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Pormestarin katsaus

Kohti tasapainoista taloutta

T

ampereen kasvu ja sen tuomat
haasteet näkyivät vuoden 2019
tilinpäätöksessä. Työelämän,
yhteiskunnan ja kaupungistumisen muutokset haastavat muuttumaan ja pysymään edelläkävijänä.
Kasvava Tampere on Suomen toinen
metropoli. Kaupunkiseudun väkimäärä
on noin 0,4 miljoonaa.
Tampereen väkiluku oli vuoden 2019
lopussa 238 140. Vuodessa kasvua oli 2
901 asukasta, mikä oli 1,2 %. Kaupungin
väkimäärä ylittää 240 000 asukkaan rajan vuoden 2020 aikana.
Kasvava väestöpohja ei toistaiseksi
ole näkynyt viime vuosina kaupungin
taloudessa kasvavina tuloina, vaan maltillisena menojen kasvuna. Verotulojen
kehityksessä muutos tapahtui vuonna
2019. Verotulot kasvoivat 6,6 prosenttia. Tulos parani selvästi vuodesta 2018.
Tilikauden tulos toteutui 8,7 milj. euroa
alkuperäistä talousarviota ja 9,2 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Tilikauden tulos oli 20,1 milj. euroa alijäämäinen.
Nettomenot kasvoivat 2,7 % (32,0
milj. euroa). Verorahoitus toteutui 5,5
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Verokorttiuudistuksen vaikutuksesta vuodelle 2019 kuuluvia kunnallisverotuloja jäi kertymättä vuonna 2019
arviolta noin 10 milj. euron verran. Verorahoitus kasvoi yhteensä 5,9 % (71,0
milj. euroa).
Talousohjelmassa vuodelle 2019 asetetut tavoitteet saavutettiin edellisen
vuoden tavoin. Vuodelle 2019 asetettiin
yhteensä noin 27 milj. euron taloustavoitteet ja tavoitetaso ylittyi noin 2 milj.
eurolla. Talousohjelma jatkuu vielä vuoden 2020 ja talousohjelman tavoitteet
sisällytettiin vuoden 2020 talousarvioon. Talouden pitämiseksi tasapainossa toteutetaan taloussuunnitelmakaudella erillinen toimenpideohjelma,
jonka avulla saadaan hidastetuksi toi-

mintamenojen kasvua verorahoituksen
sallimalle tasolle.

Kehittämishankkeet
uudistavat kaupunkia
Hyvinvoinnin
palvelualueen
jako
1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi ja sivistyspalvelujen palvelualueeksi valmisteltiin vuoden 2019 aikana. Hyvinvointipalvelujen
uudelleenorganisoinnin
tavoitellaan
selkeyttävän ja vahvistavan johtamisjärjestelmää sekä tukevan pirkanmaalaisen sote-uudistuksen toteuttamista.
Kaupunkiympäristön suuria hankkeita on viety määrätietoisesti eteenpäin.
Tampereen Kannen ja areenan toteutus on edennyt, Asemakeskuksen yleissuunnitelma on hyväksytty, Viinikanlahden alueen ideakilpailu on järjestetty
ja Ranta-Tampellan rakentaminen on
edennyt suunnitellusti.
Raitiotien kehitysohjelma on edennyt
suunnitellusti, ja raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoiteaikataulussa. Joulukuussa 2019 Raitiotieallianssin kustannuksista oli toteutunut 71 %
ja toteutusajasta 67 % ja raitiotieinfran
valmiusaste oli 78 %. Valtuusto päätti
25.11.2019 Hatanpään haaran rakentamisesta toteutusosan 1 yhteydessä. Raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja
vaiheistuksesta on aloitettu seudullisen
yleissuunnitelman laatiminen yhdessä Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan
kanssa. Yleissuunnitelmassa on tehty
11.11.2019 ja 18.11.2019 välipäätökset
neljän tilaajakunnan kunnanhallituksissa. Raitiotien toteutusosan 2 suunnittelu on edennyt. Osan 2 kehitysvaiheen
valtionapupäätös saatiin maaliskuussa.

Ilmastonmuutos vaatii tekoja
Syksyllä 2019 Tampere valmisteli uusia
tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Osana

vuoden 2020 talousarviota Tampere on
ensimmäisenä kuntana Suomessa ottanut käyttöön ilmastobudjetin.
Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutus on alkanut kaupunkikonsernissa
Kestävä Tampere 2030 -ohjelman koordinoimana. Keskeisiksi osatavoitteiksi
määritettiin kuusi tavoitetta: i) kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuus
on 69 %, ii) kaupunki kasvaa ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeille ja
aluekeskuksiin, iii) kulutus on kestävää
ja kiertotalous toimii, iv) uudisrakentaminen on nollaenergiatasoa ja asumisen hiilijalanjälki pieni, v) uusiutuvan
energian osuus on 80 %, ja vi) kaupunkiluonto ja -rakenteet sitovat hiiltä ja
ilmastonmuutokseen on varauduttu.
Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettiin tavoitteeksi vuodelle 2020 kehittää
liiketoimintaa hiilineutraaliin suuntaan
ja kaikkien kanssa on sovittu mittarit
tavoitteen mittaamiseksi.
Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 28.10.2019 kansainväliseen kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvän kaupungin kestävän
energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman.

Tiiviillä yhteistyöllä
vaikuttavuutta
Vuonna 2019 Tampere on osallistunut
aktiivisesti valtakunnallisiin uudistuksiin.
Tämän pormestarikauden ykkösjuttu on työllisyys. Vuoden 2019 aikana
on Pirkanmaan aiemman työllisyyskokeilun toimintamallin pohjalta saatu
avattua Suomessa julkisten työvoimapalvelujen uudistus, joka laajenee
vuonna 2020. Tampereella on ollut
merkittävä rooli valtakunnallisessa
valmistelutyössä. Pirkanmaan kunnat hakivat yhteisellä hakemuksella
hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun, ja TEM on
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vahvistanut Pirkanmaan valinnan jatkovalmisteluun. Eduskunta päättää kokeilualueista kokeilulain hyväksymisen
yhteydessä keväällä 2020. Työllisyyskokeilun ja siihen liittyvän toimivallan
päättyminen vuoden 2018 lopussa vaikeutti työttömyys- ja työmarkkinatukisäästötavoitteiden saavuttamista vuonna 2019. Tampereen työttömyysaste oli
joulukuun 2019 lopussa 11,6 % (12/2018:
11,2 %; 12/2017: 14,3 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 25,1 milj. euroa,
joka on 2,4 milj. euroa vähemmän kuin
vuonna 2018.
Tampereen kaupungilla on ollut merkittävä rooli keväällä 2019 Pirkanmaan
kuntavetoisen sote-valmistelun käynnistämisessä. Pirkanmaan sote-valmistelu hyödyntää tehdyn aikaisemman
maakunta- ja sote-uudistusvalmistelun,
etenee vaiheittain ja huomioi uuden
hallitusohjelman.
Tampereen kaupunkiseudun ja valtion kanssa laadittavaa MAL4-sopimus-

ta on valmisteltu. Tampereen keskeiset
MAL4-sopimuksen tavoitteet asetettiin
keväällä 2019. Sopimusneuvottelut ovat
venyneet Tampereen seudulla kuten
muillakin MAL-seuduilla.

Elämystalous osana
tamperelaisuutta
Tampere on jatkanut elämystalouden
kehittämistä. Tampereen kotimaan
matkailijoiden määrä on jatkanut kasvuaan, ja se näkyy keskeisissä kulttuurikohteissa ja elämystaloudessa. Museoiden kävijämäärä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna 2,9 % ollen yhteensä 383 600. Suurimmat nousijat olivat
Tampereen Taidemuseo (30 000 >
49 000) ja Muumimuseo (78 000 >
83 000). Kirjastojen kävijämäärä oli
suurin vuoden 2005 jälkeen, ollen 2,87
miljoonaa. Särkänniemen kävijämäärät
kasvoivat tammi - joulukuussa 4 % ollen
yhteensä 681 000.
Pirkanmaan kuntien yhteistä hakemusta Euroopan kulttuuripääkau-

pungiksi 2026 on jatkettu. Hakemus
esitellään kansainväliselle raadille kesäkuussa 2020. Kulttuuripääkaupunkihakuun on tavoitteen mukaisesti saatu
laajasti mukaan Pirkanmaan kuntia.
Tampereen pito- ja vetovoimaa on
tuettu lisäksi lukuisilla toimilla ja kokeiluilla, esimerkiksi keväällä 2019 toteutettu joukkorahoituskampanja aktivoi
kaupunkilaisia uudenlaiseen lähiympäristön kehittämiseen ja keräsi paljon
uusia ideoita viihtymisen lisäämiseksi.
Tampereen tavoitteena on kasvaa
kestäväksi ja tarjota paras ympäristö
alueen asukkaille, yrittäjille ja eri sektoreiden toimijoille.
Haluamme rakentaa uudistumiskykyistä Tampereen kaupunkikonsernia,
joka perustuu tasapainoiselle taloudelle ja yhdessä tekemiselle.

Lauri Lyly
pormestari
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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 11.3.2019 saakka Pekka Salmi (SDP) ja 12.3.2019 alkaen
Aila Dündar-Järvinen (SDP), toisena varapuheenjohtajana Iiris Suomela (Vihr.)
ja kolmantena varapuheenjohtajana
Mikko Aaltonen (Vas.).
Valtuustoryhmien
puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta
suunnittelee valtuuston kokousten läpivientiä.

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.
31.5.2019 päättyneellä toimikaudella puheenjohtajana toimi pormestari
Lauri Lyly (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Kalervo Kummola (Kok.),
toisena varapuheenjohtajana Jaakko
Mustakallio (Vihr.) ja kolmantena vara-

Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin 31.12.2019		

Vata; 1 Sin; 1
Tapu; 2
Kesk; 4

Kok+kd+rkp; 18

Vas; 6
Ps; 4

Vihr; 14

puheenjohtajana 18.2.2019 saakka Atanas Aleksovski (SDP) ja 19.2.2019 alkaen
Pekka Salmi (SDP).
Muut jäsenet olivat:
Olga Haapa-aho (Vihr.)
Lassi Kaleva (PS)
Anneli Kivistö (SDP)
Minna Minkkinen (Vas.)
Suvi Mäkeläinen (Kesk.)
Ilkka Sasi (Kok.)
Irja Tulonen (Kok.)
Veikko Vallin (PS)
Aila Dündar-Järvinen (SDP) 15.4.2019
saakka
Kirsi Kaivonen (SDP) 16.4.2019 alkaen
1.6.2019 alkaneella toimikaudella puheenjohtajana toimi pormestari Lauri
Lyly (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Kalervo Kummola (Kok.),
toisena varapuheenjohtajana Jaakko
Mustakallio (Vihr.) ja kolmantena varapuheenjohtajana Pekka Salmi (SDP).
Muut jäsenet olivat:
Kirsi-Maarit Asplund (PS)
Olga Haapa-aho (Vihr.)
Kirsi Kaivonen (SDP)
Kalle Kiili (Kesk.)
Anne Liimola (SDP)
Minna Minkkinen (Vas.)

Sdp; 17

Ilkka Sasi (Kok.)
Irja Tulonen (Kok.)
Jaakko Stenhäll (Vihr.) 21.10.2019
saakka
Juhana Suoniemi (Vihr.) 22.10.2019
alkaen.
Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen ja
konsernivalvonnan täytäntöönpanosta
liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä
tehtävistä.
31.5.2019 päättyneellä toimikaudella
puheenjohtajana toimi Kalervo Kummola (Kok.) ja varapuheenjohtajana
25.2.2019 saakka Atanas Aleksovski
(SDP) ja 26.2.2019 alkaen Pekka Salmi
(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.)
1.6.2019 alkaneella toimikaudella puheenjohtajana toimi Kalervo Kummola
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(Kok.) ja varapuheenjohtajana Pekka
Salmi (SDP).
Muut jäsenet olivat:
Reeta Ahonen (Kok.)
Merve Çaglayan (Vihr.)
Anne Liimola (SDP)
Ilkka Sasi (Kok.)
Ilpo Sirniö (SDP)
Sinikka Torkkola (Vas.)
Jaakko Stenhäll (Vihr.) 21.10.2019
saakka
Matti Helimo (Vihr.) 22.10.2019 		
alkaen.
Konsernihallinnossa toimi pormestarin
suorassa alaisuudessa kolme apulaispormestaria, konsernijohtaja, sisäinen
tarkastus ja pormestarin esikunta.
Konsernijohtajan alaisuudessa toimivat hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön
palvelualueiden johtajat ja heidän
esikuntansa sekä seitsemän konserniohjausyksikköä:
hallintoyksikkö,
henkilöstöyksikkö, strategia- ja kehittämisyksikkö, omistajaohjausyksikkö,
talousyksikkö, tietohallintoyksikkö ja
viestintäyksikkö.

Apulaispormestareina
toimivat
Johanna Loukaskorpi (SDP), Aleksi Jäntti
(Kok.) sekä 16.9.2019 saakka Anna-Kaisa
Heinämäki (Vihr.) ja 17.9.2019 alkaen
Jaakko Stenhäll (Vihr.).

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
(SDP) ja jäseninä kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajat Kalervo Kummola
(Kok.), Jaakko Mustakallio (Vihr.) sekä
18.2.2019 saakka Atanas Aleksovski
(SDP) ja 19.2.2019 alkaen Pekka Salmi
(SDP).

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 jätehuoltolautakunta, Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta,
tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.
Johtokunnat olivat Tampereen Infra
Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, Tampereen Vesi Liikelaitoksen
johtokunta ja Sara Hildénin taidemuseon johtokunta. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta lakkasi 31.12.2019.
7 toimikuntaa ja 16 neuvottelukuntaa
huolehtivat niille annettujen tehtävien
toteuttamisesta.

TAMPEREEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 31.12.2019

Keskusvaalilautakunta

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

KAUPUNGINHALLITUS
PORMESTARI

Tarkastustoimikunta
Sisäinen tarkastus

Konsernijohtaja
KONSERNIOHJAUS

Hallinto - Henkilöstö - Omistajaohjaus - Strategia ja kehittäminen - Talous - Tietohallinto - Viestintä
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta

APO

APO

Johtaja

Sara Hildénin taidemuseo

Johtokunta

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Johtaja

TYTÄR-

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

YHTIÖT JA
-YHTEISÖT

Yhdyskuntalautakunta

Johtaja

Tampereen Infra Liikelaitos

Johtokunta

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tampereen Vesi Liikelaitos

Johtokunta

APO

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Tampereen Kaupunkiliikenne Johtokunta
Liikelaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
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Neuvottelukunta
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Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys
Talouden kehitys
Valtiovarainministeriön julkaisussa ”Taloudellinen katsaus, talvi 2019” arvioitiin
julkisen talouden lähivuosien näkymiä.
Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat heikohkot. Yksityisten investointien kasvu hidastuu
rakentamisen hitaamman suhdannevaiheen seurauksena sekä epävarman
ulkoisen ympäristön vaikutuksesta. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin
vuonna 2020.
Keskipitkällä
aikavälillä
vuosina
2023–2024 talouskasvu hidastuu alle
yhteen prosenttiin johtuen talouden
rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan
talouskasvun seurauksena työllisyyden
koheneminen jää vähäiseksi.
Julkisen talouden alijäämä kasvaa
vuonna 2020, kun hallitusohjelman
mukaiset menolisäykset astuvat voimaan. Ilman työllisyyttä sekä taloutta
ja tuottavuutta kohentavia toimia julkinen talous pysyy myös tulevina vuosina
alijäämäisenä. Julkinen velka suhteessa
BKT:hen kääntyy vähitellen uudelleen
kasvuun.
Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 %. Asuinrakennus- ja
tuotantoinvestointien kasvu hidastuu
kansainvälisen talouden suhdanteen
heikentyessä. Yksityinen kulutus kasvaa työllisyyden kohentuessa sekä an-

siotason noustessa. Vienti kasvaa vahvasti palveluviennin ja laivatoimitusten
seurauksena.
Työllisyys kääntyi jälleen kasvuun
vuoden 2019 syksyllä alkuvuoden heikomman työllisyyskehityksen jälkeen.
Työllisten määrän arvioidaan kasvavan
prosentin vuonna 2019 koko vuoden
työllisyysasteen noustessa keskimäärin
72,6 prosenttiin.
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu
yhteen prosenttiin. Näkymät vientimarkkinoilla tasaantuvat ja kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien
keskimääräiselle tasolle. Palveluviennin
kasvu on tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana.
Paikallishallinnon
kulutusmenoja
kasvattavat vuosina 2020-2022 terveys- ja hoivapalvelujen kysynnän kasvu
sekä yksittäisten terveydenhuoltotoimenpiteiden kallistuminen hoitojen
kehittyessä. Lisäksi menoja kasvattavat
hallituksen lisäpanostukset sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä koulutukseen.
Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset kiihdyttävät kulutuksen kasvua
etenkin vuonna 2020. Hallitusohjelman
kertaluonteiset panostukset lisäävät
kuntatalouden menoja vuosina 2020–
2022.
Helmikuussa 2020 julkaistiin ennakkoarvioit kuntien ja kuntayhtymien

Bruttokansantuotteen volyymin muutos 2000-luvulla

Väestö
Vuoden 2019 väestönkasvu oli hieman
maltillisempaa edellisvuosiin verrattuna. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Tampere kasvoi 2 901 asukkaalla
(+1,2 %). Vuoden 2019 lopussa tamperelaisia oli 238 140.
Tilastokeskuksen
ennakkotietojen
mukaan Tampereen väestönlisäys perustuu muuttovoittoon. Kotimainen
muuttovoitto, noin 1 900 asukasta, laski
edelliseen vuoteen verrattuna. Maahanmuuttovoitto nousi edellisvuoteen
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vuoden 2019 tilinpäätöksistä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous heikkeni edelleen vuonna 2019 ja kolmessa
neljästä kunnasta tulos painui negatiiviseksi. Peräti 56 kunnan vuosikate painui negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin
vuosikate oli pakkasella 44 kunnassa.
Myös suurimpien kaupunkien talous
heikkeni voimakkaasti. Yhdentoista
suurimman kaupungin yhteenlaskettu
tulos putosi noin 70 milj. euroa heikommaksi kuin vuonna 2018 ja vain
kaksi kaupunkia teki ylijäämäisen tuloksen. Tampereen tulos oli alijäämästä
huolimatta suurten kaupunkien parhaimmasta päästä. Ennakkotietojen
mukaan Pirkanmaan 22 kunnasta vain
kaksi on tekemässä positiivisen tuloksen ja 14 kunnan tulos heikkeni selvästi
edellisestä vuodesta.

Lähde: Tilastokeskus
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vuoden 2019 aikana ja Tampereella oli
kahdeksanneksi suurin työttömyysaste,
kun vuonna 2018 sijoitus oli 11. suurin.

Asuminen
Asuntorakentaminen jatkui vilkkaana
vuonna 2019. Tampereelle valmistui
ennätykselliset 4 122 asuntoa, mikä on
noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtaosa asunnoista on yksiöitä
sekä kaksioita ja ne sijoittuvat kerrostaloihin.
MAL 2016-2019 sopimuskauden aikana asuntoja valmistui Tampereelle yli
12 900, mikä on noin 5 300 asuntoa sopimuksessa asetettua tavoitetta enemmän.
Vuonna 2018 vakituisesti asutuista
asunnoista vuokra-asuntojen osuus,
noin 48 prosenttia, kohosi niukasti
omistusasuntojen edelle.

Nuorten, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä, joulukuu		
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Tampereen työpaikkamäärän kasvu
jatkui edelleen. Vuoden 2017 lopussa
Tampereella oli 122 611 työpaikkaa. Luku on kasvanut edellisvuodesta noin
5 863 työpaikalla ja Tampere saavutti
vuoden 2008 työpaikkamäärän (lähes
120 000).
Tampereen työttömyys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana ja suotuisa
kehitys jatkui vielä vuonna 2018. Vuoden 2019 aikana suunta kääntyi kuitenkin lievään nousuun. Työttömyysaste
nousi 11,6 prosenttiin, joka on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Työttömiä oli 13 662 eli
669 henkilöä enemmän kuin edellisenä
vuonna.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi
laskuun vuoden 2017 alussa, vuosina
2018 ja 2019 kehitys jatkui positiivisena.
Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa noin 22 prosenttia kaikista työttömistä, noin 2 960 henkilöä. Määrä on
laskenut 13 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna.
Tampereella
rakennetyöttömien
määrä on vähentynyt 43 % vuodesta
2016 vuoteen 2019. Tämä on enemmän
kuin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla,
Turussa tai Oulussa. Vaikka rakennetyöttömien määrä on vähentynyt, on
rakennetyöttömyys muuttanut ikäryhmätarkastelussa muotoaan: vuonna
2016 suurin ryhmä olivat 60-64 -vuotiaat työnhakijat. Marraskuussa 2019
suurimman ryhmän rakennetyöttömistä muodostivat 30-34 -vuotiaat työnhakijat, jotka eivät ikänsä puolesta ole
poistumassa vielä pitkään aikaan työvoimasta. Heitä oli marraskuussa 2019

1993

Työ

Tampereella lähes 1 000 henkilöä.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Tampereella oli vuoden lopussa
2 030. Nuorten työttömyysasteessa tapahtui selkeä käänne parempaan vuoden 2018 aikana, mutta vuoden 2019
lopussa määrä kääntyi jälleen hienoiseen nousuun. Myös yli 50-vuotiaiden
työttömyystilanne kääntyi noususuuntaiseksi vuoden 2019 aikana. Työttömiä
yli 50-vuotiaita oli joulukuussa 3 675
henkilöä, eli noin 220 työtöntä enemmän edellisvuoteen verrattuna.
Tampereen asema kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteen vertailussa pysyi vuoden 2018 tasolla ja
Tampere sijoittui edelleen neljänneksi. Kuusikkokunnista Oulun ja Turun
työttömyysasteet olivat Tamperetta
korkeammat. 20 suurimman kunnan
vertailussa Tampereen sijoitus heikkeni

1990

verrattuna ja oli noin 870 asukasta.
Syntyneiden määrä jatkoi laskuaan.
Vuonna 2019 syntyi hieman alle 2 150
uutta tamperelaista. Edellisen kerran
syntyneiden määrä on ollut alle 2 200
lasta vuonna 2002.
Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 393 850
asukasta. Kuluneen vuoden kasvu oli
4 237 asukasta. Kasvu on keskittynyt
keskuskaupunkiin. Tampereen osuus
kaupunkiseudun kasvusta on noin 70
prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli
noin 80 prosenttia.
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Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Tuloperusteiden muutokset
Verotuloja kertyi 974,6 milj. euroa, mikä
alitti vuosisuunnitelman 6,5 milj. eurolla. Verotulot kasvoivat 60,1 milj. eurolla
(6,6 %) vuodesta 2018. Vuodelle 2019
korotettiin kaikkia muita kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksiköllä paitsi rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroa korotettiin 1,0 prosenttiyksiköllä.
Kunnallisverotulot kasvoivat 41,5 milj.
euroa (5,4 %) edellisvuodesta. Tampereen kunnallisverotulojen kehitys oli
suurten kaupunkien ripeintä. Keskimäärin kuntien kunnallisverotilitykset
kasvoivat 2,6 %.
Yhteisöverotuloja kertyi 77,3 milj.
euroa. Yhteisöverotulojen 6,2 milj. euron (8,7 %) kasvu edellisestä vuodesta
aiheutui kaupungin jako-osuuden noususta. Kuntien yhteisöverotilitykset kasvoivat 2,8 %.
Kiinteistöverotuloja kertyi 88,4 milj.
euroa. Kiinteistöverot kasvoivat edellisestä vuodesta 12,3 milj. eurolla (16,2
%), mikä aiheutui erityisesti kiinteistöveroprosenttien korotuksesta. Lisäksi
kiinteistöverotuottoa kasvattivat rakennuskannan kasvu ja kiinteistöveroprojektin aiheuttamat täydennykset kiinteistöverorekisteriin.
Valtionosuuksia kertyi yhteensä 302,0
milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat
edellisestä vuodesta 10,9 milj. euroa
(3,8 %). Valtio päätti aikaistaa kunnille
maksettavan kertaluonteisen 237 milj.
euron erän maksatusta vuodelta 2020
vuodelle 2019, mikä lisäsi valtionosuutta 10 milj. eurolla. Lisäyksessä oli kyse
kiky-sopimuksen
lomarahaleikkauksiin liittyvästä kompensaatiosta. Ilman
kompensaation aikaistamista valtionosuudet olisivat olleet vuoden 2018 tasolla.
Peruspalvelujen valtionosuutta saatiin 242,5 milj. euroa, mikä oli 10,6 milj.
euroa (4,6 %) edellistä vuotta enemmän. Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet olivat 59,5 milj. euroa,
mikä oli 0,3 milj. euroa (0,5 %) vuotta
2018 enemmän.

