-1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,6

-10,8

-4,1

-2,4

-16,4

-42,8

-0,2

-3,6

-80,3

Raitiotiejärjestelmän osan 2 kehitysvaihe

0,0

-0,7

-1,6

-0,6

0,0

0,0

0,0

-2,9

Valtiontuki, kehitysvaihe (KAS1) ja osa 1 (TAS1)

18,1

20,0

18,9

1,1

0,0

0,0

0,0

58,1

Vaunuhankinta **)

*) Sisältää 1,7 milj. euroa ei-tukikelpoisia kustannuksia (kaupungin omaa kehitystä)
**) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen
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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 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

Joli, spoint

KR

Toimittajat - lasku

64

Perintäkarhu,laskent

KZ

Toimittajat - maksu

66

Ceepos Tampere

PR

Hinnanmuutos

69

Martta, maksuntarkk.

RE

Lasku - brutto

6A

Maksuliik.ohj.,lira

RV

Laskun siirto

6C

Tuntipalkat

SA

Pääkirjatilitosite

6D

Muut palkat

TR

Rahoitus

6F

PSOP

WA

Tavaranluovutus

6I

HelleWi

WE

Tavaranvastaanotto

6J

Pegasos,tk,kät.maks.

WI

Inventointitosite

6K

Pegasos,terv.k.lask.

WL

Varast.otto/toimitus

6L

Pusatec, kassa- ja k

YA

Viitteell.suor. Intr

6M

Effica, Perhehuolto

YB

Viitteell.suor. PK

6N

Aromi, kirjanpito

YQ

TAPSA myyntitilaus

6O

AQUA,vesilask.,suor.

ZC

Välitilinpäätöstap.

6Q

AQUA,vesilask.,lasku

ZD

Luottotapp., poisto

6R

HelleWi Vetuma-maksu

ZF

SAP-kukko tulot

6T

Facta ympäristövalv.

ZG

Tilinpäätöstapaht.

6U

Pusatec kirjastot

ZI

TAPSA

6V

Ulosoton suoritukset

ZJ

Kuukausijaksotukset

6Y

Lomapalkkavelka

ZK

Kesk.er. kom, siirto

70

Pegasos,laitospaikka

ZN

Oman käyt.alv, raken

71

Kassapankki Ateria

ZP

Maksukirjaus

72

Travel, matkalaskut

ZQ

Avustustenhallinta

75

Kassapankki Tredu

ZS

Sairaankulj.laskui

76

Ceepos korttimaksut

ZT

Päivähoitolasku

77

Työsuhdematkalippujä

ZX

Sisäinen maksu

7A

Pegasos, kotihoito

ZY

SAP kassakirja

7B

Iris katuluvat

LT

Liitetietotosite

7D

Maksuliik.ohj.,sote

7G

Rakennusvalvonta

7H

Hulevesilaskutus

7K

Korjaamohuolt. Kohu

7L

Laskuliittymät

7Q

Timmi, salivuokrat

7R

Kiila maanvuokra

7S

Iris venepaikat

7T

Effica,hammaslaskut

AA

Käyttöom.kirjaus

AB

Kirjanpitotosite

AF

Poistokirjaukset

DA

Asiakastosite

DG

Asiakkaat - hyvitys

DL

Luottotappiointi

DR

Asiakkaat - lasku

DZ

Asiakkaat - maksu

KG

Toimittajat - hyvit.

KP

Tilin ylläpito

Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa
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