Kaupungin tehtävien ja
toiminnan muutokset
Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Pirkanmaan Voimia
Oy:n perustamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa 21.5.2018. Tampereen kaupunki myi kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamalle
Pirkanmaan Voimia Oy:lle Tampereen
Voimia Liikelaitoksen liiketoiminnan
1.1.2019. Monetra Oy:n perustamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa
21.5.2018 ja konsernipalveluyksikkö
Kopparin henkilöstöä siirtyi Monetra
Pirkanmaa Oy:lle sekä kaupungin konsernihallinnon yksiköihin 1.1.2019.
Tampereen
kaupunginvaltuusto
päätti kokouksessaan 15.4.2019 yhtiöittää Hiedanrannan kehitysohjelman.
Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa Hiedanrannan kehittämisestä ja toteuttaa
sille siirrettäviä julkiseen palveluun rinnastettavia tehtäviä. Hiedanranta Ky
on yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on
kehittää sen hallitsema maaomaisuus
sisällöllisestä tavoitteesta tonteiksi, infrastruktuuriksi ja lopputilanteessa eläväksi, kestävää kaupunkirakentamista
toteuttavaksi kaupunginosaksi.
Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n
perustamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2019. Tampereen
kaupunki myi Tampereen Infra Oy:lle
Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan 1.1.2020.
Hyvinvoinnin
palvelualue
jaettiin 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelualueeksi
ja
sivistyspalvelujen
palvelualueeksi.
Kaupunginvaltuusto päätti asiaa koskevasta hallintosäännön muutoksesta
16.9.2019. Hyvinvointipalvelujen uudelleenorganisoinnin tavoitteena on
selkeyttää ja vahvistaa johtamisjärjestelmää sekä tukea pirkanmaalaisen
sote-uudistuksen toteuttamista.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella Yrityspalvelut ja edunvalvonta
-palveluryhmä jakautui toiminnallisesti
kahdeksi uudeksi palveluryhmäksi syk-

syllä 2019. Uudet palveluryhmät ovat
Elinkeinopalvelut sekä Vetovoima ja
edunvalvonta, joka sisältää Vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelman, edunvalvontatoiminnan ja korkeakouluyhteistyön. Palveluryhmä vastaa myös
Visit Tampere Oy:n ohjauksesta sekä
yliopistoyhteistyön kehittämisestä ja
yliopistokentälle suuntautuvista tuista
ja avustuksista.
Kaupunginhallitus hyväksyi 27.5.2019
osaksi vuoden 2020 talousarvion jatkovalmistelua uuden kehitysohjelman
Tampere Junior. Ohjelma toteuttaa
Tampereen strategian tavoiteltavaa
tulosta 2030 tasaisesti jakautuvasta hyvinvoinnista. Lisäksi ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävää kaupunkitasoista
toiminnan painopistettä. Yhtenä tavoitteena on pormestariohjelman mukaisesti taata jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa.
Tampere valmistautui työllisyydenhoidon laajenevaan toimivaltaan Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman (2019-2020) mukaisesti.
Työllisyydenhoidon
toimintamallia
valmisteltiin niin, että mukaan voivat
halutessaan tulla kaikki Pirkanmaan
kunnat, mikäli se on valtakunnallisten
linjausten mukaan mahdollista.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tulos oli 28,8 milj. euroa
alijäämäinen. Valtuusto päätti vuoden
2019 aikana talousarviomuutoksista
kolme kertaa. Talousarviomuutosten
mukainen tilikauden tulostavoite oli
29,2 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarviomuutokset kohdistuivat
pääasiassa vuodelta 2018 siirtyneiden
investointien
uudelleenbudjetointeihin. Valtuusto lisäsi investointimenoja
37,3 milj. eurolla vuoden 2018 talousarvioon sisältyneiden investointien
saattamiseksi valmiiksi. Valtionosuuksien tuloarviota pienennettiin ministeriöiden rahoituspäätösten perusteella
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0,414 milj. eurolla. Lisäksi talousarviomuutoksilla päätetiin perustettavan
Suomirata Oy:n osakkeiden merkitsemisestä enintään 4,0 milj. eurolla ja 0,8
milj. euron sijoituksesta Hiedanranta
Ky:n yhtiöpääomaan.
Kaupungin tilikauden tulos toteutui
9,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintakate toteutui
5,1 milj. euroa muutettua talousarviota
heikompana ja toimintakatteen kasvu
vuodesta 2018 oli maltilliset 2,7 prosenttia. Kaupungin taloustilanne koheni merkittävästi vuodesta 2018. Tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta
38,7 milj. euroa, mutta tulos jäi kuitenkin 20,1 milj. euroa alijäämäiseksi.
Käyttötalouden osalta merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan 14,9 milj. euron sekä
sivistys- ja kulttuurilautakunnan 1,9
milj. euron toimintakatteen ylitys. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelujen
ostot kasvoivat budjetoitua enemmän
asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvun vuoksi. Merkittävimmät ylitykset
syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä lastensuo-
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jelun sijaishuollon, vammaispalvelujen
ja kotihoidon ostoissa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylityksen syinä ovat
mm. perusopetuksen henkilöstökulut,
palvelusetelipäivähoidon laajentaminen, oppilaskuljetuskustannukset sekä
työterveyden kulut.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan
toimintakate ylittyi 0,8 milj. euroa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan muutetun talousarvion mukainen toimintakatteen tavoitetaso ylitettiin.
Yhdyskuntalautakunnan toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa muutettua
talousarviota heikompana. Joukkoliikennelautakunnan osalta muutetun talousarvion mukainen toimintakatteen
tavoitetaso ylitettiin.
Tampereen Infra Liikelaitoksen liikeylijäämä toteutui 2,3 milj. euroa ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen liikeylijäämä
0,4 milj. euroa muutettua talousarviota
heikompana. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen osalta liikeylijäämätavoite saavutettiin. Liikelaitosten
liikeylijäämä ei ole valtuustoon nähden
sitova erä.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 80,6
milj. euroa muutettua talousarviota

pienempinä pääasiassa hankkeiden
lykkääntymisen seurauksena. Suurin
osa hankkeista on talonrakennushankkeita ja ne on budjetoitu uudelleen toteutettavaksi vuodelle 2020. Uudelleen
budjetoitavien hankkeiden kokonaismäärä oli 40,1 milj. euroa, josta talonrakennushankkeiden osuus oli 18,9 milj.
euroa. Ulkopuolista rahoitusta peruskaupungin investointihankkeisiin saatiin 1,1 milj. euroa, joka alitti muutetun
talousarvion 2,1 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
Toimintakate kasvoi edellisvuodesta
maltillisesti 2,7 prosenttia ja asukaskohtainen toimintakate kasvoi 1,5 prosenttia. Vuoden 2019 tilikauden tulos
päätyi 20,1 milj. euroa alijäämäiseen
tulokseen. Tulos koheni huomattavasti
(38,8 milj. euroa) edellisestä vuodesta.
Vuoden 2020 talousarviossa vuosikate on 112,9 milj. euroa ja tilikausi päättyy 0-tulokseen. Talousarvion toimintakate mahdollistaa yli 60 milj. euron
toimintakatteen kasvun vuonna 2020

vuoteen 2019 verrattuna. Viime vuosien
toteutuneen toimintakatteen kasvun
perusteella tavoitteen saavuttaminen
on hyvin realistista ja 0-tuloksen saavuttaminen on mahdollista ensimmäisen kerran vuoden 2013 jälkeen.
Talouden pitämiseksi tasapainossa
on aivan olennaista pitää jatkossa toimintakatteen kasvu verorahoituksen
kasvua pienempänä. Toimintamenojen
pitäminen verorahoituksen mahdollistamalla tasolla myös vuosina 2020 -

2024 on täysin mahdollista. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että kaupunki pidättäytyy uusista toimintamenoja lisäävistä päätöksistä eikä
valtiovalta anna kunnille uusia tehtäviä
tai laajenna nykyisiä velvoitteita ilman
aitoa täyttä kompensaatiota aiheutuvista lisäkustannuksista. Lisäksi verotulojen suotuisa kehitys tulee taloussuunnitelmakaudella jatkua arvioidusti.
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Henkilöstö
Henkilöstömäärän kehitys
Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2019
oli 14 067 henkilöä, josta vakinaisen
henkilöstön osuus oli 11 181. Määräaikaista henkilöstöä oli 2 886, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 327
henkilöä. Henkilöstöstä osa-aikaisia
oli 1 832 henkilöä. Henkilöstömäärä
sisältää myös työ- ja virkavapaalla
olevat henkilöt. Vuoden 2018 lopussa
henkilöstömäärä oli 14 469. Henkilöstömäärä laski 402 henkilöllä edelliseen
vuoteen nähden pääosin organisaatiomuutosten vuoksi.
Tampereen Voimia liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2019, jolloin 595 henkilöä siirtyi pois kaupungin palveluksesta. Konsernipalvelujen talouspalvelut sekä
osa henkilöstö- ja ICT-palveluista siirrettiin liikkeenluovutuksella Monetra
Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019. Talous- ja
velkaneuvonta siirrettiin liikkeen-

luovutuksella valtiolle 1.1.2019 alkaen.
Liikkeenluovutukset koskivat noin 150
henkilöä.

Palkallisten henkilötyövuosien
kehitys
Palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2019 oli 12 792 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 256 henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet alittivat muutetun
talousarvion 52:lla.
Kaupungin henkilötyövuosien määrä laski edellisvuoteen nähden 506
henkilötyövuodella (-3,8 %) pääosin
organisaatiomuutosten vuoksi. Kun
otetaan huomioon organisaatiomuutokset, henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu oli ilman palkkatuettuja
182 henkilötyövuotta (1,4 %) ja koko
henkilöstön osalta yhteensä 186 henkilötyövuotta (1,5 %).

HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ VUONNA
2019, HTV
Liikelaitokset
881 htv
7%
Kaupunkiympäristön
palvelualue
312 htv
2%

Pirkanmaan
pelastuslaitos
646 htv
5%

Henkilöstökulujen kehitys
Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 626,1 milj. euroa. Vuoteen 2018 nähden henkilöstökulut
vähenivät 4,7 milj. euroa (-0,8 %). Kun
otetaan huomioon organisaatiomuutokset, sivukuluprosenttien lasku 1,12
prosenttiyksiköllä,
toimistotyöajan
taukokäytännön muutoksesta maksetut kertakorvaukset, vuodelle 2018
kohdistunut tuloksellisuuserä sekä lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus, vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 23,3 milj. euroa (3,9 %).
Palkallisten henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu lisäsi henkilöstökuluja noin 9 milj. euroa. Taloudellisiin
syihin perustuvia palkattomia vapaita
pidettiin 14 090 henkilötyöpäivää (39
henkilötyövuotta), mikä vähensi palkka- ja sivukuluja noin 1,3 milj. euroa.

HENKILÖSTÖKULUT VUONNA 2019, MILJ. EUROA

Konsernihallinto
345 htv
3%

Elinvoiman ja
kilpailukyvyn
palvelualue
1 678 htv
13 %
Hyvinvoinnin
palvelualue
8 929 htv
70 %

Henkilöstökulut alittivat muutetun
talousarvion 2,7 milj. eurolla. Avo- ja
asumispalveluissa
henkilöstökulut
toteutuivat 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempina vastaanottopalvelujen,
psykososiaalisen tuen palvelujen sekä ikäihmisten
palvelujen palvelulinjojen rekrytointihaasteiden vuoksi. Vastaavasti työvoiman vuokrauskulut toteutuivat muutettua
talousarviota
korkeampina.
Konsernihallinnon
henkilöstökulut
alittivat vuosisuunnitelman 2,3 milj. eu-
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rolla, mikä selittyy käynnistämättömillä
projekteilla ja täyttämättömillä vakansseilla. Kasvatus- ja opetuspalveluissa
henkilöstökulujen muutettu talousarvio
ylittyi 1,2 milj. eurolla. Ylitystä selittävät
tva-korotukset, varhaiskasvatuksen eläkemenoperusteiset maksut sekä perusopetuksen sijaiskustannukset. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstökulut
ylittivät muutetun talousarvion 1,5 milj.
eurolla. Ylitystä selittää palveluiden
myynnin kasvun vaatimat rekrytoinnit,
joiden avulla saavutettiin muutetun ta-

lousarvion mukainen tilikauden tulos.
Talousohjelmassa asetettiin henkilöstöön kohdistuvia useita talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuosille 2018–
2020. Vuoden 2019 lopun toteuman
perusteella toimenpiteet ovat pääosin
toteutuneet suunnitelman mukaisesti
ja myös 5 prosentin hallinnollisten tehtävien vähennystavoite ollaan saavuttamassa.
Poikkeamia on tarkemmin analysoitu palvelualueiden ja taseyksiköiden
osioissa.
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Henkilöstökulut (milj. euroa)
Palkat ja palkkiot

TP 2018 TA 2019

Muutettu
TA 2019

TP 2019

TP 19 /
TP 18

%

-498,7

-501,2

-500,7

-497,9

0,7

-0,1

-112,9

-110,6

-111,1

-112,0

1,0

-0,9

-19,3

-18,0

-17,0

-16,2

3,1

-15,8

-630,9

-629,8

-628,9

-626,1

4,7

-0,8

Muutettu
TA 2019

Ero

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Henkilöstökulut ja palkalliset henkilötyövuodet
(1 000 euroa ja htv)

TP 2019

1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

HTV

HTV

HTV

-24 941

-27 314

2 373

345

373

-28

-411 933

-413 371

1 438

8 929

8 899

30

Avo- ja asumispalvelut

-209 935

-213 294

3 359

4 354

4 387

-33

Kasvatus- ja opetuspalvelut

-163 397

-162 151

-1 246

3 613

3 557

56

-38 600

-37 925

-675

962

955

7

-92 162

-89 270

-2 892

1 678

1 692

-14

josta Ammatillinen koulutus

-53 376

-51 828

-1 548

942

920

22

Lukiokoulutus

-19 109

-18 490

-619

289

285

4

Työllisyys- ja kasvupalvelut *)

-16 249

-15 446

-803

383

421

-38

Kaupunkiympäristön palvelualue

-18 335

-18 655

320

312

328

-15

Liikelaitokset yhteensä

-43 223

-43 840

617

881

907

-26

Tampereen Infra Liikelaitos

-17 972

-18 201

229

376

406

-30

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

-17 806

-17 996

190

370

363

7
-3

Konsernihallinto
Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampereen Vesi Liikelaitos
Pirkanmaan Pelastuslaitos
Yhteensä

-7 444

-7 643

199

135

138

-35 548

-36 404

856

646

645

1

-626 142

-628 853

2 711

12 792

12 844

-52

*) Sisältää palkkatukityöllistettyjä 247 henkilötyövuotta vuonna 2019

Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstökulut sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet
kustannukset. Vuonna 2019 työvoima-

kustannukset olivat 630,0 milj. euroa.
Henkilöstömenojen osuus oli 626,1 milj.
euroa ja työvoiman vuokrausmenojen
osuus 3,9 milj. euroa. Työvoimakustannukset alittivat muutetun talousarvion

1,7 milj. eurolla. Henkilöstömenojen
osuus alituksesta oli 2,8 milj. euroa.
Työvoiman vuokrausmenojen osalta
muutettu talousarvio ylittyi 1,1 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 uhat hallitaan ja
mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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- turvallisuus ja varautumistiimi
riskienhallinnan johtoryhmän tukemana.

Talouden ja toimintaympäristön
vaikutukset kaupunkikonserniin
Valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa 2019, että vuonna 2019 Suomen bruttokansantuote kasvaa 1,6 % ja
vuonna 2020 talouskasvu hidastuu yhteen prosenttiin. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu
kansainvälisen talouden suhdanteen
heikentyessä. Yksityisen kulutuksen
kasvu jatkuu työllisyyden kohentuessa
sekä ansiotason noustessa. Vienti kasvaa vahvasti palveluviennin ja laivatoimitusten seurauksena.
Työllisten määrän arvioidaan nousevan 0,5 % vuonna 2020. Talouskasvun
hidastuminen ja nimellispalkkojen nou-
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su alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrän arvioidaan
vähenevän ja työttömyysasteen laskevan 6,5 prosenttiin.
Kuntien menoja kasvattaa ennustejaksolla 2020-2022 väestön ikääntymisestä aiheutuva terveys- ja hoivapalvelujen kysynnän kasvu sekä yksittäisten
terveydenhuoltotoimenpiteiden
kallistuminen hoitojen kehittyessä. Lisäksi kuntatalouden menoja lisäävät
hallituksen lisäpanostukset sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä koulutukseen.
Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi
etupainotteisesti, ja ne kiihdyttävät kulutuksen kasvua etenkin vuonna 2020.
Lisäksi hallitusohjelman kertaluonteiset panostukset lisäävät kuntatalouden
menoja vuosina 2020–2022.

Kaupungin merkittävimmät
riskialueet
Koko kaupungin tasolla yhtenä merkittävimpänä kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista uhkaavana
riskialueena on tunnistettu kaupungin
talouden tasapainottamisessa onnistuminen ja myös kaupunkitasoinen tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehitys.
Kaupungin taloutta haastaa ripeä velkamäärän kasvu. Ylijäämäinen tuloslaskelma mahdollistaisi myös kaupungin
mittaville investoinnille riittävän omarahoitusosuuden. Kolmantena merkittävänä riskinä on tunnistettu kriittisten
kaupunkikehityshankkeiden onnistuminen. Kaupungissa on meneillään 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, huolellista suunnittelua sekä onnistunutta toteutusta hankkeen alusta

sen loppuun asti. Hiedanrannassa ja
raitiotien 2. vaiheessa on lupiin liittyvinä riskeinä ollut mm. vesistötäytön
rakentaminen liittyen uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentamiseen
ja muun muassa raitiotielinjauksen ja
kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi alueelle.
Henkilöstöön liittyvinä riskialueina
ovat erityisesti henkilöstön saatavuus,
osaamisen varmistaminen ja työhyvinvointi. 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 myös
työn määrän ja käytettävissä olevien
resurssien epäsuhdasta, joka vaikuttaa muun muassa kehittämistoimenpiteiden onnistumiseen. 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.
Kaupungin toimintoja on viime vuosina enenevissä määrin yhtiöitetty. Konsernina toimiminen, konserniohjaus ja
konsernin tahtotilan selkeä määrittely
ja viestintä tytäryhteisöille nousevat
tässä tärkeinä kokonaisuuksina ja myös
riskialueina esiin suhteessa kaupungin
tavoitteisiin. Kaupungin tulee varmistua konserniedun toteutumisesta ja siitä, että tytäryhteisöt toimivat kaupunki- ja omistajastrategioiden puitteissa
tehokkaasti ja taloudellisesti. Hyvää
hallintotapaa on kehitetty eteenpäin
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kaupunginvaltuustossa 16.12.2019 hyväksytyn uuden konserniohjeen myötä. Ohjeeseen lisättiin sääntelyä ns.
kaksoisrooleista. Ohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai
hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi
kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta
ja tarkastuslautakunta).
Ilmastonmuutos edellyttää riskienhallinnalta toimia ja varautumista.
Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi
joudutaan kaupungissa analysoimaan
myös ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen näkökulmia.

Palvelutuotanto ja toiminnan
jatkuvuus
Kasvavassa kaupungissa korostuvat
riskialueena myös kasvavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet sekä niihin vastaaminen. 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. Tässä sopimusohjauksella ja
-osaamisella sekä riittävällä kumppaniverkoston riskienhallinnalla on iso
merkitys. Riskeinä ulkoistettujen palveluntuottajien kanssa toimittaessa nousevat ulkoistettujen palvelujen valvonnan puutteet, ml. sopimusten hallinta.
Merkittävillä häiriöillä on aina kielteinen
vaikutus kaupungin toimintaan ja myös
kaupungin ja sen toimijoiden julkisuuskuvaan. Näiden kerrannaisvaikutukset
voivat muodostua erittäin suuriksi ja
pitkäaikaisiksi.
Tampereen Vesi Liikelaitoksella on
raportoitu hankintoihin liittyviä riskejä
realisoituneiksi. Kaupungin peruskorjaustarpeiden priorisointi (ml. sisäilmaongelmat) on samoin tunnistettu
kaupunkitasoiseksi riskialueeksi, joka
edellyttää huolellista riskienhallintaa ja
pitkäjänteistä suunnittelua. Viime vuosina kaupungin kiinteistöissä on todettu useita sisäilmaongelmia, niin myös
vuonna 2019. Havaittuihin ongelmiin

on puututtu ja tehty korjaavia toimenpiteitä. Sisäilmaongelmilla on vaikutusta talouteen mutta myös terveyteen ja
turvallisuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin. Kehitystä seurataan ja ennakoivia toimenpiteitä toteutetaan, jotta vältetään vakavat henkilöihin kohdistuvat
vaikutukset.
Tietoliikenneverkon häiriöt vähenivät
entisestään vuoden 2019 aikana, vaikka
tietoliikenneoperaattorin palomuurin
ohjelmisto-ongelmat aiheuttivat marraskuussa 2 merkittävää ongelmaa.
Ulkoapäin tulevia palvelunestohyökkäyksiä kohdistui Tampereen vastuulla
olevaan tietoliikenneverkkoon vuoden
2019 aikana 5 kertaa, mutta operaattorilta ostettava suojaus torjui nämä
onnistuneesti. Yhteisissä tietojärjestelmissä ilmeni vuoden aikana muutamia
yksittäisiä laajempia ongelmia.
Kuntakentässä toteutui vuoden 2019
aikana merkittäviä tietoturvaongelmia,
mutta Tampere selvisi ilman toteutuneita isompia tietoturvariskejä. Tietoturvan
valvontaan toteutettiin vuoden 2019 aikana käyttöön uusi tietoturvatapahtumien käsittelyyn ja asiantuntijatyöhön
perustuva palvelu, joka auttaa tietoturvan tilannekuvan muodostamisessa
ja parantaa havaintokykyä pienentäen
riskejä. Riskienhallintaa toteutettiin onnistuneesti myös muutamissa isoissa
projekteissa ja myös ensimmäiset EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojan vaikutusten arvioinnit
(DPIA) tehtiin vuoden 2019 aikana.

Turvallisuus ja vahingot
Turvallisuus on vakaan, viihtyisän ja hyvinvoivan kaupungin kivijalka. Muuttuva turvallisuusympäristö on haastanut
Tampereen kaupungin turvallisuuden
monin eri tavoin. Kaupunki onkin tunnistanut merkittävän roolinsa turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vuoden aikana laadittiin Tampereen
kaupungin turvallisuussuunnitelma (työ
jatkuu 2020), joka toimii sateenvarjona
kooten yhteen erilaiset turvallisuuden
hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat.
Turvallisuussuunnitelmaa ja siihen sisältyviä kehitystavoitteita on laadittu
laajassa yhteistyössä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toimintavuoden aikana kaupungin
sisäistä turvallisuuskulttuuria kehitettiin 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. Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan liittyen laadittiin
konsernitasoinen opas uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan. Yhteistyötä
Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa
on edelleen tiivistetty muun muassa
säännöllisten
yhteistyöpalavereiden
ja yhteisten uhka-arvioiden tekemisen
muodossa.
Kaupunkirakenteeseen ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot voivat olla
seuraamuksiltaan huomattavia. Taloudellisten vahinkojen lisäksi niillä voi
olla myös vakavia yksilöön kohdistuvia
vaikutuksia. 2019 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
Kaupungin talous osoitti viimein vuonna 2019 toipumisen merkkejä, vaikka
tulos jäikin negatiiviseksi. Investointien tulorahoitusprosentti nousi 58 prosenttiin edellisvuoden 24 prosentista.
Kaupungin voimakkaana jatkuva väestönkasvu pitää investointitason lähivuosina edelleen korkeana. Talouden
tasapainottamisohjelman avulla tavoitellaan myös oman tulorahoituksen ja
investointien parempaa yhteensovittamista, jotta kaupungin lainamäärän
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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 ovat
olleet 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.
Johdannaissopimuksia on laadittu vain
suojaustarkoituksessa. Mikään sopimuksista ei toteutuessaan kasvata kaupungin korkovirtariskiä eli lisää korkokuluja tilanteessa jossa markkinakorot
nousevat. Lainasalkun suojausaste oli
vuoden lopussa 55 prosenttia eli 45
prosenttia kaupungin lainoista on vuoden horisontilla alttiina markkinakorko-
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jen 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
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 sijoitussuun-

nitelmaa. 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 2019. 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. Kaupunkitasoisena kehittämiskohteena on riskienhallinnan työkalujen kehittäminen
edelleen siten, että ne linkittyvät tiiviimmin osaksi palvelualueiden ja konserniohjauksen strategista suunnittelua ja
johtoryhmätyöskentelyä.
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Ympäristö- ja ilmastotekijät
Kaupungin talouden ja toiminnan kannalta olennaiset ympäristö- ja ilmastotekijät
liittyvät eri yksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toimiin hyvän ja terveellisen
ympäristön turvaamisen suunnittelussa,
rakentamisessa ja ylläpidossa sekä kaupungin ympäristö- ja ilmastositoumusten
ja -sopimusten toteuttamisessa.
Kaupunkistrategian mukaisia ympäristöpolitiikan linjauksia hiilineutraalista ja
kestävästi kasvavasta kaupungista edistettiin toimintavuonna 2019 erityisesti
Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tuella.
Ohjelman johdolla kaupungin yksiköissä
laadittiin yksityiskohtaisia toimenpiteitä sisältäviä tiekarttoja tavoitteen saavuttamiseksi. Tampere otti käyttöönsä
ilmastobudjetin, jonka avulla seurataan
kaupungin toimenpiteiden riittävyyttä
asetetun hiilineutraaliustavoitteen suhteen sekä vuoden 2021 talousarviosta
lähtien toimiin budjetoituja taloudellisia
resursseja.
Kestävän liikkumisen ja kaupunkirakenteen osalta jatkettiin kantakaupungin yleiskaavatyön päivitystä ja
päätöksenteon tueksi kehitettiin yhdyskuntarakenteen päästöjen mallintamisen
työkalu. Toimintavuonna laadittiin kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa
(SUMP), jossa tarkastellaan liikenteen ja
sen kasvun kehittämisen lisäksi ihmisten
liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta. Raitiotien ensimmäisen osan rakentaminen edistyi ja toisen
osan valmistelua jatkettiin. Lisäksi tehtiin
päätös raitiotien Hatanpään haaran rakentamisesta. Tampereen ja naapurikuntien välillä alkoi kulkea yhteensä 25 uutta
lähi- ja kaukojunavuoroa. Hervannan
suunnan pyöräilyolosuhteet paranivat,

kun uusi valtatie 9:lle ulottuva osuus baanasta avattiin.
Kestävää asumista ja rakentamista toteutettiin kaupungin kiinteistöissä
energia- ja tilatehokkuuden sekä rakennusten käyttäjien ohjaamisen piloteilla.
Tontinluovutuskilpailuihin ohjelmoitiin
kestävän rakentamisen teemoja. Hiedanrannan kestävän rakentamisen ohjauskriteereitä valmisteltiin ja aloitettiin
alueen energiajärjestelmän simulointi.
Puukerrostalorakentamista edistettiin
etenkin Vuoreksen Isokuusen alueella.
Isännöitsijöitä koulutettiin resurssitehokkaaseen asuinkiinteistöjen ylläpitoon.
Luonnonmukaisia hulevesijärjestelmiä
kehitettiin mm. Hiedanrannassa ja Vuoreksessa.
Energian kestävän tuotannon ja
kulutuksen osalta Tampereen Sähkölaitos edisti uusiutuvaa energiaa
useissa hankkeissa ja laajensi Tarastenjärven aurinkovoimalaa 720 aurinkopaneelilla. Sähkölaitoksen keskitetyn energiatuotannon hiilidioksidipäästöt ovat
puolittuneet vuoden 1990 tasosta. Kerrostalokannan siirtymistä kaukolämmön
kysyntäjoustopalveluiden piiriin vauhditettiin, öljylämmitteisille kiinteistöille
suunnattu Pientalot öljystä uusiutuviin
-kampanja käynnistettiin ja energiatehokasta asumista ja nollaenergiarakentamista edistettiin. ICT-ratkaisuja kehitettiin
muun muassa sähköiseen liikenteeseen
ja älykkääseen ulkovalaistukseen. Kaupungin omien kiinteistöjen energiankulutus kasvoi mm. sisäilmaongelmista johtuvan ilmanvaihdon kasvun takia. Kaupunki
hankki kiinteistöihinsä 100 % uusiutuvaa
sähköä, lämmöstä vastaava osuus oli
noin 30 %.

Kestävää kulutusta ja materiaalitaloutta edistettiin jatkamalla Hiedanrannan yleissuunnitelman sekä alueen
älykkäiden, kestävien ja kiertotalouden
ratkaisuiden kehittämistä. Massatasapainon toimintamallin kehittäminen
alkoi ja ylijäämämaita hyödynnettiin
rakentamisessa. Sulkavuoren Keskuspuhdistamon rakentaminen jatkui ja
Pirkanmaan Jätehuollon Koukkujärven
biokaasulaitoksen rakennustyöt aloitettiin. Toimintavuonna valmistui Pirkanmaan 17 kunnan yhteinen jätestrategia vuoteen 2025. Tamperelaisille
julkaistiin ilmasto-opas (ilmastosankari.
fi) hiilijalanjälkeä pienentävien arjen
ilmastotekojen tukemiseksi. Ekokumppanit Oy jatkoi kestävän kehityksen
mukaisen elämäntavan ja yritystoiminnan edistämistä.
Kestävän kaupunkiluonnon osalta
kaupunkivihreän ja hulevesien luonnonmukaisen hallinnan lisäämiseen
tarkoitettua viherkerrointyökalua pilotoitiin tulevaa käyttöönottoa varten.
Hiilensidonnan ja -nielujen arviointityö
sekä ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laadinta käynnistettiin.
Kaksi uutta luonnonsuojelualuetta perustettiin ja päätöksentekoa odottamaan eteni kolme muuta valmisteltua
kohdetta. Näiden myötä Tampereen
kaupungin
luonnonsuojeluohjelman
2012-2020 suojelukohteista on toteutunut 19 aluetta, joiden pinta-ala kattaa
84 % ohjelman mukaisesta pinta-alatavoitteesta. Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualueella vieraili vuoden
aikana noin 40 000 kävijää ja alueelta laadittiin ulkoilureittisuunnitelmaa
edelleen Oriveden suuntaan.

Kestävä Tampere 2030 -linjausten seurantaindikaattoreita

2017

2018

2019

Aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille vahvistuneiden asemakaavojen asuinkerrosalan
osuus, %

2015 2016
70

77

59

77

21

Joukkoliikenteen matkustajamäärä, miljoonaa nousua/vuosi

35

37

40

40

41

4

6

16

19

Puurakentamisen osuus uudisrakentamisessa asuinkerrostalojen kantavassa rakenteessa, %
Energialuokka A:n osuus uusista asuinrakennuksista, %
Uusiutuvan energian osuus Sähkölaitoksen tuotannossa, %

31

39

47

44

45

Tampereen alueella sähköverkkoon asennetut aurinkopaneelijärjestelmät, kpl

44

70

132

214

380

25

33

39

178

173

168

165

Ympäristökriteerejä sisältävien hankintojen osuus kaikista kaupungin hankinnoista, %
Asumisessa syntyvän sekajätteen määrä, kg/asukas

13
182

Kaupungin metsien vuosittainen kasvu, 1000 m3
Kaupungin metsien vuosittainen ainespuupoistuma, 1000 m3

47
17

20
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Kaupungin toimintayksiköiden ja
liikelaitosten ehdolliset ympäristövastuut olivat yhteensä 62,1 milj. euroa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu
ehdollisina ympäristövelkoina 11 mahdollisesti kaupungin puhdistettavaksi
tulevan kohteen puhdistusvastuut ja
kuuden entisen kaatopaikan tarkkailuvastuut. Uusina kohteina kirjattiin
Kalevankulman, Takojankadun sekä
Tesoman seisakkeen pilaantuneiden
maiden puhdistusvastuut. Merkittävimmät lisäykset tehtiin Viinikanlahden
ja Hatanpäänkadun sekä Hiedanrannan maa-alueiden puhdistusvastuisiin
liittyen. Pakollisiin varauksiin on kirjattu
yhteensä 0,5 milj. euroa Vuoltsun korttelin maanpuhdistusvarauksia sekä 0,1
milj. euroa maisemointivarauksia.
Kaupungin ympäristötuotot, ilman
kaupungin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien osuutta,
olivat yhteensä 42,7 milj. euroa. Välittömät ympäristökulut olivat yhteensä
29,8 milj. euroa ja välittömät ympäristöinvestoinnit 20,3 milj. euroa. Tampereen Vesi -liikelaitoksen jäteveden
käsittelyyn ja viemäröintiin liittyvät tuotot, kulut ja investoinnit olivat merkittä-

vimpiä ympäristöeriä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen saneerausta ja uusien
runkoviemäriyhteyksien rakentamista
jatkettiin vesihuollon toimivuuden turvaamiseksi. Lisäksi investoinnit sisälsivät 9,4 milj. euroa Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:n sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
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, ajoneuvojen polttoainevero
sekä erilaiset vesistöihin, maaperään,
pohjaveteen, meluun tai luonnonsuojeluun liittyvät tutkimukset ja selvitykset
Talouden toteuman ja seurantaindikaattoreiden lisäksi ympäristöasioiden
etenemistä seurataan hiilidioksidipäästöjen kehityksellä. Tällä seurataan pysyvätkö Tampereen päästöt talousarviossa asetetun ilmastobudjetin rajoissa.
Tampereen päästöissä ei ole tapahtunut merkittävää laskua vuoden 2015 jälkeen. Taulukossa esitetään uusimmat
tiedot Tampereen alueella syntyneiden

kasvihuonekaasupäästöjen sektorikohtaisesta toteutumasta ja ennusteesta.
Rinnalla on vuoden 2020 budjetti ja
2030 hiilineutraaliustavoite. Päästökehitys kaukolämmön, lämmityssähkön
ja muun sähkönkulutuksen osalta vastaa tavoitteita. Kaupungin rakennukset
kuluttavat kaukolämmöstä ja muusta
sähkönkulutuksesta kummastakin 7-8
%. Liikenteen päästöt ovat nousussa
ja erillislämmityksen, eli käytännössä
öljylämmityksen, päästöt laskevat liian
hitaasti tavoitteisiin nähden.
Kaupunkiympäristön palvelualueen
kestävän kehityksen yksikkö koostaa
ja julkaisee sähköisesti yksityiskohtaisemman, koko kaupunkikonsernia
koskevan
ympäristötilinpäätöksen
tunnusluvut. Vuoden 2020 ympäristötilinpäätöksessä tullaan raportoimaan
ensimmäistä kertaa ilmastonsuojelun
talousluvut erikseen. Myös ekologisen kestävyyden indikaattoreista ja
kasvihuonekaasupäästöistä
kootaan
tarkempaa tietoa kaupungin verkkosivuille. Kestävä Tampere 2030 -ohjelman toteutuksesta raportoidaan osana
Smart Tampere -ohjelmaa.

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Ennuste
2019

TA 2020

Tavoite
2030

249 900

266 500

265 000

250 000

28 000

Erillislämmitys

76 600

74 900

73 000

64 000

4 000

Lämmityssähkö

23 300

27 600

23 000

21 000

7 000

Liikenne

239 800

246 600

261 000

201 000

115 000

Muu sähkönkulutus

116 600

132 600

111 000

108 000

40 000

23 900

30 800

-

22 000

7 000

105 300

101 800

-

101 000

39 000

Kaukolämpö

Teollisuuden sähkönkul.
Teollisuus ja työkoneet
Maatalous
Jätteet ja jätevedet
Yhteensä
Päästövähennys verrattuna vuoteen 1990

6 800

6 500

7000

7 000

5 000

71 800

71 300

71 000

65 000

15 000

914 000

958 600

-

839 000

260 000

-30%

-26%

-

-35%

-80%

Vahvistettu päästötoteuma vuodelta 2018 ja ennuste 2019 sekä päästöbudjetti 2020 ja tavoite 2030. Yksikkö:
hiilidioksidiekvivalenttitonni (t CO2-ekv). Päästölaskenta ja sektorijako noudattavat CO2-raportin laskentamenetelmää, sillä
erotuksella, että sektori ”kuluttajien sähkönkulutus” on otsikoitu ”muu sähkönkulutus” ja maalämpö sisältyy lämmityssähköön.
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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 17.12.2018 päättänyt Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet, joilla
turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallintotavan mukaisuutta. Tampereen kaupunginhallitus on
25.11.2019 antanut määräyksen Hyvä
hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen
valvonta, missä on määritelty eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä
konkreettiset toimintatavat toiminnan lainmukaisuuden ja eettisyyden
varmistamiseksi. Määräyksessä on
esitetty muun muassa toimintatavat
ja esimerkiksi sisäisen tarkastuksen
sekä kaupungin lakitoiminnon toimintavelvoitteet väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja väärinkäytöstapausten selvittämiseksi.
Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen
tai muun perusteettoman edun saamista tai edes sen mahdollisuuden
pyytämistä, tarjoamista, antamista,
vaatimista tai hyväksymistä joko suoraan tai välillisesti siten, että se vaikuttaa joko kohdehenkilön tehtävien
asianmukaiseen suorittamiseen tai
siihen, miltä hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Edun taloudellisesta arvosta yksinään ei voi päätellä,

onko kyse lahjonnasta tai luottamusta
vaarantavasta edusta. Myöskään rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai
arvoa ei ole määritelty.
Tampereen kaupunki on 20.9.2017
antanut konsernimääräyksen Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista.
Ohjeen tarkoituksena on vastata siihen, mitä asioita kaupungin viranhaltijoiden ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden on otettava huomioon, jos
he tarjoavat tai heille tarjotaan etuisuuksia sidosryhmäyhteistyössä tai
muussa toiminnassa. Rajanveto sallitun ja kielletyn edun vastaanottamisen välillä ei ole yksiselitteinen, joten
ensisijaisesti kaupungin henkilöstöltä
ja luottamushenkilöiltä edellytetään
ohjeen mukaan pidättyväisyyttä.
Tampereen kaupungin sisäisellä tarkastuksella on käytössään E-lomake,
jonka avulla kaupungin henkilöstö
voi tehdä luottamuksellisesti ja anonyymisti ilmoituksen, mikäli jokin asia
yksikössä tai kaupungin muussa toiminnassa vaatii henkilöstön mielestä
selvittämistä tai henkilöstö epäilee
mahdollista väärinkäytöstä. Sisäinen
tarkastus käsittelee saadut ilmoitukset ja käynnistää tarvittaessa niiden
perusteella tarkastuksen, jonka tuloksista raportoidaan tarkastustoimikunnalle ja toiminnasta vastuulla olevalle
tilivelvolliselle johdolle. Tarkastusten
tuloksia hyödynnetään aktiivisesti toimintatapojen ohjeistuksissa 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 on arvioinut eettisten
periaatteiden toteutumista ja arvioinnin tulosten perusteella on määritetty 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.
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tarkoitus
Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan tehtävien, toimivallan ja vastuiden määrittelyä sekä ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä
menettelyitä, 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.
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
Tampereen kaupungin hallinto- ja
johtamiskulttuuri perustuu kuntalain,
hallintolain sekä muiden säännösten
lisäksi kaupungin toimintaa ohjaaviin
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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
perusteella hyväksynyt 17.12.2018 päätöksen ”Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet”. Päätöksellä valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja edellyttää, että
kaupungin ja sen tytäryhteisöjen kaikissa toiminnoissa on oltava 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.
Kaupunginhallitus huolehtii kuntalain 39 §:n mukaisesti kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
Kaupunginhallitus
ohjaa ja valvoo kuntalain ja valtuuston
päättämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti
kaupungin, sen palvelualueiden, liikelaitosten ja muiden toimintayksikköjen
vastuulla olevan toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.11.2019
uudistetun Hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräyksen,
joka perustuu kuntalain sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan säännöksiin
sekä kaupunginvaltuuston hyväksymiin
Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin.
Kaupungin toimintayksiköiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestäminen perustuvat valtuuston
päätöksen mukaisesti konsernihallinnon, palvelualueiden ja liikelaitosten
Hyvä hallinto- johtamistapa ja sisäinen
valvonta -toimintatavan kuvauksiin ja
itsearviointeihin. Lauta- ja johtokunnat
ovat käsitelleet kaupunginhallituksen
hyväksymän määräyksen sekä Hyvä
hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -toimintatavan kuvaukset.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
kaupungin toimintaa ohjaamaan eettisen periaatteet. Niiden tarkoituksena
on ohjata helposti ymmärrettävällä tavalla 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.

Riskienhallinnan
järjestäminen
Riskienhallinnan toteutus on vastuutettu kaupunginvaltuuston sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksessä sekä kaupungin
hallinto- ja toimintasäännöissä. 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 valvon-
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tamenettelyistä. Riskienhallinnan tilaa
ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta
raportoidaan osana välitilinpäätöksiä ja
tilinpäätöstä.
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 riskiprofiilia
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.

Johdon ja esimiesten
valvontatoimenpiteet
Kaupunginhallituksen Hyvä hallinto- ja
johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräyksessä on kuvattu keskeisimpiin
prosesseihin sisältyvät roolit ja valvontatoimenpiteet. Kaupungin 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 valvonnan
menettelyitä.
Kaupungin sopimustenhallinta toteutetaan Donna -järjestelmällä, joka
ei kuitenkaan mahdollista riittävällä tavalla sopimusten hallintaa ja valvontaa.
Vuoden 2019 tavoitteena oli kaupungin
sopimustenhallinnan
kehittäminen
sekä saada aikaan kaupunkitasoinen
sopimustenhallinnan ratkaisu, mikä ei
vielä kuitenkaan toteutunut.

Viestintä ja raportointi
Viestintä ja raportointi ovat olennainen
osa johtamisen, toiminnan suunnit-

telun ja arvioinnin, sekä valvonnan ja
riskienhallinnan kokonaisuutta. Viestinnän keinoin välitetään oikeaa ja ajantasaista tietoa kuntalaisille, henkilöstölle
ja eri sidosryhmille kaupungissa valmisteilla olevista asioista, päätöksistä
ja vaikuttamismahdollisuuksista. 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 hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta
-määräyksessä sekä mm. talouden ja
investointien raportoinnin ja viestinnän
yksityiskohtaisemmissa ohjeissa.
Kaupunkistrategiassa
määritellyt
vuositavoitteet sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmat ohjaavat kaupungin
toimintayksiköiden viestintää ja raportointia. Raportointi mahdollistaa
tilivelvollisten toimielinten ja johdon
vastuulla olevan valvonnan, toiminnan
ja talouden tavoitteiden saavuttamisen
seurannan sekä korjaavien toimenpiteiden ajantasaisen määrittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seuranta
Tampereella toimii kaupunginhallituksen
tarkastustoimikunta
(audit
committee).
Tarkastustoimikunnan
tehtävänä on valvoa hyvän hallinto- ja
johtamistavan, sisäisen valvonnan,
konsernivalvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa, ohjata ja kehittää sisäistä tarkastusta. Tarkastustoimikunnan
puheenjohtajana toimi pormestari ja
jäseninä olivat kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajat. Tarkastusjohtaja
esitteli 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
tarkastustoimikunnassa
käsitellyn sisäisen tarkastuksen seurantaraportin ja vuosittaisen selonteon
sekä sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksen. 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 riippumattomasti hyvän
hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta
ja tehokkuutta sekä tukea kaupungin
johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toteuttamisessa.
Sisäinen tarkastus on tarkastanut
toimintayksiköiden ja toiminnan johtamis-, riskienhallinta- ja valvontaprosesseja. Tarkastukset ovat kohdistuneet muun muassa digitalisaation
hyödyntämiseen, julkisiin hankintoihin
ja sopimuksiin, taloudenhoidon menettelyihin, valtiontukisääntelyn noudattamiseen, henkilöstöjohtamiseen sekä
omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaan. Sisäinen tarkastus teki myös erillisselvityksiä. Yhteenvetona arviointien
ja tarkastusten perusteella sisäinen
tarkastus toteaa valvontavastuussa
olevien käsitelleen tarkastusraporteissa esitettyjä havaintoja ja suosituksia
asianmukaisesti ja suunnitelleen tai
ryhtyneen tarvittaviin toimenpiteisiin.
Sisäisellä tarkastuksella on käytössään E-lomake, jonka avulla kaupungin
henkilöstö voi tehdä luottamuksellisesti
ja anonyymisti ilmoituksen, mikäli jokin
asia yksikössä tai kaupungin muussa
toiminnassa vaatii henkilöstön mielestä selvittämistä tai henkilöstö epäilee
mahdollista väärinkäytöstä. Sisäinen
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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”.
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Kaupunginhallituksen
kokonaisarvio ja tunnistetut
kehittämistarpeet
Kaupunginhallitus toteaa arvionaan,
että kaupungin toiminnan sisäinen
valvonta ja riskienhallinta ovat tuottaneet pääosin kohtuullisen varmuuden
toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimeenpanon tuloksellisuuden näkökulmasta keskeisiksi
arvioidut kehittämistarpeet ovat:

• hyvän hallinnon menettelyiden johdonmukainen noudattaminen päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa
• kaupungin määräysten ja ohjeiden
käytettävyyden arviointi ja parantaminen
• kehitysohjelmiin ja merkittäviin investointeihin liittyvä riskienhallinta
sekä valvonta ja raportointimenettelyt
• julkisten hankintojen ja sopimusten
hallinnan sekä sopimusperustaisen
toiminnan valvonnan kehittäminen
• riskien hallinnan tavoitteiden ja menettelyiden konkreettisempi määrittely ja kytkeminen toimintaan sekä
tuloksellisuuden arviointiin.
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Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

TA 2020

Poikkeama
TA 2020 / TP 2019

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

Toimintatuotot

468 149

450 452

441 294

-26 855

23 825

26 412

3 580

-20 245

Toimintakulut

-1 703 852

-1 656 728

-1 723 996

-20 144

Toimintakate

-1 211 877

-1 179 864

-1 279 122

-67 245

Verotulot

974 574

914 515

1 039 500

64 926

Valtionosuudet

301 980

291 062

326 100

24 120

5 589

5 772

6 108

519

Valmistus omaan käyttöön

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

33 015

29 358

35 001

1 986

-12 490

-11 733

-14 600

-2 110

-440

-1 113

-125

315

90 350

47 998

112 862

22 511

-111 514

-108 319

-112 862

-1 348

1 028

1 520

0

-1 028

Tilikauden tulos

-20 136

-58 801

-0

20 135

Tilinpäätössiirrot

2 130

4 124

1 175

-955

-18 005

-54 677

1 175

19 180

28

28

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

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

81

44

Vuosikate, €/asukas

379

204

238 140

235 239

Asukasmäärä

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

Tuloslaskelman analysointi
Tilikauden tulos
Kaupungin tilikauden 2019 tulos oli
20,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoteen
2018 verrattuna tulos parantui 38,7
milj. euroa. Edellisvuotta parempi tulos
perustuu toimintatuottojen ja verorahoituksen suotuisaan kehitykseen. Toimintakate kasvoi -32,0 milj. euroa (2,7
%). Vuonna 2018 nettomenojen kasvu
oli 3,7 prosenttia. Asukaskohtainen toimintakate oli -5 089 euroa (2018: -5 016
euroa). Kasvua edellisvuoteen nähden
oli 1,5 prosenttia.

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta
60,1 milj. euroa (6,6 %) ja valtionosuudet 10,9 milj. euroa (3,8 %). Verorahoitus kokonaisuudessaan kasvoi edellisvuodesta 5,9 prosenttia. Vuonna 2018
verorahoituksen kasvu oli 0,1 prosenttia.
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä toivat kaupungille 25,7 milj. euroa tuottoja, mikä oli 3,4 milj. euroa edellisvuotta
enemmän. Konserniyhteisöiltä saadut
osinkotuotot kasvoivat 10,4 milj. euroa

edellisvuoteen verrattuna. Osinkotulo
nousi lähes kaikkien osingonmaksua
tavoittelevien konserni- ja osakkuusyhtiöiden osalta. Lainojen korkokulut
pysyivät vuoden 2018 tasolla.
Vuosikate toteutui 90,4 milj. eurona,
mikä kattoi poistot 81-prosenttisesti.
Edellisvuoteen verrattuna vuosikate
parani 42,4 milj. euroa ja poistoihin
suhteutettuna lähes kaksinkertaistui.
Satunnaisiin eriin kirjattiin 1,0 milj. euron tuotto Tampereen Voimia Liikelai-
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toksen liiketoiminnan myynnistä Pirkanmaan Voimia Oy:lle.
Ulkoiset nettomenot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden organisaatiomuutosten vuoksi.
Tampereen Voimia liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2019 ja Konsernipalveluiden talouspalvelujen sekä osan henkilöstö- ja ict-palveluista siirtyminen
liikkeenluovutuksella Monetra Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019 vaikuttavat vertailukelpoisuuteen tilikausien välillä.

Tuotot
Kaupungin tuottojen kokonaismäärä
ilman satunnaisia tuottoja oli yhteensä
1 783,3 milj. euroa. Edelliseen vuoteen
verrattuna kasvua oli 92,1 milj. euroa
(5,4 %). Toimintatuottoja kertyi 468,1
milj. euroa, mikä on 17,7 milj. euroa
(3,9 %) edellisvuotista enemmän. Tilikausien vertailussa tulee ottaa huomioon organisaatiomuutosten vaikutus.
Toimintatuotoilla katettiin aiempien
vuosien tapaan noin 28 prosenttia toimintakuluista.
Myyntituotot (223,2 milj. euroa) toteutuivat 5,6 milj. euroa edellisvuotta
suurempina. Tampereen Vesi -liikelaitoksen myyntituotot olivat 62,2 milj. euroa ja kasvoivat 4,4 milj. euroa edellisestä vuodesta. Myyntituottojen kasvuun
vaikutti osaltaan myös joukkoliikenteen
lipputulojen kasvu hinnankorotusten ja
volyymin kasvun myötä, vuoteen 2018
verrattuna kasvua oli noin 3,7 milj. euroa. Volyymin kasvu lisäsi myös saatuja
kuntaosuuksia. Organisaatiomuutokset pienensivät myyntituottoja 9,4 milj.
euroa tilikauteen 2018 nähden.

TUOTOT

Rahoitustuotot
38,6 milj. euroa, 2 %

Valtionosuudet
302,0 milj. euroa, 17 %

Maksutuottojen (103,2 milj. euroa) toteuma oli edellisvuoden tasolla.
Ikäihmisten palveluiden, erikoissairaanhoidon ja vastaanottopalveluiden
maksutuotot kasvoivat edellisvuoteen
verrattuna.
Maankäyttösopimuskorvauksia taas toteutui edellisvuotta
vähemmän, korvausten kertymiseen
vaikuttaa vuosittain uusista alueista
syntyvät sopimukset ja niiden tuloutus
infrarakentamisen toteutumisen suhteessa.
Tukia ja avustuksia (31,7 milj. euroa)
kertyi 2,1 milj. euroa vuotta 2018 enemmän. Suurinta kasvu oli muissa tuissa ja
avustuksissa, mikä selittyi edellisvuotta
suuremmilla projektien ja hankkeiden
rahoitusosuuksilla.
Vuokratuotot (73,7 milj. euroa) kasvoivat edellisvuoteen nähden 7,5 milj.
eurolla. Merkittävintä kasvu oli asuntojen sekä maa- ja vesialueiden vuokratuloissa.
Muut toimintatuotot (36,3 milj.
euroa) toteutuivat 1,7 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kasvu aiheutui
pääosin pysyvien vastaavien myyntivoittojen kasvusta 1,9 milj. eurolla. Maaja vesialueiden myyntivoittoja toteutui
23,4 milj. euroa. Yritystontteja on myyty Pappilasta ja Lakalaivasta Lidl Suomi
Ky:lle sekä Ranta-Tampellasta Skanska
Talonrakennus Oy:n perustamille yhtiöille.
Verorahoitus toteutui 1 276,6 milj.
eurona, mikä tarkoitti 71,0 milj. euron
(5,9 %) kasvua edelliseen tilikauteen
nähden. Kunnallisverotuloja kertyi
808,9 milj. euroa, kiinteistöveroja 88,4
milj. euroa ja yhteisöverotuloja 77,3

Myyntituotot
223,2 milj.euroa, 13 %
Maksutuotot
103,2 milj. euroa, 6 %
Tuet ja avustukset
31,7 milj. euroa, 2 %
Vuokratuotot
73,7 milj. euroa, 4 %
Muut toimintatuotot
36,3 milj. euroa, 2 %

Verotulot
974,6 milj. euroa, 54 %
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milj. euroa. Kunnallisverotuloja kertyi 41,5 milj. euroa (5,4 %) vuotta 2018
enemmän. Edellisvuonna kunnallisverotulojen kehitys oli hyvin heikkoa,
mikä osaltaan selittää vuoden 2019
positiivista kehitystä. Kiinteistöverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta
12,3 milj. eurolla (16,2 %), mikä selittyy
pääosin veroprosenttien korotuksella.
Yhteisöverotulojen 6,2 milj. euron (8,7
%) kasvu edellisestä vuodesta aiheutui
kaupungin jako-osuuden noususta. Valtionosuuksien määrä kasvoi 10,9 milj.
eurolla (3,8 %). Pääosa kasvusta selittyy
kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin
liittyvän kompensaation maksatuksen
aikaistuksella. Ilman tätä kertaerää valtionosuudet olisivat kasvaneet vain 0,9
milj. euroa eli 0,3 %.
Rahoitustuotot toteutuivat 38,6 milj.
eurona, mikä oli 3,5 milj. euroa vuoden
2018 toteumaa enemmän. Korkotuottoja kertyi 5,6 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 33,0 milj. euroa. Suurimmat
osinkotulot kaupunki sai Tampereen
Sähkölaitos Oy:ltä 22,75 milj. euroa ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä 2,98 milj
euroa.

Kulut
Kaupungin kulujen kokonaismäärä
ilman satunnaisia eriä oli yhteensä
1 828,3 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 50,4 milj. euroa (2,8
%). Vuoden 2018 kasvuun (3,6 %) nähden tilikauden 2019 kokonaiskulujen
kasvua on saatu hillittyä. Vertailussa tulee ottaa huomioon organisaatiomuutosten vaikutus.
Omana työnä tai kaupungin johdolla
valmistettuihin investointihyödykkeisiin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelman toimintakuluihin ja niiden vaikutus
tulokseen (23,8 milj. euroa) on eliminoitu valmistus omaan käyttöön -rivillä.
Omajohtoisen valmistuksen arvo laski
2,6 milj. eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin kokonaisvastuulla
tuotettujen hyödykkeiden hankintamenot muodostuvat pääosin palvelujen
ostoista ja henkilöstökuluista. Palvelujen ostojen osuus oli 20,0 milj. euroa,
mikä oli 3,4 milj. euroa edellisvuotista
vähemmän.
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Toimintakulut toteutuivat 1 703,9
milj. eurona. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat 85 prosenttia
toimintakulujen kokonaissummasta.
Henkilöstökulut toteutuivat 626,1
milj. eurona, mikä kattaa noin 37 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökuluja aktivoitiin taseeseen valmistus
omaan käyttöön -erän kautta 3,0 milj.
euroa. Vuoteen 2018 nähden henkilöstökulut vähenivät 4,7 milj. euroa (0,8 %).
Kun otetaan huomioon organisaatiomuutokset, sivukuluprosenttien lasku
1,12 prosenttiyksiköllä, toimistotyöajan
taukokäytännön muutoksesta maksetut kertakorvaukset, vuodelle 2018 kohdistunut tuloksellisuuserä sekä lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus,
vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 27,2 milj. euroa (4,5 %). Henkilöstökuluja on tarkemmin analysoitu toimintakertomuksen osiossa Henkilöstö.
Palvelujen ostot toteutuivat 827,6
milj. eurona, mikä oli 57,0 milj. euroa (7,4 %) edellisvuotta enemmän.
Organisaatiomuutokset
vaikuttavat
tilikausien vertailukelpoisuuteen. Palvelujen ostoista suoraan kuntalaisille
hankittujen lopputuotepalvelujen eli
asiakaspalvelujen osuus oli 532,8 milj.
euroa (64,4 %). Asiakaspalvelujen ostot
kasvoivat tilikauteen 2018 nähden 19,4
milj. euroa asiakasmäärän ja palvelu-

tarpeen lisääntymisen vuoksi. Merkittävintä kasvu oli edellisvuosien tapaan
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen,
lastensuojelun sijaishuollon ja kotihoidon ostoissa. Muista palvelujen ostoista majoitus- ja ravitsemuspalvelut (31,6
milj. euroa) kasvoivat edellisvuodesta
26,3 milj. euroa. Suurin osa kasvusta
aiheutuu Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut (65,6 milj. euroa) laskivat
9,1 milj. euroa vuoteen 2018 nähden.
Organisaatiomuutokset vaikuttavat tilikausien vertailukelpoisuuteen. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot (14,9
milj. euroa) oli merkittävin yksittäinen
kuluerä, ja se kasvoi 1,6 milj. euroa
edellisvuodesta. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kulutus on suurta etenkin
sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa avopalveluissa ja ikäihmisten palveluissa.
Avustuskulut (115,2 milj. euroa) laskivat 2,8 milj. euroa edellisvuodesta.
Avustuskuluista 29,9 milj. euroa muodostui muista avustuksista kotitalouksille, 25,1 milj. euroa työmarkkinatuen
kuntaosuudesta ja 24,8 milj. euroa
avustuksista yhteisöille. Lasten kotihoidon tuen osuus oli 13,4 milj. euroa
ja vammaisille annettujen avustusten

osuus 14,9 milj. euroa. Täydentävän
ja ehkäisevän toimeentulotuen osuus
avustuskuluista oli 7,1 milj. euroa. Merkittävin lasku edelliseen vuoteen nähden oli työmarkkinatuen kuntaosuudessa (2,4 milj. euroa), mitä selittää
pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden
lasku.
Vuokrakulut (63,9 milj. euroa) toteutuivat 7,9 milj. euroa edellisvuotta
suurempina. Vuokrakuluista 54,0 milj.
euroa oli rakennusten ja huoneistojen
vuokria (2018: 45,9 milj. euroa). Kasvuun on vaikuttanut väistötilojen vuokrakustannukset.
Muut toimintakulut toteutuivat 5,4
milj. eurona.
Rahoituskulut (12,9 milj. euroa) olivat lähes edellisen vuoden tasolla. Korkokulujen osuus rahoituskuluista oli
12,5 milj. euroa.
Poistot ja arvonalentumiset (111,5
milj. euroa) toteutuivat 3,2 milj. euroa
edellistä vuotta suurempina. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 3,8
milj. eurolla. Suurin osa kasvusta aiheutui Tampereen Vesi Liikelaitoksen
(2,4 milj. euroa) ja kaupunkiympäristön
palvelualueen poistojen kasvusta (1,6
milj. euroa). Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin 1,2
milj. euroa.

KULUT
Poistot ja arvoalentumiset
111,5 milj. euroa, 6 %
Rahoituskulut
12,9 milj. euroa, 1 %

Henkilöstökulut
623,1 milj. euroa, 35 %

Muut toimintakulut
5,4 milj. euroa, 0 %
Vuokrakulut
63,8 milj. euroa, 4 %
Avustukset
115,2 milj. euroa, 6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
64,8 milj. euroa, 4 %

Palvelujen ostot
807,7 milj. euroa, 45 %

Kuviossa esitetyistä summista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta
oikaistut kulut
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Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

TA 2020

Poikkeama
TA 2020 / TP 2019

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

1 000 euroa

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät

90 350

47 998

112 862

22 511

1 028

1 520

0

-1 028

-28 126

-23 593

-20 943

7 184

-155 003

-199 531

-203 047

-48 044

1 115

1 987

2 862

1 747

33 530

30 042

22 858

-10 673

-57 106

-141 578

-85 408

-28 303

-5 599

-2

-15 750

-10 151

3 238

3 969

561

-2 677

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

133 000

179 757

123 447

-9 553

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-43 447

-6 620

-13 447

30 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

34 736

-30 329

0

-34 736

Muut maksuvalmiuden muutokset

-44 911

27 255

0

44 911

Rahoituksen rahavirta

77 018

174 029

94 811

17 793

Rahavarojen muutos

19 912

32 451

9 403

-10 509

Rahavarat 31.12.

190 774

170 862

169 557

-21 217

Rahavarat 1.1.

170 862

138 411

160 154

-10 708

19 912

32 451

9 403

-10 509

-531 508

-600 311

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

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

59

24

Laskennallinen lainahoitokate

0,9

0,6

Lainanhoitokate

1,8

3,3

Kassan riittävyys, pv

37

34

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.
Laskennallinen lainanhoitokate
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)		
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 tilikauden aikaiset 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 2019 toiminnan rahavirta
oli 63,3 milj. euroa ja se toteutui 37,3
milj. euroa edellistä vuotta parempana.

Vuosikate kasvoi edellisvuodesta 42,4
milj. eurolla. Muutoksen syitä on analysoitu tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä. Satunnaisiin eriin kirjattiin 1,0
milj. euron tuotto Tampereen Voimia
Liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä
Pirkanmaan Voimia Oy:lle.
Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot
sekä pakollisten varausten muutokset.
Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja
kertyi tilikaudella yhteensä 27,0 milj.
euroa.
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden
myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden 2019 investointien
rahavirta oli -120,4 milj. euroa. Ulkoiset
investointimenot laskivat edelliseen
vuoteen nähden 44,5 milj. euroa (22 %).
Nettoinvestoinnit olivat 153,9 milj. euroa (2018: 197,5 milj. euroa). Yli puolet

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE

Milj. euroa

250

200

150

100

50

0

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

Nettoinvestoinnit, milj. €

218

232

187

198

154

200

Vuosikate, milj. €

63

74

85

48

90

83

Poistot, milj. €

103

93

104

108

112

113

kaupungin investoinneista on tilikaudella 2019 kohdistunut kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin, jotka sisältävät mm.
katu-, tie- ja johtoverkostoinvestointeja.
Noin neljännes investoinneista kohdistui rakennuksiin ja rakennelmiin.
Toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi muodostui kokonaisuudessaan -57,1 milj. euroa.
Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti kasvoi 35 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tunnuslukuun
on vaikuttanut vuosikatteen paraneminen sekä investointien toteutuminen
suunniteltua pienempinä. Vuosikate
ei kuitenkaan ole lähivuosina riittänyt
poistojen kattamiseen. Tulorahoitus on
alijäämäinen suhteessa investointitasoon.

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 77,0
milj. euroa positiivisena pääosin lainamäärän kasvun vuoksi.
Antolainasaamisten muutos oli tilikaudella yhteensä -2,4 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainarahoitusta nostettiin 133,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja
lyhennettiin 43,4 milj. eurolla. Lyhytaikaisten lainojen muutos oli 34,7 milj.
eurolla, mikä aiheutui konsernipankkitilillä olevien tytäryhteisöjen varojen
määrän kasvusta. Kokonaisuutena
kaupungin lainakanta kasvoi tilikauden
aikana 124,3 milj. eurolla, mikä on 18,5
milj. euroa vähemmän kuin lainakannan kasvu tilikaudella 2018.
Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyvät toimeksiantojen varojen
ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos
sekä korottomien velkojen muutos.
Vaihto-omaisuus kasvoi Sulkavuoren
keskuspuhdistamon
rakentamisesta
syntyneen louheen vuoksi. Kaupungin
saamiset kasvoivat tilikaudella 7,5 milj.
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euroa, millä oli negatiivinen vaikutus
rahoituksen rahavirtaan. Korottomat
velat vähenivät tilikauden aikana 35,2
milj. eurolla. Erä muodostuu ostovelkojen, muiden velkojen ja siirtovelkojen
muutoksesta. Yksittäinen merkittävä
muutos tilikaudella oli ostovelkojen
pienentyminen, millä on negatiivinen
vaikutus maksuvalmiuteen.
Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä laskennallisten lainojen hoitoon. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan
jakamalla taseen lainat kahdeksalla,
mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa
laina-aikaa. Laskennallinen lainanhoitokate on parantunut edellisvuodesta

0,3 yksikköä, mutta on edelleen heikolla tasolla. Tunnusluvun tulkinnassa tulee huomioida laskennallisen 8 vuoden
laina-ajan vaikutus, todellisuudessa
kaupungin laina-ajat ovat pidempiä.
Lainanhoitokate lasketaan todellisilla
vuotuisilla lainanlyhennyksillä. Kaupungin lainahoitokate heikkeni 1,5 yksikköä
edellisvuoteen nähden. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla silloin, kun tunnusluku saa suuremman arvon kuin 2. Tunnusluvun tulkinnassa tulee huomioida
kaupungin kertalyhenteisten lainojen
erääntymisen vaikutus. Vuonna 2018
lainojen lyhennykset olivat poikkeuksellisen pienet, mikä paransi tunnuslukua merkittävästi.

Rahavarojen muutos
Kaupungin vuoden 2019 rahavarojen
muutos toteutui 19,9 milj. euroa positiivisena. Kaupungin kassavarojen tilanne
oli vuoden lopussa hyvä, 190,8 milj. euroa. Rahavarojen taso selittyy kuitenkin
lainojen lisäyksellä, sillä toiminnan ja
investointien rahoitustarve tilikaudella
oli 57,1 milj. euroa. Kassan riittävyyttä
kuvaava tunnusluku kertoo, että tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi kyetty
kattamaan kaikki kassasta maksut 37
päivän ajan.

INVESTOINNIT

Koneet ja kalusto
7,9 milj. euroa, 5 %

Osakkeet ja osuudet
11,6 milj. euroa, 7 %

Maa- ja vesialueet
13,2 milj. euroa, 9 %

Muut pitkävaikutteiset menot
4,3 milj. euroa, 3 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet
80,0 milj. euroa, 52 %
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Rakennukset ja rakennelmat
37,7 milj. euroa, 24 %
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Tasetarkastelu
Tase
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

1 000 euroa

1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

338

332

115 894

119 118

116 232

119 449

Maa- ja vesialueet

217 146

206 459

Rakennukset

560 341

581 091

Kiinteät rakenteet ja laitteet

426 917

438 701

32 350

36 595

Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

4 729

4 428

175 028

120 538

1 416 512

1 387 812

Osakkeet ja osuudet

292 796

283 184

Muut lainasaamiset

94 479

92 100

1 326

1 344

388 600

376 628

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat

4

17

509

609

513

625

1 327

1 254

434

386

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus

1 841

0

3 602

1 641

Lainasaamiset

125

131

Muut saamiset

5

0

7 520

8 226

38 853

32 435

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

1 771

3 182

Muut saamiset

40 890

34 683

Siirtosaamiset

22 491

25 480

111 655

104 137

0

6 796

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset

2 000

2 000

18 159

11 014

20 159

19 810

Rahat ja pankkisaamiset

170 616

151 052

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 227 889

2 161 153

Muut arvopaperit
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VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

1 000 euroa

1 000 euroa

636 657

636 657

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot

19 903

26 651

Edellisten tilikausien ylijäämä

469 499

517 653

Tilikauden alijäämä

-18 005

-54 677

1 108 054

1 126 285

21 663

23 568

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

0

0

21 663

23 568

Eläkevaraukset

1 893

2 196

Muut pakolliset varaukset

1 770

3 343

3 664

5 539

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

165

522

12 165

11 888

2 254

2 530

14 584

14 940

573 659

456 844

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

122

145

26 107

25 812

17 277

17 704

617 166

500 506

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

16 185

43 447

204 988

170 252

2 583

1 457

84 708

117 167

Muut velat

40 199

32 447

Siirtovelat

114 095

125 547

462 758

490 317

2 227 889

2 161 153

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %

51

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

62

60

451 493

462 976

1 896

1 968

794 832

670 543

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa
Lainakanta, euroa/asukas
Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa
Asukasmäärä
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3 338

2 850

1 384 552

1 146 188

5 814

4 872

94 479

92 100

238 140

235 239

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja
Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot +
Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat)
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset		
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Taseen analysointi
Taseen sisältö
Tase kuvaa kaupungin 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 2 227,9 milj. euroa,
mikä oli 66,7 milj. euroa enemmän
kuin edellisen vuoden lopussa. Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet
ja sijoitukset kasvoivat 40,7 milj. euroa
ja rahoja ja pankkisaamisia oli tilinpäätöshetkellä 19,6 milj. euroa enemmän
kuin vuonna 2018. Pitkä- ja lyhytaikaisia
lainoja oli tilinpäätöshetkellä 124,3 milj.
euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vastaavaa
Taseen merkittävin omaisuuserä oli
pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet, joka muodosti lähes kaksi
kolmasosaa taseen loppusummasta.
Tilikaudella 2019 aineelliset hyödykkeet
kasvoivat 28,7 milj. eurolla (2 %). Tehdyt maa- ja vesialuehankinnat ja maaalueiden perusparannukset ylittivät
myytyjen maa-alueiden tasearvot 10,7

milj. eurolla. Rakennusten, kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden sekä koneiden
ja kaluston poistot ylittivät uudet investoinnit ja erät pienenivät yhteensä 36,8
milj. euroa edellisvuodesta. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat kasvoivat 54,5 milj. eurolla, mikä selittyy
rakennushankkeiden
valmistumisen
siirtymisellä seuraavalle tilikaudelle.
Pysyvien vastaavien sijoitukset kasvoivat 12,0 milj. euroa edellisvuodesta.
Kasvu aiheutui pääosin osakkeiden ja
osuuksien kasvusta. Merkittävin yksittäinen erä oli 9,4 milj. euron sijoitus
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön.
Vaihtuvissa vastaavissa muu vaihtoomaisuus kasvoi 1,8 milj. euroa. Erä
koostuu Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisesta syntyneestä
louheesta, joka on suunniteltu käytettäväksi Vaitinaron alueella. Saamiset
kasvoivat tilikauden aikana 7,5 milj.
euroa myynti- ja lainasaamisten kasvun
vuoksi.

Vastattavaa
Taseen vastattavien merkittävin erä on
oma pääoma, joka oli 1 108,1 milj. euroa
ja noin puolet taseen loppusummasta.
Oma pääoma pienentyi vuoden aikana
18,2 milj. eurolla tilikauden alijäämän
ja vahinkorahaston muutoksen vuoksi. Elinkeinorahaston lakkauttaminen
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aiheutti 6,5 milj. euron siirron muista
omista rahastoista edellisten tilikausien
ylijäämään.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
pienenivät 1,9 milj. eurolla, poistoeroa
on purettu samassa tahdissa investointivarauksella katettavien investointien
poistojen kanssa. Pakolliset varaukset
pienenivät 1,9 milj. eurolla.
Vieras pääoma yhteensä kasvoi edellisvuodesta 89,1 milj. eurolla. Korollinen
vieras pääoma kasvoi 124,3 milj. eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 133,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja
lyhennetty 43,4 milj. eurolla. Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta ovat
kasvaneet 34,7 milj. eurolla. Erä sisältää
kaupungin konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat. Kaupungin lainakanta
oli 794,8 milj. euroa, mikä on 3 338 euroa asukasta kohden. Asukaskohtainen
lainakanta on kasvanut 488 euroa edellisvuodesta.
Tunnusluku lainat ja vuokravastuut
rinnastaa vuokravastuut lainoihin. Tunnusluvun taustalla on ajatus tehdä investointien rahoitus vertailukelpoiseksi
riippumatta siitä, miten investointi on
rahoitettu (laina- tai leasingrahoitus).
Suhteessa lainakantaan, kaupungin lainat ja vuokravastuut saa merkittävästi
suuremman arvon. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2019 lainat ja
vuokravastuut oli 2 476 euroa suurempi kuin lainakanta, mitä selittää leasingrahoituksen käyttäminen lainanoton
rinnalla.
Kaupungin omavaraisuusaste oli 51
prosenttia, mikä oli lähes edellisen tilinpäätöksen tasolla. Kuntatalouden
yleinen hyvä tavoitetaso on 70 prosenttia. Omavaraisuusasteen heikkenemistä selittää lainamäärän kasvu ja oman
pääoman pieneneminen tilikauden alijäämän vuoksi.
Suhteellinen velkaantuneisuus oli
62 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että
koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin
62 prosenttia kaupungin vieraan pääoman takaisinmaksamiseksi. Tunnusluku heikkeni hiukan 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 2019 kokonaistulot olivat
1 963,0 milj. euroa ja kokonaisme-

not 1 898,2 milj. euroa. Kokonaistulot
kasvoivat edellisvuodesta 109,1 milj.
euroa lähinnä lyhytaikaisten lainojen
lisäysten ja verotulojen kasvun vuoksi.
Kokonaismenot olivat 49,5 milj. euroa
suuremmat kuin edellisenä vuonna,
mitä selittää toimintakulujen kasvu.
Kokonaistulot ylittivät kokonaismenot
64,8 milj. eurolla. Vuonna 2018 kokonaistulot ylittivät kokonaismenot 5,2
2019

milj. eurolla. Tampereen Voimia liikelaitoksen yhtiöittämisen ja konsernipalvelujen talouspalveluiden sekä osan
henkilöstö- ja ict-palveluista siirtymisen
liikkeenluovutuksella Monetra Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019 vuoksi tilikaudet
eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia
keskenään.

2018
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%
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TULOT
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Toimintatuotot

468 149

23,8
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0,2
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0,3
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0,1
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1,7
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Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset

3 238

0,2

3 969

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

133 000

6,8

179 757

9,7

Lyhytaikaisten lainojen lisäys

34 736

1,8

-30 329

-1,6

1 962 984

100,0

1 853 885

100,0

1 703 852

89,8

1 656 728

89,6

-23 825

-1,3

-26 412

-1,4

12 490

0,6

11 733

0,6

440

0,0

1 113

0,1

0

0,0

850

0,0

1 875

0,1

-1 418

-0,1

-719

0,0

-59

0,0

155 003

8,2

199 531

10,8

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

5 599

0,3

2

0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

43 447

2,3

6 620

0,4

Lyhytaikaisten lainojen vähennys

0

0,0

0

0,0

1 898 161

100,0

1 848 688

100,0
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Kaupunkikonsernin toiminta ja talous
Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset
Olennaiset konsernia koskevat
tapahtumat
Hiedanrannan Kehitys Oy aloitti toimintansa jatkaa organisoitumista kaupungin tavoitteiden toteuttamiseksi.
Rinnalle perustettiin Hiedanranta Ky
omistamaan maa-alueet ja rakennuttamaan alueen infran.
Uutena tytäryhtiönä toimintansa
aloitti Tampereen Infra liikelaitoksesta
yhtiöitetty Tampereen Infra Oy.
Coxa Oy:n omistus pieneni 20,56
%:sta 6,57 %:iin osakekaupalla KantaHämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle.
Nokian Panimo Oy osti kaupungin
omistamat osakkeet.
Hermia Yrityskehitys Oy:n osakkeet
myytiin henkilökunnalle.

Arvio konsernin todennäköisestä
tulevasta kehityksestä
Konserniyhtiöiden talous on vahvistunut edelleen. Yhtiöistä saatavan osin-

gon määrää on toistaiseksi onnistuttu
kasvattamaan. Positiivisen kehityksen
jatkumiseen myös tulevaisuudessa
pitää olla varovainen. Kansainvälisen
talouden kehitys, muutokset korkomarkkinoilla, luonnonmullistukset tai
muutokset toiminnan säätelyssä saattavat muuttaa yksittäisen toimialan tai
investoinnin kannattavuutta merkittävästi.
Kauppasodan uhan poistuminen ja
ratkaisu Brexitistä poisti hetkeksi poliittisten riskien uhan globaalille taloudelle. Koronaviruksen johdosta Kiinassa tehdyt ratkaisut saattavat kuitenkin
vaikuttaa laajasti kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sitä kautta yleisen taloudellisen tilanteen negatiiviseen kehitykseen. Kaupunkikonsernin yhtiöt eivät
suoraan ole tämän vaikutuksen piirissä,
mutta heijastusvaikutuksia saattaa olla
yhtiöihin jotka ovat investointivaiheessa ja laitetoimitukset saattavat myöhäs-

tyä tai kallistua epidemian vaikutuksista johtuen.
Rahoituksen saatavuus investointeihin on pysynyt edelleen kiitettävällä
tasolla samalla kun korkotaso on säilynyt alhaalla. Tästä hyötyvät erityisesti
Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen
Seudun Keskuspuhdistamo Oy sekä
muut investointeja lainarahalla tekevät yhtiöt. Pitkien korkojen heilunnasta
huolimatta hankkeille on saatu tehtyä
korkosuojaukset hyvälle tasolle pitkälle
tulevaisuuteen.
Yrityskauppamarkkina on edelleen
aktiivinen ja erityisesti infrastruktuuriin liittyvistä yhtiöistä on kysyntää.
Omistuksia arvioidaan kriittisesti ja
konsernirakenteeseen
valmistellaan
muutosehdotuksia ja realisointeja konsernijaoston omistajastrategiassa päättämien linjausten mukaisesti. Strategisesti merkityksettömien omistusten
realisointia jatketaan.
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Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin
toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan,
päätösten perusteena oleva tieto on
riittävää ja luotettavaa ja että lain
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja
että omaisuuden arvo 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
tarkoitus kehittää.
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),
konsernikatsauksen marraskuun tilanteesta merkittävimpien tyttärien
osalta, konsernitilinpäätösraportoinnin ja lisäksi erillisen omistajaohjauksen vuosittaisen raportin Tampereen
kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden
toiminnasta.
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Toimivallan- ja vastuunjako
konserniohjauksessa
Kaupunginvaltuusto päättää Kuntalain 14 §:n mukaan kuntastrategiasta,
omistajaohjauksen periaatteista ja
konserniohjeesta. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta
ja konsernivalvonnan järjestämisestä
vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat
kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja, joita avusti
omistajaohjausyksikkö. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on
ohjata ja valvoa omistajana yhtiöitä ja
säätiöitä siten, että nämä toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja
säätiöt noudattavat toiminnassaan
Konserniohjetta, Hyvä hallinto- ja johtamistapa (Corporate Governance) -ohjetta ja Palkitsemisperiaatteet -ohjetta.
Lisäksi konsernissa noudatetaan yhtenäistä toimitusjohtajasopimusmallia.
Omistajaohjausyksikkö vastaa omistajastrategioiden sekä kaupungin periaatteiden ja ohjeiden mukaisesta
päätösasioiden valmistelusta. Yksikkö
järjestää säännöllisiä toimitusjohtajille
tarkoitettuja ja muita konserniyhteisöjen toimintaan liittyviä kokous- ja
koulutustilaisuuksia. Vuonna 2019 järjestettiin kaksi tytäryhteisöjen toimitusjohtajille tarkoitettua toimitusjohtajakokousta, joissa käsitellään konsernin
ajankohtaisia asioita. Lisäksi vuonna
2019 järjestettiin FCG:n kanssa yhteistyössä konserniyhteisöjen hallitusjäsenille suunnattu koulutus, joka toteutettiin kahden koko päivän mittaisena
Kunnallinen hallitusosaaja- koulutusohjelmasta typistettynä versiona. Konserniohjauksen toimivallan ja vastuujaon toimivuuden osalta ei ole havaittu
huomautettavaa.

Ohjeiden anto kunnan
edustajille tytäryhteisöissä
Konsernijaosto nimesi vuodelle 2019
kaupungin ehdokkaat yhtiöiden toimi-

elimiin. 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 2019 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.
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 2019 aikana. Omistajaohjauksen
arvioinnin perusteella ohjeiden antoon
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kaupungin edustajille tytäryhteisöissä
ei ole huomautettavaa.

Konsernitavoitteiden
asettamista ja toteutumista
koskeva arviointi
Konsernitavoitteiden
toteutumista
selvitetään toimintakertomuksen erillisessä luvussa. Valtuusto asettaa kaupungin tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, joiden toteutumista
seurataan kaupungin normaalien seurantajärjestelmien mukaisesti. Talousarviossa tytäryhteisöille asetettiin sekä
talouden että toiminnan tavoitteita,
joiden asettamiseen myös kaupungin
palvelualueet osallistuivat uuden toimintamallin mukaisesti.

Tytäryhteisöjen
omistajastrategiat käytössä
Vuonna
2019
toteutettiin
vuotta aiemmin päätettyjä 18 tytäryhteisön
omistajastrategioita.
Tavoitteena on, että kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien
säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan kerran valtuustokaudessa ja yhtiöiden omistajastrategioita 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 omistajaarvoa kasvattavat toimenpiteet.

Tytäryhteisöjen
työhyvinvointikysely
Konsernijaoston toimeksiannosta on
jo useana vuonna tehty kaupungin
omistajaohjausyksikön koordinoimana
kaupunkikonsernitasoinen
työhyvinvointikysely. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn
tavoitteena on ollut omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva
kaupunkikonsernin
työhyvinvoinnin
tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintaläh-

töistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja
koko Tampereen kaupunkikonsernin
johtamista.
Kysely on toteutettu noin puolentoista vuoden välein vuosina 2017 ja 2018.
Kolmas kysely on vuorossa alkuvuodesta 2020 ja kyselyn tulokset käsitellään
konsernijaoston kokouksessa keväällä.

Tytäryhteisöjen toiminnan
tuloksellisuuden ja
taloudellisen aseman
seuranta, analysointi ja
raportointi
Yhteisöille asetettujen toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Vuosittain omistajaohjaus
laatii myös laajan raportin Tampereen
kaupungin 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. Lisäksi vuoden 2019 tammi-marraskuusta julkaistiin talouskatsaus, jossa päivitettiin konsernin merkittävimpien tytäryhteisöjen tilanne ja
annettiin koko vuoden tulosennuste.
Keskitettyjen konsernitoimintojen ja
konsernipalvelujen käyttö sekä siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus
Konsernin ei-markkinoilla toimivilla
yhteisöillä on mahdollisuus käyttää hyväkseen omistajaohjauksen asiantuntemusta rahoitusta ja pääoman käyttöä
koskevissa asioissa, hankinnoissa keskitettyä Tuomi Logistiikka Oy:n hankintatointa, kaupungin tietohallintoa, työterveydessä Tullinkulman Työterveys
Oy:tä sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.
Siirtohinnoittelussa kaupungin yksiköt ja in-house yhtiöt noudattavat
kustannusvastaavuuden periaatetta ja
kohtuullisen pääoman tuoton vaadetta. Siirtohinnoittelun ei ole raportoitu
aiheuttaneen ongelmia.

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
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
on järjestetty joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019. Seuraavan kerran kysely toteutetaan vuoden 2020 lopulla.
Tytäryhteisöt ovat hyväksyneet kaupungin laatimat ohjeistukset hallituksissaan. Uuden joulukuussa 2019 hyväksytyn konserniohjeen käsittely on
vielä kesken. Yleisesti voidaan todeta,
että tytäryhteisöillä on 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.
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Merkittävimmät tunnistetut
riskit kaupunkikonsernissa
Tampereen kaupunkikonsernissa merkittävimmät riskit liittyvät liikevaihdoltaan ja taseiltaan isoimpiin yhtiöihin,
joista kaupunki saa merkittäviä osinkotuloja. Useilla yhtiöillä valmistelussa tai
käynnissä merkittäviä investointeja, joihin saattaa liittyä toteutus- ja käyttöönotto vaiheen riskejä. Rahoituksen osalta korkoriskejä on pystytty pitämään
alhaisella tasolla.
Tampereen Sähkölaitos Oy valmistelee Naistenlahden voimalaitoksen
korvausinvestointia. Turve on säilytetty
suunnitelmissa mukana yhtenä tulevana polttoainejakeena. Puun ja turpeen
polttoon liittyy kuitenkin sääntelyyn ja
päästöjen laskentaan liittyviä merkittä-

viä tulevaisuuden riskejä. Tämä saattaa
vaikuttaa investoinnin rahoitettavuuteen ja rahoituksen hintaan tai muodostua yhtiölle maineriskiksi.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on käsitellyt usean vuoden ajan Finnpark
Oy:n väitettyä valtiontukea ja asemaa
markkinoilla. Viraston kanssa on päästy yhteisymmärrykseen, että Finnpark
Oy kilpailee markkinoilla ja yhtiö sekä
omistaja ovat toimineet sen mukaisesti. Lopullinen päätös on odotettavissa
vuoden 2020 aikana. Samasta aiheesta
on valitettu myöskin Euroopan komissioon ja asian käsittely siellä jatkuu edelleen.
Tampereen Kotilinnasäätiön Muotialantien tonttiasiassa ja toiminnanjohtajaa koskevassa oikeusprosessis-

sa Turun hovioikeus teki ratkaisunsa
helmikuussa 2020. Päätöksellään hovioikeus kumosi Pirkanmaan käräjäoikeuden tammikuussa 2019 antaman
tuomion ja vapautti toiminnanjohtajan
rangaistuksesta. Hovioikeus kuitenkin
totesi toiminnanjohtajan syyllistyneen
luottamusaseman väärinkäyttöön jättämällä tehtävänsä osaksi hoitamatta.
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.

tökseen. Yhdistelemättä jättämisellä
on vain vähäinen vaikutus konsernin
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 11.

Konsernirakenne
Tampereen konsernitilinpäätökseen sisältyi yhteensä 76 yhteisöä, joista 8 ei
ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
Vuoden 2019 lopussa kaupunkikonserniin kuului 56 tytäryhteisöä, joista
kahta ei ole yhdistelty konsernitilinpää-

Tampereen konsernitilinpäätökseen
sisältyvät yhteisöt

Ei yhdistelty
(kpl)

Yhdistelty (kpl)
2018

2019

2018

2019

Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

23

23

0

0

Muut yhtiöt

27

27

2

2

4

4

0

0

3

3

0

0

11

9

3

5

0

0

3

3

68

66

8

10

Säätiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
Yhteisyhteisöt
Yhteensä
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Konsernitilinpäätös
Konsernituloslaskelma
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
1 000 euroa

1 000 euroa

Toimintatuotot

1 240 242

1 191 524

Toimintakulut

-2 251 421

-2 190 094

5 153

4 402

-1 006 026

-994 168

Verotulot

974 526

914 515

Valtionosuudet

301 980

299 869

Korkotuotot

1 241

1 280

Muut rahoitustuotot

3 593

7 656

-30 801

-28 702

-1 504

-2 948

243 008

197 503

-206 020

-199 938

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot

-44

-280

-2 165

-3 395

0

-46 734

34 779

-52 845

225

2 303

Tilikauden verot

-9 208

-11 032

Laskennalliset verot

-6 120

-3 273

Vähemmistöosuudet

-2 666

-1 461

Tilikauden ylijäämä

17 011

-66 308

55

54

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

117

97

1 020

840

238 140

235 239

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 kirjanpitovelvollinen. Konsernitilinpäätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen
väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen
voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan
tuloksesta.
Konsernin vuoden 2019 toimintakate
oli -1 006,0 milj. euroa, mikä oli 11,9 milj.
euroa heikompi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 nettomenojen kasvu oli 1,2 prosenttia. Vuonna
2018 konsernin nettomenot kasvoivat
0,8 prosenttia. Konsernin vuosikate oli
243,0 milj. euroa, mikä on 45,5 milj. euroa parempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Edelliseen vuoteen nähden
verotuloja ja valtionosuuksia kertyi 62,1
milj. euroa enemmän, mikä parantaa
olennaisesti vuosikatetta.
Suunnitelman mukaisia poistoja kertyi tilikaudella 206,0 milj. euroa. Merkittävimmät poistot ilman konsernieliminointeja olivat kaupungilla (110,3 milj.
euroa), PSHP-konsernilla (37,0 milj. euroa) ja Tampereen Sähkölaitos -konsernilla (34,1 milj. euroa), jonka poistotaso
kuitenkin laski edellisvuodesta konserniliikearvon poiston päättymisen myötä. Poistotaso oli korkea Tampereen
Vuokratalosäätiöllä (13,9 milj. euroa).
Suunnitelman mukaisia poistoja kertyi
6,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden
2018 tilinpäätöksessä. Konsernin vuosikate ylitti poistojen määrän, minkä perusteella voidaan todeta konsernin tulorahoituksen olevan riittävällä tasolla.
Konsernin tilikauden tulos oli 34,8
milj.
euroa.
Konsernieliminointien
jälkeen tilikauden tuloksen kannalta merkittävin tytäryhteisö on
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Sähkölaitos-konserni, jonka vaikutus
konsernin tulokseen oli 21,1 milj. euroa.
Tampereen Vuokratalosäätiön eliminoitu tulos oli 13,2 milj. euroa ja PSHPkonsernin 5,2 milj. euroa. Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n vaikutus konsernin tilikauden tulokseen oli 4,0 milj.
euroa ja Finnpark-konsernin 3,5 milj.
euroa. Kaupungin vaikutus konsernitulokseen oli -21,6 milj. euroa. Käyttötalouden ja investointien sisäisten erien
eliminoinnilla saattaa olla olennainen
vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä
vuoksi konsolidoitujen lukujen perusteella ei voi suoraan päätellä tuloksen
suuruutta yhdisteltävän yhteisön erillistilinpäätöksessä.
Tilikauden 2019 tulos oli 87,6 milj.
euroa parempi kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Vuonna 2018 tulosta
rasitti 45,9 milj. euron kertaluonteinen,
satunnaisiin eriin kirjattu Tampereen
ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksen
luovutus Tampereen korkeakoulusäätiölle. Edelliseen vuoteen nähden tulosta
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parantaa etenkin verotulojen kasvu ja
satunnaisten erien muutos. Konsernin
tilikauden ylijäämä oli 17,0 milj. euroa,
mikä oli 83,3 milj. euroa edellisvuotta
enemmän.

Konserniyhteisöjen tuloksen
muodostuminen
Konserniyhteisöjen erillistilinpäätösten
yhteenlaskettu tilikauden tulos ennen
konsernieliminointeja oli 55,9 milj. euroa. Kaupungin erillistilinpäätöksen
tilikauden tulos oli -20,1 milj. euroa.
Kaupungin tuloksen toteutumista on
analysoitu tarkemmin kohdassa Kaupungin tuloslaskelma. Tampereen Sähkölaitos -konsernin erillistilinpäätöksen
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
oli 36,8 milj. euroa. Kulunut vuosi onnistui Tampereen Sähkölaitos konsernissa taloudellisesti hyvin. Liikevaihto
pysyi lähes edellisvuoden tasolla ollen
288,0 milj. euroa. Myös liiketulos pysyi
edellisvuoden tasolla ollen 46,5 milj.
euroa. Tampereen Vuokratalosäätiön

erillistilinpäätöksen tilikauden tulos
oli 13,1 milj. euroa. VTS Kiinteistöpalvelu Oy sulautui Vuokratalosäätiöön
tilikauden aikana. Liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta 3,3 milj. euroa, mitä 1,7
milj. euron sulautumistuotot osaltaan
kasvattivat. Finnpark-konsernin erillistilinpäätöksen tilikauden tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,7 milj.
euroa ja Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n 3,9 milj. euroa. Esitetyissä yhteisökohtaisissa tilikauden tuloksissa ei
ole huomioitu konsernitilinpäätöksen
eliminointien vaikutusta.
Konserniyhteisöjen toimintatuotoista
ja toimintakuluista eliminoitiin konserniyhteisöjen välisiä sisäisiä liiketapahtumia yhteensä yli 492,0 milj. eurolla.
Merkittävimmät konsernin tulokseen
vaikuttavat eliminointi- ja yhdistelykirjaukset liittyivät konsernin sisäisiin pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynteihin, konsernin sisäisistä katteista
kirjattaviin poistoihin ja konsernin sisäisiin osinkoihin.
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
1 000 euroa

1 000 euroa

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät

243 008

197 503

0

-46 734

-9 208

-11 032

-36 053

28 172

197 747

167 908

Investointien rahavirta
Investointimenot

-392 493

-495 815

Rahoitusosuudet investointimenoihin

21 175

22 012

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

33 843

31 364

-337 475

-442 439

-139 728

-274 531

-5 660

-230

97

186

-5 564

-45

310 757

337 829

-114 154

-61 863

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

-255

-7 773

196 348

268 194

3 767

-4 927

-1 050

2 393

453

-564

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

-34 237

-7 884

12 044

32 342

-22 791

26 287

171 761

289 509

32 033

14 978

Rahavarat 31.12.

246 764

214 731

Rahavarat 1.1.

214 731

199 754

32 033

14 978

-838 855

-806 745

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

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

65

42

Laskennallinen lainanhoitokate

1,1

0,9

Lainanhoitokate

1,9

2,5

Kassan riittävyys, pv

32

28

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen viiden vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen
toteutumista pitemmällä aikavälillä.
Investointien tulorahoitus			
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Laskennallinen lainanhoitokate
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)		
Lainanhoitokate			
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia
pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.
Kassan riittävyys, pv			
= 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		
Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019
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Konsernin rahoituslaskelman analysointi
Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konsernin toiminnasta aiheutuneita rahavirtoja kaupunkikonsernin ja konsernin
ulkopuolisten tahojen välillä. Rahoituslaskelmasta on eliminoitu konsernin
keskinäisten liiketapahtumien rahavirtavaikutukset. Vuoden 2019 aikana
konsernin rahavarat lisääntyivät 32,0
milj. eurolla. Rahavarat 31.12.2019 olivat
246,8 milj. euroa.
Toiminnan rahavirta osoittaa tilikauden aikana toiminnan avulla saatujen rahavarojen riittävyyden toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien
investointien tekemiseen ja lainojen
takaisinmaksuun. Konsernin vuoden
2019 toiminnan rahavirran toteuma
oli 197,7 milj. euroa, mikä oli 29,8 milj.
euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä
2018. Merkittävin syy muutokseen on
konsernin vuosikatteen kasvu 45,5 milj.
eurolla. Muutoksen taustalla olevia syitä on käsitelty konsernituloslaskelman
analysoinnin yhteydessä. Tampereen
ammattikorkeakoulu Oy:n 45,9 milj. euron omistuksen luovutus Tampereen
korkeakoulusäätiölle vuonna 2018 selittää merkittäviä muutoksia satunnaisissa erissä ja tulorahoituksen korjauserissä. Tulorahoituksen korjauserissä
vuosikatetta oikaistaan konsernin saamien pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden,
osakkuusyhteisöjen tulososuuksien ja
osinkojen sekä pakollisten varausten
muutosten osalta.
Konsernin investointihyödykkeisiin
käyttämä rahavirta oli 337,5 milj. euroa,
mikä oli 105,0 milj. euroa vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Investointien
bruttomenot olivat 392,5 milj. euroa,
mikä oli 103,3 milj. euroa edellisvuotta
vähemmän. Kaupungin osuus investoinneista oli konsernin suurin, ilman
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eliminointeja 155,0 milj. euroa. Kaupungin investointeja on analysoitu
kaupungin investointien toteumavertailun ja rahoituslaskelman analyysien
yhteydessä. Tampereen Raitiotie Oy:n
tilikauden investoinnit olivat 76,8 milj.
euroa. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri investoi tilikaudella merkittävästi, kaupunkikonsernin osuus PSHP
-konsernin investoinneista oli 38,2 milj.
euroa. Tampereen Vuokratalosäätiö
investoi tilikaudella 31,7 milj. eurolla.
Investoinnit kohdistuivat pääosin yhteen uudiskohteeseen ja kolmeen perusparannuskohteeseen. Tampereen
Sähkölaitos -konsernin eliminoimattomat investoinnit vuonna 2019 olivat
30,4 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Suomen Hyötytuuli
Oy:n investointihankkeet, Kaupinojan
kaukojäähdytystuotantolaitoksen
lisäjäähdytysyksiköiden projekti sekä
kaukolämpöverkon pitkän tähtäimen
suunnitelman mukainen peruskorjaus.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy investoi tilikaudella 17,2 milj.
eurolla. Rahoitusosuudet investointimenoihin kertyivät pääosin raitiotien
rakentamisesta.
Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta oli 139,7 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan rahavirroilla ei
pystytty kattamaan investointimenoja
korkeasta investointitasosta johtuen.
Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava
investointien
tulorahoitusprosentti
kuitenkin parani edellisen vuoden tilinpäätöksen tasosta ollen 65 prosenttia.
Investoinneista on jäänyt katettavaksi
pääomarahoituksella 35 %.
Konsernin rahoituksen rahavirta oli
tilikauden aikana 171,8 milj. euroa. Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi tilikauden aikana 196,3 milj. eurolla. Uutta

pitkäaikaista lainaa nostettiin 310,8 milj.
euroa, josta kaupungin osuus oli 133,0
milj. euroa ja Tampereen Raitiotie Oy:n
65,0 milj. euroa. PSHP-konsernin pitkäaikaisen lainan kasvusta konsernin
osuus oli 34,7 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin yhteensä 114,4 milj. eurolla.
Muissa maksuvalmiuden muutoksissa etenkin saamisten ja korottomien
velkojen muutos vaikuttivat negatiivisesti rahoituksen rahavirtaan. Saamiset ovat lisääntyneet edellisvuodesta ja
korottomat velat vähentyneet, millä on
ollut rahavaroja heikentävä vaikutus.
Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä laskennallisten lainojen hoitoon. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan
jakamalla taseen lainat kahdeksalla,
mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa
laina-aikaa. Laskennallinen lainanhoitokate on parantunut edellisvuodesta
0,2 yksikköä, mutta on edelleen heikolla tasolla. Tunnusluvun tulkinnassa tulee huomioida laskennallisen 8 vuoden
laina-ajan vaikutus, todellisuudessa
konsernin laina-ajat ovat pidempiä.
Lainanhoitokate lasketaan todellisilla
vuotuisilla lainanlyhennyksillä. Konsernin lainahoitokate heikkeni 0,6 yksikköä
edellisvuoteen nähden. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla silloin, kun tunnusluku saa suuremman arvon kuin 2. Tunnusluvun tulkinnassa tulee huomioida
kaupungin kertalyhenteisten lainojen
erääntymisen vaikutus. Vuonna 2018
lainojen lyhennykset olivat poikkeuksellisen pienet, mikä paransi tunnuslukua merkittävästi.
Tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi
katettu 32 päivän ajan kaikki toiminnan
aiheuttamat kassastamaksut.
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Konsernitase
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

1 000 euroa

1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

12 580

13 165

129 468

132 574

3 904

2 028

145 952

147 767

246 878

236 674

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset

1 668 933

1 627 122

Kiinteät rakenteet ja laitteet

689 856

706 814

Koneet ja kalusto

109 597

102 866

Muut aineelliset hyödykkeet

33 896

33 562

489 011

375 716

3 238 171

3 082 753

Osakkuusyhteisöosuudet

62 006

56 201

Muut osakkeet ja osuudet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

24 707

27 295

Muut lainasaamiset

8 514

3 012

Muut saamiset

1 177

1 115

96 404

87 623

4 221

5 104

34 021

34 474

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

13 021

13 796

Lyhytaikaiset saamiset

226 527

191 839

30 115

25 588

Rahat ja pankkisaamiset

216 649

189 143

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 005 081

3 778 088

Rahoitusarvopaperit

Konsernitaseen analysointi
Konsernitase osoittaa kaupunkikonsernin taloudellisen aseman selvittämällä konserniyhteisöjen varat ja
velat. Tampereen kaupunkikonsernin
taseen loppusumma oli 4 005,1 milj.
euroa. Kasvua edelliseen vuoteen
nähden oli 227,0 milj. euroa (6,0 %).
Omavaraisuusaste 37 % oli edellisen
tilinpäätöksen tasolla. Tunnusluvun

hyvä tavoitetaso kaupunkikonsernissa
on 50 %.
Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on
tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti
useana tilikautena. Pysyviin vastaaviin
sisällytetään aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet sekä sijoitukset. Valtaosa
konsernin pysyvistä vastaavista on aineellisia hyödykkeitä, jotka muodos-

tavat 80,9 % taseen loppusummasta.
Pysyvät vastaavat kasvoivat tilikauden
aikana 155,4 milj. eurolla (5,0 %) pääasiassa ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen kasvun vuoksi. Merkittävimmät investoijat olivat kaupungin
lisäksi Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.
Rakennusten tasearvo kasvoi 41,8 milj.
euroa edellisestä vuodesta pääasiassa
Tampereen Vuokratalosäätiön, PSHPkonsernin sekä Vilusen Rinne Oy:n kohteiden valmistumisen vuoksi.
Pysyvien vastaavien sijoitukset kasvoivat tilikauden aikana 8,9 milj. eurolla
(10,0 %) osakkuusyhteisöosuuksien ja
muiden lainasaamisten kasvun vuoksi.
Osuudet osakkuusyhteisöissä ovat kasvaneet vuoden aikana KOy Tampereen
Monitoimiareenan ja Monetra Oy:n
tultua osaksi konsernia. Lainasaamiset
ovat kasvaneet KOy Tampereen Monitoimiareenalle annetun lainan vuoksi.
Vaihtuvien vastaavien lyhytaikaisten
saamisten kasvuun 34,7 milj. eurolla
(18,1 %) vaikuttaa tilikauden 2018 lyhytaikaisiin saamisiin kohdistunut 20,0
milj. euron konsernieliminointi kaupungin Tampereen Raitiotie Oy:lle välittämän valtionosuussaamisen vuoksi. Rahoitusarvopapereiden 4,5 milj.
euron kasvua selittää Kotilinnasäätiön
sijoitusomaisuuden kasvu. Rahat ja
pankkisaamiset ovat kasvaneet 27,5
milj. euroa (14,5 %) edellisestä tilinpäätöksestä.
Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 1 390,1 milj. euroa (34,7 %
taseen loppusummasta). Tampereen
kaupungin elinkeinorahaston lakkauttaminen aiheutti 6,5 milj. euron siirron
muista omista rahastoista edellisten tilikausien ylijäämään.
Vieras pääoma kasvoi tilikauden aikana 212,9 milj. euroa (9,4 %), josta korollisen vieraan pääomaan kasvun osuus
oli 195,1 milj. euroa. Lainakanta vuoden
lopussa oli 1 913,9 milj. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä 8 037 euroa
(2018: 7 307 euroa). Merkittävintä pitkäaikaisen korollisen vieraan pääoman
kasvu oli kaupungin lisäksi Tampereen
Raitiotie Oy:llä, PSHP-konsernilla sekä
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:llä.
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VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

1 000 euroa

1 000 euroa

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

636 657

636 657

284

284

33 712

39 805

Edellisten tilikausien ylijäämä

702 472

762 257

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

17 011

-66 308

1 390 137

1 372 696

82 838

77 061

Muut omat rahastot

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1 893

2 196

34 016

40 945

35 909

43 141

19 320

21 253

1 826 435

1 612 189

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

84 046

84 572

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

87 503

106 601

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

478 893

460 576

2 476 878

2 263 938

4 005 081

3 778 088

Konsernin omavaraisuusaste, %

37

39

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %

98

94

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000
euroa

719 483

695 950

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa
/ asukas

3 021

2 958

1 913 938

1 718 791

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Tunnusluku lainat ja vuokravastuut
rinnastaa vuokravastuut lainoihin. Tunnusluvun taustalla on ajatus tehdä investointien rahoitus vertailukelpoiseksi
riippumatta siitä, miten investointi on
rahoitettu (laina- tai leasingrahoitus).
Suhteessa lainakantaan, konsernin lainat ja vuokravastuut saa merkittävästi
suuremman arvon. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2019 lainat ja
vuokravastuut oli 2 244 euroa suurempi kuin lainakanta, mitä selittää leasingrahoituksen käyttäminen lainanoton
rinnalla.
Kaupunkikonsernin koko vuoden
käyttötuloista tarvittaisiin 98 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun,
mitä suhteellinen velkaantuneisuus
kuvaa. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista.

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa
Konsernin lainat, euroa / asukas
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12.
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/
asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa
Asukasmäärä

8 037

7 307

2 448 319

2 263 534

10 281

9 622

8 514

3 012

238 140

235 239

Konsernin omavaraisuusaste, %				
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut Ennakot)
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %				
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Konsernin lainakanta 31.12.						
= Korollinen vieras pääoma
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Konsernin lainasaamiset 31.12.					
= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset
			

50

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Toimintakertomus

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kaupungin tilikauden tulos muodostui 20 135 582,54 euroa alijäämäiseksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että
•
•
•

aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 1 904 630,15 euroa,
Vahinkorahastosta tuloutetaan 225 468,47 euroa toteutuneiden menojen katteeksi,
ja että tilikauden alijäämä 18 005 483,92 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2018 laajasta valtuustokauden kattavasta talouden tasapainottamisohjelmasta. Ohjelmaa on onnistuneesti täydennetty lisätoimenpiteillä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2020 talousarvio ja
vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma on tuloksen näkökulmasta tasapainossa.
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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 16,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate
ylittyi 14,9 milj. euroa. Merkittävimmät
ylitykset syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä
lastensuojelun ja vammaispalvelujen
ostoissa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate ylittyi 1,9 milj. euroa.
Merkittävimmät menojen ylitykset aiheutuivat kunta-alan palkkaratkaisun

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

- 13,2

M€

(TP19 / Muutettu TA19)
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lisäksi asiakasmäärän kasvamisesta
sekä väistötilaratkaisuista sisäilmaongelmien vuoksi.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintakate toteutui 3,8
milj. euroa muutettua talousarviota
parempana. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate ylittyi 0,8 milj.
eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 4,2
milj. euroa suunniteltua suurempina,
mutta myös toimintakulut ylittivät 5,0
milj. eurolla. Merkittävin toimintakulujen ylitys kohdistui henkilöstömenoihin. Asunto- ja kiinteistölautakunnan
toimintakatteen 4,6 milj. euron positiivista poikkeamaa selittää pääosin
maankäyttösopimuskorvausten toteutuminen 7,6 milj. euroa arvioitua suurempina. Toimintakulujen osalta vuokrakulut ylittivät muutetun talousarvion
2,9 milj. eurolla väistötilatarpeiden kasvun myötä.
Kaupunkiympäristön palvelualueen
toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa
muutettua talousarviota heikommin
yhdyskuntalautakunnan
ylityksen
vuoksi. Yhdyskuntalautakunnan toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempina
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen ylitysten vuoksi. Toimintakulut
toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua
talousarviota suurempina palveluostojen ylittymisen vuoksi. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate toteutui
budjetoidusti.
Konsernihallinnon ja yhteisten erien
toimintakatteet toteutuivat muutettua
talousarviota parempina. Konsernihallinnon osalta parempaan toteumaan

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 2,1

M€

(TP19 / Muutettu TA19)

TILIKAUDEN TULOS

-20,1

M€

(TP19)

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

59,0

%

(TP19)

vaikutti ICT-kehittämisen suunniteltua
vähäisempi rahankäyttö. Yhteisten
erien osalta toimintakatteen arvioitua
parempaan toteumaan vaikutti toimintatuottojen toteutuminen suunniteltua
parempina pääosin Coxa Oy:n osakkeiden myynnin vuoksi.
Liikelaitosten yhteenlaskettu 27,2
milj. euron liikeylijäämä oli 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.
Tampereen Infra Liikelaitos alitti muutetun talousarvion 2,3 milj. eurolla ja
Tampereen Vesi Liikelaitos 0,4 milj.
eurolla. Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 0,6 milj.
euroa budjetoitua parempi.

NETTOINVESTOINNIT

+ 79,0

M€

(TP19 / Muutettu TA19)

Talousarvion toteutuminen

Yhteenveto poikkeamista talousarvioon, sitovat erät
KÄYTTÖTALOUS
1 000 euroa

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Muutokset

Palvelualueet (toimintakate)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-376 826

-374 939

-1 887

-374 620

-319

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-765 162

-750 258

-14 904

-751 155

897

-60 405

-58 651

-1 754

-59 026

375

Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)

-1 742

-1 698

-44

-1 698

0

Hiedanranta

-1 647

-1 761

114

-1 006

-755

Keskusta

-2 890

-3 572

682

-3 576

4

-981

-994

13

-994

0

-18 307

-18 398

91

-18 462

64

-489

-542

53

-222

-320

145 562

140 496

5 066

139 498

998

-976

-547

-429

-897

350

-24 499

-23 877

-622

-24 006

129

-581

-467

-114

-415

-52

-93

-500

407

-500

0
480

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

Smart Tampere
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi
Vetovoimainen elämyskaupunki
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat
erät)
Hiedanranta
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Smart Tampere
Keskusta
Hiedanranta
Raitiotie
Joukkoliikennelautakunta

-216

-300

84

-780

-1 456

-1 500

44

-1 500

0

-14 117

-14 144

27

-13 955

-189

-6 481

-10 400

3 919

-7 400

-3 000

-134

-141

7

-141

0

Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto
ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit)
Smart Tampere
Konsernihallinto, muut
Yhteiset erät

-22 566

-26 433

3 867

-26 539

106

-106 765

-109 670

2 905

-107 531

-2 139

-3

-1

-2

-1

0

-10 500

-10 500

0

-10 500

0

-890

-890

0

-890

0

Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos
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LASKELMAOSA
1 000 euroa

TP 2019

Korkotuotot ja -kulut

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Muutokset

-6 901

-7 140

239

-7 140

0

133 000

133 404

-404

133 404

0

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

Muutokset

-5 724

-12 216

6 492

-11 582

-634

-865

-1 912

1 047

-1 531

-381

-369

-1 500

1 131

-1 500

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
(pl. erikseen sitovat erät)

-11 255

-20 250

8 995

-19 250

-1 000

Talonrakennushankkeet

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain (1000 euroa)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus
Asunto- ja kiinteistölautakunta

-34 229

-66 365

32 136

-46 670

-19 695

Hiedanranta

-4 766

-10 697

5 931

-10 500

-197

Keskusta

-3 400

-3 980

580

-3 980

0

-50 032

-48 832

-1 200

-48 832

0

-781

-1 420

639

-1 420

0

-10 288

-14 412

4 124

-9 958

-4 454

-818

-1 200

382

-1 200

0

-2 201

-13 256

11 055

-2 000

-11 256

-1 750

-1 858

108

-1 858

0

-25 788

-31 500

5 712

-30 000

-1 500

-1 917

-2 000

83

-2 000

0

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta
Keskusta
Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto
Yhteiset erät
Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta)
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Laskelmaosan toteutuminen
Laskelmaosassa esitetään korkotuottojen ja -kulujen sekä pitkäaikaisten
lainojen lisäysten toteutuminen talousarvioon nähden. Korkotuotot ja -kulut
toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin tilikaudella budjetoidun mukaisesti.

Investointien toteutuminen
Koko kaupungin yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat 155,6 milj. euroa,
mikä oli 79,0 milj. euroa muutettua
talousarviota alhaisempi. Suurin syy
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alhaiseen toteumaan oli hankkeiden
toteutuminen tilikausien välillä toisin
kuin oli suunniteltu. Peruskaupungin
investoinnit olivat yhteensä 127,8 milj.
euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 73,2 milj. eurolla. Peruskaupungin
yksiköiden investointeja budjetoitiin
uudelleen yhteensä 40,2 milj. euroa (KV
17.2.2020).
Suurimpia poikkeamia nettoinvestoinneissa verrattuna muutettuun talousarvioon oli kaikilla palvelualueilla
sekä Konsernihallinnossa ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen investoinneissa.

Kaupunkiympäristön
palvelualeen
Yhdyskuntalautakunnan
nettoinvestoinnit ylittivät 1,2 milj. euroa muutetun
talousarvion, koska Tampereen Veden
taseeseen jääneet pysyvien vastaavien
valmiit hulevesi-investoinnit siirrettiin
tilikauden aikana Tampereen Vedeltä
Viheralueet ja hulevedet -yksikölle.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointimenot 5,7 milj. euroa alittivat
muutetun talousarvion eräiden päiväkotien ja koulujen sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen kohteiden valmistumisen viivästymisen vuoksi.

Talousarvion toteutuminen

Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinneista maa- ja vesialueisiin aktivoituja investointeja (pl. erikseen sitovat erät) toteutui 11,3 milj. eurolla, ja
ne alittivat muutetun talousarvion 9,0
milj. eurolla. Keskeneräisten töiden jatkamiseksi esitettiin n. 3 milj. euron uudelleenbudjetointia vuodelle 2020 (KV
17.2.2020).
Tampereen kaupunki hankkii tiloihin
ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Painopiste oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa.
Talonrakentamisen 34,2 milj. euron
nettoinvestoinnit alittuivat muutetusta
talousarviosta 32,1 milj. eurolla. Alituk-

set aiheutuivat muun muassa töiden
siirtymisestä alkuperäiseen aikatauluun
nähden ja kustannussäästöistä. Talonrakennushankkeita budjetoitiin uudelleen 18,4 milj. euroa (Kv 17.2.2020).
Konsernihallinnon yhteisten erien
investoinnit toteutuivat 11,1 milj. euroa
muutettua talousarviota pienempinä.
Talousarvioon oli varattu 4,0 milj. euroa
Suomi-rata-hankeyhtiöön, noin 5,7 milj.
euroa TREDU-Kiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen sekä 0,75
milj. euroa Hiedanranta Ky:n yhtiöpääomaa, jotka eivät toteutuneet. TREDUKiinteistöt Oy:n investointiavustus hyväksyttiin uudelleen budjetoitavaksi
vuodelle 2020 (Kv 17.2.2020).

Konsernihallinnolla valtuustoon nähden sitovaa taso ICT-kehittämisessä
oli toimintakate ja bruttoinvestoinnit
yhteensä. ICT-investointien ja kehitysohjelmien investointien tietoja löytyy
investointien toteumavertailu -osiosta.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5
milj. euron investoinneista jäi käyttämättä 5,7 milj. euroa yhteistyössä tehtävien työmaiden sekä Kaupinojan urakan viivästymisten vuoksi.
Tarkemmat tiedot poikkeamista löytyvät investointien toteumavertailusta
ja toimintayksiköiden tekstien yhteydestä.

Periaatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut turvata lakisääteiset
palvelut.
Vuonna 2018 talousohjelmalla saavutettiin 9,1 milj. euron myönteiset
taloudelliset vaikutukset. Vuodelle
2019 ohjelmalle asetettiin yhteensä
noin 26,7 milj. euron taloudelliset vaikutukset ja toimenpiteillä saavutettiin noin 29,2 milj. euron vaikutukset.
Konserniyhtiöiden ja rahoituserien
osuus kertymästä oli 9,1 milj. euroa.

Vuosien 2018 - 2019 aikana talousohjelmalla saavutettiin noin 38 milj. euron
positiiviset taloudelliset vaikutukset.
Talousohjelman kahden ensimmäisen
vuoden perusteella voidaan perustellusti arvioida, että kaupunginvaltuuston talousohjelmalle asettamat taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 - 2020
toteutuvat. Talousohjelman toimenpiteillä saavutettujen tulosten kokonaismäärä saadaan selville vuoden 2020
tilinpäätöksessä keväällä 2021.

Talousohjelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018
vuoteen 2020 ulottuvan talousohjelman. Ohjelmalla tavoitellaan kolmen
vuoden aikana yhteensä noin 43 milj.
euron taloudellisia vaikutuksia, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi
menojen vähentämisiin ja puoliksi
tulojen lisäyksiin. Tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin,
hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä
myös poliittisiin päätöksentekijöihin.

Talousohjelman toteuttamisen vaikutukset 2019

1 000 euroa
Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kv 23.4.2018 Muutettu
tavoite vuodelle
tavoite
2019
TA 2019

TP 2019

Ero
-557

1 535

2 110

1 553

707

657

657

0

Sosiaali- ja terveyslautakunta

3 510

6 470

5 418

-1 052

Yhdyskuntalautakunta

100

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1 000

2 850

2 950

Joukkoliikennelautakunta

500

1 300

1 500

200

Elinvoima- ja osaamislautakunta

710

3 610

3 195

-415

Asunto- ja kiinteistölautakaunta

1 800

1 800

1 800

0

750

750

696

-54

Konserniyhtiöt ja rahoitus

3 500

4 000

9 065

5 065

Hallinto ja henkilöstöetuudet

1 974

2 114

1 305

-809

Hallintohenkilöstön vähentäminen (-5 %)

1 500

1 000

1 100

100

17 486

26 661

29 239

2 578

Liikelaitokset

Yhteensä
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Laskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelman toteumavertailu

Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus

Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja sisältäen
sisäiset erät
Tuloslaskelma
(1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Myyntituotot

274 039

Maksutuotot

104 374

TP 2019 sisältäen
sisäiset erät

TP 2019 ilman sisäisiä eriä

Ero

Alkuper.
TA 2019

Muutokset

Liikelaitokset*

Koko Peruskau- Liikelaikaupunki
punki tokset*

Koko
kaupunki

264 464

9 574

269 714

-5 250

147 680

421 719

154 507

68 738

223 246

93 613

10 761

92 371

1 242

54

104 427

103 161

54

103 214

31 739

27 596

4 144

24 945

2 650

217

31 957

31 448

217

31 666

215 613

209 784

5 829

208 903

881

4 061

219 674

72 539

1 193

73 732

37 814

40 098

-2 284

40 106

-8

614

38 428

35 708

585

36 292

663 578

635 555

28 023

636 040

-485

152 627

816 205

397 363

70 786

468 149

18 853

17 080

1 773

12 080

5 000

4 972

23 825

18 853

4 972

23 825

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
yhteensä
Valmistus omaan
käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut

-582 919

-585 013

2 094

-585 733

721

-43 223

-626 142

-582 919 -43 223

-626 142

Palvelujen ostot

-906 093

-880 063

-26 030

-876 375

-3 688

-41 396

-947 488

-796 366 -31 264

-827 631

-45 665

-45 106

-559

-41 570

-3 536

-20 895

-66 560

-45 397 -20 229

-65 626

Avustukset

-194 868

-189 761

-5 108

-192 201

2 441

0

-194 868

-115 216

0

-115 216

Vuokrakulut

-203 146

-199 486

-3 660

-197 971

-1 515

-6 776

-209 922

-61 059

-2 797

-63 856

-5 965

-4 640

-1 325

-5 195

555

-962

-6 927

-4 919

-462

-5 381

Toimintakulut yhteensä

-1 938 656

-1 904 068

-34 588

-1 899 046

Toimintakate

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

Muut toimintakulut

-2 051 908 -1 605 877 -97 975 -1 703 852

-1 256 225

-1 251 433

-4 792

-1 250 926

-508

44 348

Verotulot

974 574

981 030

-6 456

981 030

0

0

974 574

974 574

0

974 574

Valtionosuudet

301 980

289 986

11 994

290 400

-414

0

301 980

301 980

0

301 980

37 053

35 138

1 915

35 138

0

-11 380

25 673

25 663

10

25 673

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut

-1 211 877 -1 189 661 -22 216 -1 211 877

7 304

8 373

-1 069

8 373

0

0

7 304

5 589

0

5 589

44 392

42 432

1 960

42 432

0

12

44 405

33 002

12

33 015

-14 205

-15 513

1 308

-15 513

0

0

-14 205

-12 490

0

-12 490

0

0

0

-438

-2

-440

Korvaus peruspääomasta

0

0

0

0

0

-11 390

-11 390

Muut rahoituskulut

-438

-154

-284

-154

0

-2

-440

57 382

54 721

2 661

55 642

-922

32 968

90 350

112 556 -22 206

90 350

-94 184

-101 526

7 342

-101 579

53

-17 329

-111 514

-94 184 -17 329

-111 514

Suunnitelman
mukaiset poistot

-93 185

-101 526

8 341

-101 579

53

-17 140

-110 324

-93 185 -17 140

-110 324

Arvonalentumiset

-1 000

0

-1 000

0

0

-190

-1 189

-1 000

-190

1 028

0

1 028

0

0

0

1 028

1 028

0

1 028

-35 774

-46 805

11 031

-45 936

-869

15 639

-20 136

19 400 -39 535

-20 136

Poistoeron lis. (-) tai
väh.(+)

967

700

267

700

0

938

1 905

967

938

1 905

Rahastojen lis. (-) tai
väh.(+)

0

0

0

0

0

225

225

0

225

225

-34 808

-46 105

11 298

-45 236

-869

16 802

-18 005

20 367 -38 372

-18 005

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot
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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
2019 toteuma yhteensä sisältäen sisäiset erät. Laskelman viimeiset sarakkeet kuvaavat kaupungin ulkoisen
tuloksen muodostumisen peruskaupungin ja liikelaitosten välillä.
Peruskaupungin tuloslaskelman toteumavertailun toimintakate oli 4,8
milj. euroa muutettua talousarviota
heikompi. Toimintatuotot toteutuivat
kokonaisuudessaan 28,0 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempina.
Ylityksestä myyntituottojen osuus oli
9,6 milj. euroa. Merkittävimpänä syynä oli sosiaali- ja terveyslautakunnan
alaisten myyntituottojen ylittyminen
3,9 milj. eurolla mm. kotikuntalain
mukaisten palvelujen laskutuksen ja
pakolaisten palvelujen kustannuskorvausten vuoksi. Maksutuotot ylittivät
muutetun talousarvion 10,8 milj. eurolla, mihin vaikutti osaltaan talousohjelman mukaiset maksujen korotukset.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan maksutuotot ylittivät muutetun talousarvion 7,6 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta.
Toimintakulut toteutuivat 34,6 milj.
euroa muutettua talousarviota suurempina. Merkittävimmät poikkeamat
olivat palvelujen ostojen 26,0 milj.
euron ylitys sekä avustusten 5,1 milj.
euron ylitys. Palvelujen ostojen ylityksestä 19,7 milj. euroa kertyi sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisista ostoista, joista merkittävimmät ylitykset
olivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
palvelutilauksessa sekä lastensuojelun sijaishuollon, vammaispalvelujen
ja kotihoidon ostoissa. Yhdyskuntalautakunnan palvelun ostot ylittyivät
6,2 milj. euroa liikennejärjestelmän

suunnittelun tiukan resurssitilanteen
sekä tarpeiden jatkuva kasvun seurauksena. Runsasluminen alkutalvi
aiheutti suunniteltua suuremmat lumenajokustannukset, lisäksi joukkoliikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät
järjestelmäkustannukset toteutuivat
ennakoitua suurempina. Avustusten
ylityksestä 2,2 milj. euroa aiheutui
sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista vammaispalvelujen avustuksista,
alle 21-vuotiaiden omaishoidon tuen
kustannuksista sekä pakolaisten toimeentulotuen kustannuksista, johon
saatiin vastaavasti valtionkorvauksia.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan
avustukset toteutuivat 1,7 milj. euroa
suunniteltua suurempina pääasiassa
työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen vuoksi. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui kuitenkin vuoden 2018
kustannuksia alhaisempana.
Peruskaupungin vuosikate oli 57,4
milj. euroa, mikä oli 2,7 milj. euroa
muutettua talousarviota paremmin.
Verorahoituksen kertymä oli yhteensä 1 276,6 milj. euroa. Talousarvioon
nähden verorahoitus toteutui 5,5 milj.
euroa arvioitua paremmin valtionosuuksien 12,0 milj. euron ylittymisen
vuoksi. Valtionosuuksien kasvusta 10,0
milj. euroa selittyy kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvän kompensaation maksatuksen aikaistuksella.
Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat
1,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempina erityisesti osinkotulojen
merkittävän kasvun vuoksi. Lisäksi
korkokulut toteutuivat budjetoitua alhaisempina. Poistot alittivat muutetun
talousarvion 8,3 milj. eurolla. Merkittävin poistojen alitus oli kaupunkiympäristön palvelualueen 2,3 milj. euroa,
mitä selittää tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden
arvioitua suurempi määrä.
Peruskaupungin tilikauden tulos sisältäen sisäiset erät muodostui 11,3
milj. euroa muutettua talousarviota
paremmaksi. Satunnaisten erien vaikutus tulokseen oli 1,0 milj. euroa.

Liikelaitosten vaikutus
tilikauden tuloksen
muodostumiseen
Tampereen kaupungin liikelaitosten ja
taseyksikkönä toimivan Vahinkorahaston vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen on esitetty edellä olevan
laskelman Liikelaitosten ja rahastojen
vaikutus -sarakkeilla. Vaikutus on esitetty erikseen sisältäen sisäiset erät ja
ulkoisten lukujen osalta. 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
sisäiset erät sisältävien lukujen osalta.
Tampereen Voimia Liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2019.
Liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 15,6 milj. euroa, josta Tampereen Vesi Liikelaitoksen osuus oli
14,7 milj. euroa. Liikelaitosten tuottojen
osuus kaupungin toimintatuotoista oli
noin 19 prosenttia. Liikelaitosten tuotoista suurin oli myyntituottoja, joista
63,4 milj. euroa (43 %) kertyi Tampereen
Vesi Liikelaitokselta, 55,1 milj. euroa (37
%) Tampereen Infra Liikelaitokselta ja
29,2 milj. euroa (20 %) Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselta. Kaupungin valmistus omaan käyttöön -erästä
21 prosenttia muodostui liikelaitosten
vaikutuksesta.
Liikelaitosten osuus kaupungin toimintakuluista oli 6 prosenttia. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut 43,2
milj. euroa ja palvelujen ostot 41,1 milj.
euroa. Henkilöstökuluista sekä Tampereen Ifran että Tampereen Kaupunkiliikenteen osuus oli lähes 18,0 milj. euroa
(41 %). Tampereen Veden osuus henkilöstökuluista oli pienin, 7,4 milj. euroa
(17 %). Palvelujen ostoista yli 27 milj. euroa (65 %) kertyi Infralta, Veden osuus
oli 12,3 milj. euroa (30 %) ja Kaupunkiliikenteen 2 milj. euroa (5 %). Poistoista ja
arvonalentumisista liikelaitosten osuus
oli 16 prosenttia, josta Tampereen Veden osuus oli 14,2 milj. euroa (82 %).
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Verotulot

Verotulot

(1 000 euroa)

Kunnallisvero

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

808 932

817 300

-8 368

817 300

0

Yhteisövero

77 280

76 000

1 280

76 000

0

Kiinteistövero

88 362

87 730

632

87 730

0

974 574

981 030

-6 456

981 030

0

Yhteensä

Verotuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 974,6 milj. euroa. Verotulot kasvoivat vuodesta 2018 noin 60,1 milj. euroa
eli 6,6 %. Verotuloja kertyi 6,5 milj. euroa talousarviota vähemmän.
Kunnallisverotuloja kertyi 808,9
milj. euroa, mikä on 41,5 milj. euroa
(5,4 %) vuotta 2018 enemmän, mutta
8,4 milj. euroa talousarviota vähemmän.
Tulojen kehitys oli Tampereella
muuta maata positiivisempaa. Ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat
verovuonna 2018 suurista kaupungeista parhaiten. Vahvistunut työllisyys näkyi palkkatulojen kasvuna, työttömyysturvamaksujen laskuna sekä kunnan
maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden pienenemisenä.
Kunnallisveron
ennakonpidätysten kertymät eivät kuitenkaan kasva-

neet odotetulla tavalla vuonna 2019.
Verokorttiuudistukseen
liittyväksi
verovajeeksi arvioidaan 384 milj. euroa, josta kuntien osuus on 235 milj.
euroa. Viivästyminen näkyy vuonna
2020 pienempinä veronpalautuksina.
Tampereen kaupungin osuus vajeesta
jako-osuusperusteisesti laskettuna on
noin 10 milj. euroa.
Verokorttiuudistus
on
pysyvä
muutos.
Verokorttiuudistuksessa
on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu
palkkakausikohtaisista tulorajoista ja
sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Kertymävaje alkoi korjautua
suurelta osin joulukuussa, mutta lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuttua syys-lokakuussa

TULOVEROPROSENTIN JA VEROTETTAVAN TULON KEHITYS
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Muutokset

2020. Vaikka kertymävaje korjaantuu
vuoden 2019 kunnallisverojen osalta
vuoden 2020 aikana, niin oletuksena
on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla
jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.
Kuntien kunnallisverotilitykset kasvoivat lähes 479 milj. euroa (2,6 %)
vuodesta 2018. Vuonna 2018 kunnallisverotulojen kehitys oli hyvin
heikkoa, mikä aiheutui erityisesti verovuoden 2017 huomattavan isoista
veronpalautuksista, suurista veroperustemuutoksista sekä kilpailukykysopimuksen liian optimistisesta vaikutusarviosta kuntien verotuloihin.
Tämä selittää osittain vuoden 2019
positiivista kehitystä.

KUNNALLISVERON KEHITYS
900

Tuloveroprosentti

Verotettava
tulo, milj. €

2009

18,00

3 454,3

0,0

2010

19,00

3 487,1

0,9

2011

19,00

3 675,4

5,4

2012

19,00

3 815,1

3,8

300

2013

19,00

3 901,6

2,3

200

2014

19,75

3 976,5

1,9

2015

19,75

4 053,4

1,9

2016

19,75

4 138,7

2,1

2017

19,75

4 141,1

0,1

2018

19,75

4 332,1

4,6

2019

19,75

2020

20,25

Muutos, %
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Yhteisöverotuloja kertyi 77,3 milj.
euroa eli 1,3 milj. euroa talousarviota
enemmän. Yhteisöveron tuotto kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 6,2 milj.
euroa (8,7 %). Kaupungin jako-osuus
yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisvuodesta, mikä selitti pääosan yhteisöverotulojen kasvusta.
Yritysten suotuisa talouskehitys jatkui edelleen vuonna 2019, mikä näkyi
yhteisöverojen kasvuna. Kunnille tilitettiin yhteisöveroja 1,9 miljardia vuonna 2019. Kuntien yhteisöverotilitykset
kasvoivat 52 milj. euroa (2,8 %) vuodesta 2018. Verovuoden 2019 yhteisöveroja tilitettiin 32 milj. euroa (2,3 %)
vuotta 2018 enemmän.

YHTEISÖVERON KEHITYS

Kiinteistöverotuloja kertyi 88,4
milj. euroa, mikä oli 0,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Kiinteistöverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta
12,3 milj. eurolla (16,2 %).
Kiinteistöveron kasvu selittyy pääosin veroprosenttien korotuksella.
Vuodelle 2019 korotettiin kaikkia muita kiinteistöveroprosentteja 0,10 prosenttiyksiköllä, paitsi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa
1,00 prosenttiyksiköllä.
Vuonna 2018 käynnistetyn kiinteistöveroprojektin tarkoituksena on parantaa rakennusrekistereiden tiedon
laatua. Hyötytavoitteita ovat viranomaisprosessien (lupakäsittely) suju-

KIINTEISTÖVERON KEHITYS
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voittaminen ja rakennuksia koskevan
datan laadun paraneminen sekä verotuksen oikeudenmukaisuus ja kiinteistöverotuoton kasvu. Projektin tuloksena kiinteistöverotulot kasvoivat 2019
noin 760 000 euroa.
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Valtionosuudet
Ilman edellä mainittua kertaerää
peruspalvelujen valtionosuus olisi käytännössä jäänyt vuoden 2018 tasolle
huolimatta muun muassa kaupungin
asukasmäärän suuresta kasvusta vuosina 2017-2018.
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet olivat 59,5 milj. euroa.
Valtionosuudet kasvoivat yhteensä
0,3 milj. euroa (0,5 %) vuodesta 2018.
Valtionosuuksia kertyi 2,0 milj. euroa
muutettua talousarviota enemmän. Tulojen ylitys johtui pääosin ammatilliseen
koulutukseen marraskuussa myönnetystä 0,9 milj. euron lisärahoituksesta.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö
hyväksyi kaupungin oikaisupyynnön
oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen valtionosuuden suoritemäärään, mikä lisäsi valtionosuutta noin 0,8
milj. euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jäivät edellä mainituista lisärahoituspäätöksistä huolimatta vuoden

Valtionosuuksia kertyi vuonna 2019
yhteensä 302,0 milj. euroa. Valtionosuuksien määrä kasvoi 10,9 milj. euroa
(3,8 %) vuodesta 2018. 10,0 milj. euroa
kasvusta selittyy kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvän kompensaation maksatuksen aikaistuksella. Ilman
tätä kertaerää valtionosuudet olisivat
kasvaneet vain 0,9 milj. euroa eli 0,3 %.
Peruspalvelujen
valtionosuutta tilitettiin Tampereen kaupungille
242,5 milj. euroa, mikä oli 10,6 milj.
euroa eli 4,6 % vuotta 2018 enemmän
(kasvu 2018: 4,7 %). Peruspalvelujen
valtionosuus toteutui 10,0 milj. euroa
talousarviota suurempana, koska valtio päätti syyskuussa aikaistaa kunnille
maksettavan kertaluonteisen 237 milj.
euron erän maksatusta vuodelta 2020
vuodelle 2019. Painetta kuntatalouden
vahvistamiseen lisäsi erityisesti ennakonpidätysmenettelyn muutokset, jonka johdosta osa kuntien verotulojen
maksatuksesta siirtyi vuodelle 2020.

Valtionosuudet

(1 000 euroa)

242 479

Muutettu
TA 2019
232 463

59 501

57 523

1 978

58 000

-477

301 980

289 986

11 994

290 400

-414

TP 2019

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

VERORAHOITUKSEN KEHITYS
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2018 tasolle. Merkittävimmät valtionosuusleikkaukset koskivat ammatillista
koulutusta.
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 2019 oli noin 78,4 milj.
euroa (2018: 77,7 milj. euroa). Tredulle ohjattava valtionosuusrahoitus on
laskenut vuodesta 2015 vuoteen 2019
yhteensä noin 18,6 milj. euroa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön,
rahoitusjärjestelmän muutosten ja oppisopimuskoulutuksen supistumisen
vuoksi.

TA
2020

Alkuper.
TA 2019
10 016 232 400
Ero

Muutokset
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Korkotuotot ja -kulut
Euroopan rahoitusmarkkinoille vuosi
2019 oli merkityksellinen. Edellisenä
vuonna Euroopan keskuspankki EKP lopetti odotetusti vuosia jatkuneen rahapoliittisen elvytyksen eli arvopaperiostonsa, mutta aloitti ne uudelleen, kun
talouden kasvunäkymät himmenivät.
Syyskuussa EKP päätti pitää ohjauskoron nollassa, mutta aloittaa kuukausittaisen arvopapereiden osto-ohjelman
20 miljardin euron suuruisena. Viime
vuoden aikana euroalueen korot kävivät historiallisen alhaisissa lukemissa, josta ne nousivat vain hyvin vähän
vuoden loppua kohden. Euriborit olivat
miinuksella koko vuoden.

Korkotuotot
Korkotuotot olivat yhteensä 7,3 milj.
euroa ja ne toteutuivat 1,1 milj. euroa
talousarviota heikompana.
Ulkoiset korkotuotot toteutuivat 0,6
milj. euroa pienempinä kuin arvioitiin,
sillä KOy Tampereen Monitoimiareenalle myönnettävien antolainojen kasvu
ei budjettia laadittaessa ollut tarkkaan
tiedossa ja kasvu toteutui viime vuonna selvästi talousarviota pienempänä.

Lisäksi Tampereen Vuokratalosäätiö ja
Tampereen Vuokra-asunnot Oy tekivät
ylimääräisiä lyhennyksiä kaupungilta
oleviin lainoihin ja näiden korkotuotot
jäivät saamatta. Antolainojen korkotuotoista valtaosa muodostui Tampereen
Sähkölaitos Oy:n ja Tampereen Vuokratalosäätiön maksamista koroista.

Korkokulut
Kaupungin ulkoiset korkokulut olivat
yhteensä 12,5 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. Lainoista kirjattu korkomeno oli viime
tilikaudella 12,4 milj. euroa ja koko korollisen vieraan pääoman keskikorko
oli noin 1,51 prosenttia. Keskikorko laski
kymmenyksen verran edellisvuodesta.
Korko sisältää viitekoroista, marginaaleista ja koronvaihtosopimuksista aiheutuneet rahoituskustannukset sekä

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

TP 2019
1 716
1 716
5 128
215
245
5 589
7 304

Muutettu
Alkuper. MuutokEro
TA 2019
TA 2019
set
2 200
-484
2 200
0
2 200
-484
2 200
0
5 783
-655
5 783
0
90
125
90
0
300
-55
300
0
6 173
-584
6 173
0
8 373 -1 069
8 373
0

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

TP 2019
-1 716
-1 716
-12 114
0
-97
-279
-12 490
-14 205

Muutettu
Alkuper. MuutokEro
TA 2019
TA 2019
set
-2 200
484
-2 200
0
-2 200
484
-2 200
0
-12 813
699
-12 813
0
0
0
0
-100
3
-100
0
-400
121
-400
0
-13 313
823
-13 313
0
-15 513
1 308
-15 513
0

0,1 %:n suuruisen ei kassavaikutteisen
jaksotuskulun.
Lainojen suojausaste oli vuodenvaihteessa 55 % eli tulevat markkinakorkojen muutokset vaikuttavat kaupungin
korkomenoihin 45 %:n painolla. Valtuuston syksyllä 2019 hyväksymien päivitettyjen rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti johdannaissopimuksilla
pyritään tasaamaan markkinakorkojen
muutosten aiheuttamaa vaihtelua korkokuluissa eli pienentämään korkovirtariskiä sekä parantamaan korkokulujen ennustettavuutta. Suojausasteen
tulee olla 45-60 %:n välillä. Tyypillisesti
johdannaissopimuksista
joudutaan
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.
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Muut rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Ulkoiset rahoitustuotot toteutuivat
selvästi talousarviota parempina, eritysesti osinkotulojen merkittävän kasvun ansiosta. Osinkotulot toteutuivat
29,7 milj. euron suuruisina ja 3,0 milj.
euroa talousarviota suurempina. Kuntayhtymien
peruspääomakorvaukset jäivät talousarviota pienemmiksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri maksoi
kaupungille normaalin peruspääomakorvauksen vuonna 2019, mutta ei ylijäämäpalautuksia, kuten oli budjetoitu.
Muut rahoitustulot ylittivät talousarvion sijoitusten arvonalennuskirjausten palautusten johdosta. Valtuusto
hyväksyi syksyllä 2019 sijoitustoiminnan uudet periaatteet, joissa korostuu
aiempaa enemmän sijoituskohteiden

valinnassa niiden vastuullisuus. Lisäksi
omaisuusluokan muut sijoitukset sisältöä laajennettiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin.
Osinkotulot kasvoivat 10,4 milj. euroa
verrattuna tilikauteen 2018. Suurimmat
osinkotulot kaupunki sai Tampereen
Sähkölaitos Oy:ltä 22,75 milj. euroa ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä 2,98 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 ja vuodelle 2019

oli kohdistettu 2,5 milj. euroa. Tavoite
ollaan ylittämässä selvästi.
Liikelaitoksilta saadut sisäiset peruspääomakorvaukset toteutuivat talousarvion mukaisina.

Rahoituskulut
Liikelaitosten maksamat sisäiset korvaukset peruspääomasta näkyvät rahoituskuluissa yhtä suurina kuin tulojen
puolella. Muut rahoituskulut ylittyivät
talousarvioon nähden sijoitusomaisuuden arvonvaihteluista tehtyjen kirjausten johdosta. Arvonalennuksista
ei arvioida tulevan pysyviä menetyksiä
kaupungille.

MUUT RAHOITUSTUOTOT
Muut rahoitustuotot (1 000 euroa)

Muutettu
Ero
TA 2019
11 390
11 390
11 390
11 390

TP 2019

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

Alkuper.
Muutokset
TA 2019
0
11 390
0
0
11 390
0

1 445

3 145

-1 700

3 145

0

7
13
29 740
1 810
33 015
44 405

0
0
26 700
1 196
31 041
42 431

7
13
3 040
614
1 974
1 974

0
0
26 700
1 196
31 041
42 431

0
0
0
0
0
0

MUUT RAHOITUSKULUT
Muut rahoituskulut (1 000 euroa)
Korvaus peruspääomasta
Sisäiset erät yhteensä
Verotilitysten korkokulut
Viivästyskorkokulut
Muut rahoituskulut
Ulkoiset erät yhteensä
Yhteensä
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TP 2019
-11 390
-11 390
-0
-41
-399
-440
-11 830

Muutettu
Alkuper.
Ero
Muutokset
TA 2019
TA 2019
-11 390
0
-11 390
0
-11 390
0
-11 390
0
0
-0
0
0
-30
-11
-30
0
-124
-275
-124
0
-154
-286
-154
0
-11 544
-286
-11 544
0
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Investointien toteumavertailu
TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuperäinen
TA 2019

Muutokset

5 724

12 216

6 492

11 582

634

865

1 912

1 047

1 531

381

369

1 500

1 131

1 500

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
(pl. erikseen sitovat erät)

11 255

20 250

8 995

19 250

1 000

Talonrakennushankkeet

34 584

69 535

34 951

49 840

19 695

Hiedanranta

4 766

10 697

5 931

10 500

197

Keskusta

3 400

3 980

580

3 980

0

50 591

48 832

-1 759

48 832

0

781

1 420

639

1 420

0

10 288

14 412

4 124

9 958

4 454

818

1 200

382

1 200

0

Yhteiset erät

2 201

13 256

11 055

2 000

11 256

ICT kehittäminen

1 361

3 126

1 765

500

2 626

INVESTOINNIT
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus
Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta
Keskusta
Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto

Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos

1 964

1 920

-44

2 000

-80

Peruskaupunki yhteensä

128 967

204 256

75 289

164 093

40 163

-1 115

-3 232

-2 117

-3 232

0

127 852

201 024

73 172

160 861

40 163

25 788

31 500

5 712

30 000

1 500

1 917

2 000

83

2 000

0

27 705

33 500

5 795

32 000

1 500

0

0

0

0

0

27 705

33 500

5 795

32 000

1 500

155 557

234 524

78 967

192 861

41 663
-80

Rahoitusosuudet
Peruskaupunki nettoinvestoinnit yhteensä
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Liikelaitokset yhteensä
Rahoitusosuudet
Liikelaitokset nettoinvestoinnit yhteensä
Nettoinvestoinnit yhteensä
Pysyvien vastaavien luovutustulot peruskaupunki

33 400

39 900

-6 500

39 980

Pysyvien vastaavien luovutustulot liikelaitokset

1 680

100

1 580

100

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot yhteensä

35 080

40 000

-4 920

40 080

-80

Investointien toteutuminen
Talousarvion investointien toteumavertailussa esitetään niin sanotun peruskaupungin investoinnit. Liikelaitosten
vaikutusta kaupungin investointeihin
kuvataan edellä olevan laskelman viiden viimeisen rivin vertailussa, joka
sisältää peruskaupungin ja liikelaitos-

ten investoinnit sekä koko kaupungin
investoinnit.
Talousarvion toteumavertailu sisältää myös kaupungin sisäiset investoinnit ja näihin mahdollisesti sisältyvät
sisäiset katteet. Tästä syystä investointimenot poikkeavat kaupungin rahoi-

tuslaskelmassa esitetyistä ulkoisista
investoinneista. Koko kaupungin nettoinvestoinnit sisältäen sisäiset erät
toteutuivat yhteensä 155,6 milj. eurona.
Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat suuruudeltaan 153,9 milj. euroa.
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Peruskaupungin investoinnit
Peruskaupungin investoinnit olivat yhteensä 127,8 milj. euroa ja ne alittivat
muutetun talousarvion 73,2 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutuksista kirjattiin tuloja 35,1 milj.
euroa, joka alittaa talousarvion 4,9 milj.
eurolla.

Liikelaitosten investoinnit
Liikelaitosten osuus nettoinvestoinneista oli n. 18 % ja suuruudeltaan 27,7
milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit
koostuivat Tampereen Vesi Liikelaitoksen investoinneista ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikkuvan
kaluston hankinnoista. Pysyvien vastaavien luovutuksista kirjattiin tuloja 1,7
milj. euroa.
Seuraavassa on esitetty kaupungin
merkittävimpiä investointikohteita ja
poikkeamia suunniteltuun peruskaupungin ja liikelaitosten osalta. Tarkemmat tiedot investointikohteista löytyvät
ao. yksiköiden osuuksista joko talousarvion toteumavertailuosiossa tai erillistilinpäätökset-osassa.

Investointien jakautuminen
Yhdyskuntarakentaminen ja talonrakennushankkeet toteutuivat 84,3 milj.
eurona eli n. 54 % kaupungin kokonaisinvestoinneista.
Yhdyskuntalautakunnan
alaisista
nettoinvestoinneista toteutui 50,0 milj.
euroa, joka ylitti muutetun talousarvion
1,2 milj. euroa. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
peruskorjaamiseen
sekä uudisrakentamiseen investoitiin
yhteensä n. 29,7 milj. euroa, siltojen
korjaamiseen ja erikoisrakenteisiin n.
4,7 milj. euroa sekä viherrakentami-
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seen 3,8 milj. euroa. Ratikan rinnakkaishankkeisiin investoitiin 11,8 milj. euroa.
Talonrakennushankkeet toteutuivat
34,6 milj. eurona, joka on 11,0 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Korjaushankkeiden toteuma oli 25,6 milj.
euroa (74 %) ja uudis- ja lisärakentamisen 9,0 milj. euroa (26 %). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankkeisiin
käytettiin n. 19,5 milj euroa, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden rakennuksin 4,6
milj. euroa ja 1,6 milj. euroa Rauhaniemen sairaalaan.
Kolmanneksi suurin investoija v. 2019
oli Tampereen Vesi (25,8 milj. euroa),
jonka investoinnit toteutuivat 5,7 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempinä. Suurimmat investoinnit olivat
verkostorakentamisen 14,3 milj. euroa
ja pääomitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle 9,4 milj. euroa.
Tampereen Veden lisäksi suurimpia investointeja oli Kehitysohjelmissa
ja Asunto- ja kiinteistölautakunnassa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnassa
maaomaisuuden investointeja (pilaantuneiden maiden puhdistukset, maaalueiden perusparannukset ja johtosiirrot) toteutuivat 11,3 milj. eurolla, joka
alitti budjetin 9,0 milj. eurolla.
ICT-investointeja tehtiin 1,4 milj. eurolla, mikä oli 1,8 milj. euroa talousarviota vähemmän. Alituksen pääasiallisina
syinä olivat Smart Tampere Digiohjelman suunniteltua pienempi henkilöstömäärä ja rahan käyttö, ICT-toimittajien
toteutuskykyongelmat sekä useiden
projektien toteutusten siirtyminen vuodelle 2020.

Kehitysohjelmat
Kehitysohjelmien investointeja toteutui Hiedanranta-kehitysohjelmassa 5,5
milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 6,6 milj. euroa. Vesistötäyttöä ei
päästy aloittamaan valituksen vuoksi ja
nollakuidun koerakentamisinvestointia
on siirretty hyödyntämismahdollisuuksien ja edullisempia ratkaisujen selvittämisen takia.
Keskusta -kehitysohjelmassa toteuma oli 13,7 milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 4,7 milj. euroa pääasiassa Areenan Kannen kulkuyhteyksien
ja yleisten alueiden rakentamisjärjestyksen tarkentuessa.

Omaisuuden myynti ja
rahoitusosuudet
Investointien rahavirtaan vaikuttavia
myyntituloja saatiin omaisuutta myymällä v. 2019 35,1 milj. euroa, joka alitti
budjetin 4,9 milj. eurolla. Suurimpia
myyntituloja saatiin maanmyynnistä
(23,4 milj. euroa) ja Coxa Oy:n osakkeiden myynnistä (3,6 milj. euroa). Finnpark Oy palautti sijoitettua vapaata
omaa pääomaa (svop) suunnitellusti
0,5 milj. euroa. Rahoitusosuuksia saatiin talonrakennushankkeisiin 0,4 milj
euroa (alitus 2,8 milj. euroa talousarvioon verrattuna), koska Rauhaniemen
sairaalan Koukkuniemen Männistön
rakentaminen viivästyi. Kaupunkiympäristön palvelualueella rahoitusosuudet
ylittyivät 0,6 mil. euroa, koska osaa rahoitusosuuksista ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen rahoitusosuudet olivat 0,2 milj. euroa.

Laskelmaosa

Rahoituslaskelman toteumavertailu
Liikelaitosten ja
rahastojen vaikutus

Talousarvion toteumavertailu
1 000 euroa

Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja sisältäen
sisäiset erät

Ulkoinen
rahoituslaskelma

Liikelaitokset*

Koko
kaupunki

Koko kaupunki

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

Muutokset

TP 2019

TP 2019

TP 2019

57 382

54 720

2 662

55 642

-922

32 968

90 350

90 350

1 028

0

1 028

0

0

0

1 028

1 028

-27 705

-31 578

3 873

-31 578

0

-302

-28 007

-28 126

30 705

23 142

7 563

24 064

-922

32 666

63 371

63 252

-128 966

-204 256

75 290 -164 093

-40 163

-27 705

-156 672

-155 003

1 115

3 232

-2 117

3 232

0

0

1 115

1 115

33 400

39 900

-6 500

39 980

-80

1 680

35 080

33 530

-94 451

-161 124

66 673 -120 881

-40 243

-26 026

-120 477

-120 358

-63 746

-137 982

74 236

-96 817

-41 165

6 640

-57 106

-57 106

-5 599

-22 100

16 501

-22 100

0

0

-5 599

-5 599

3 234

584

2 650

584

0

4

3 238

3 238

-2 365

-21 516

19 151

-21 516

0

4

-2 361

-2 361

Pitkäaikaisten lainojen lisäys
muilta

133 000

133 404

-404

133 404

0

0

133 000

133 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
muilta

-43 447

-43 404

-43

-43 404

0

0

-43 447

-43 447

34 736

0

34 736

0

0

0

34 736

34 736

124 289

90 000

34 289

90 000

0

0

124 289

124 289

-38 272

-1 064 -37 208

-1 064

0

-6 639

-44 911

-44 911

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
muille
Antolainasaamisten vähennykset
muilta

Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen muutos
muilta

Muut maksuvalmiuden
muutokset
Rahoituksen rahavirta

83 653

67 420

16 233

67 420

0

-6 635

77 018

77 018

Rahavarojen muutos

19 907

-70 562

90 468

-29 397

-41 165

5

19 912

19 912

Rahavarat 31.12.

190 685

-

-

-

-

89

190 774

190 774

Rahavarat 1.1.

170 778

-

-

-

-

84

170 862

170 862

* Sarakkeessa esitetty liikelaitokset ja rahastot

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

69

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 (ilman liikelaitoksia
ja rahastoja) rahavarojen muutos tilikaudella 2019 oli 19,9 milj. euroa, mikä
oli 90,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ero selittyy pääosin investointien toteutumisesta budjetoitua
pienempinä ja lyhytaikaisten lainojen
muutoksen toteutumisesta budjetoitua
paremmin.
Toiminnan rahavirta toteutui 7,6
milj. euroa muutettua talousarviota
parempana. Peruskaupungin vuosikate
toteutui 2,7 milj. euroa budjetoitua parempana. Vuosikatetta on käsitelty toimintakertomuksen tuloslaskelmaosion
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yhteydessä ja talousarvion toteumavertailuosiossa tuloslaskelman toteutumisvertailun yhteydessä. Tulorahoituksen korjauserät toteutuivat 3,9 milj.
euroa budjetoitua pienempinä, mikä
vaikuttaa positiivisesti toiminnan rahavirtaan. Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan
investointien rahavirrassa esitettävät
pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten
varausten muutokset. Satunnaisiin
eriin on kirjattu 1,0 milj. euron tuotto
Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä Pirkanmaan Voimia Oy:lle.
Investointien rahavirta toteutui 66,7
milj. euroa muutettua talousarviota
pienempänä. Peruskaupungin investointimenot alittivat muutetun talousarvion 75,3 milj. eurolla. Merkittävin
yksittäinen tekijä oli asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten talonrakennushankkeiden alittuminen 32,1 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot
alittuivat budjetoidusta 6,5 milj. eurolla.
Investointien toteutumista on käsitelty
tarkemmin talousarvion toteumavertailuosiossa investointien toteumavertailun yhteydessä.
Rahoituksen rahavirta toteutui 16,2
milj. euroa muutettua talousarviota
parempana. Antolainauksen muutokset jäävät arvioitua pienemmiksi, koska
Kansi ja Areena -yhtiölle myönnettävä
22,0 milj. euron laina siirtyi pääosin
vuodelle 2020. Lainakannan muutokset
toteutuivat 34,3 milj. euroa muutettua
talousarviota suurempina lyhytaikaisten lainojen muilta muutoksen vuoksi.
Tytäryhteisöille oleva konsernitilivelka
kasvoi 34,7 milj. eurolla.
Muut maksuvalmiuden muutokset
toteutuivat 37,2 milj. euroa muutettua
talousarviota heikommin. Muissa maksuvalmiuden muutoksissa esitetään
toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos ja korottomien
velkojen muutos. Yksittäinen merkittä-

vä muutos tilikaudella oli korottomiin
velkoihin kuuluvien ostovelkojen pienentyminen, millä on negatiivinen vaikutus maksuvalmiuteen.

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 30,7 milj. euroa ja liikelaitosten 32,7
milj. euroa. Tampereen Vettä lukuun
ottamatta liikelaitokset saavat tulovirtansa valtaosin kaupungin sisäisiltä
toimijoilta. Tässä mielessä liikelaitosten aiheuttamat tulovirrat ovat pitkälti
laskennallisia. Koko kaupungin 120,5
milj. euron investointien rahavirrasta
liikelaitosten osuus oli yli 20 prosenttia. Liikelaitosten rahavirrassa pysyvien
vastaavien luovutustulot aiheutuivat
pääasiassa Tampereen Vesi Liikelaitoksen hulevesiomaisuuden siirtämisestä
kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Laskelmaosa

Antolainauksen
muutokset
ritti ylimääräisiä lyhennyksiä 2,2 milj.
euroa ja Tampereen Vuokra-asunnot
Oy 0,4 milj. euroa. Vuodelle 2019 oli
talousarviossa varauduttu Tampereen
Monitoimiareena Oy:lle myönnettäviin

Vuoden 2019 aikana kaupunki myönsi
uusia lainoja 5,6 milj. euroa. Jo myönnettyjä lainoja asiakkaat lyhensivät
maksuohjelman mukaisesti ja tämän lisäksi Tampereen Vuokratalosäätiö suo-

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainat (1 000 euroa)

TP 2019

Konserniyhteisöt ja muut

Muutettu
TA 2019

94 187

Vähennykset

116 606 -22 419

-3 130

Lisäykset
Vähennykset
Antolainat yhteensä

Vähennykset
Lisäykset

0

-484

0

22 100 -16 501

22 100

0

292

365

-73

365

0

-90

-100

10

-100

0

116 971 -22 492

116 971

0

-342

556

0

94 479

Sosiaalinen luotto
yhteensä

116 606

-2 646

-484

5 599

Asuntolainat

Alkuper.
Muutokset
TA 2019

Ero

214

556

-96

-150

54

-150

0

76

500

-424

500

0

Korollisten velkojen
muutokset

Euroopan 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.
Kaupungin rahoitus investointien jälkeen oli alijäämäinen vuonna 2019 ja
pitkäaikaisen velan määrä kasvoi lähes

Suomalaisten kuntien asema rahoitusmarkkinoilla oli erinomainen vuonna
2019. Sekä rahoituksen saatavuus että
niiden ehdot olivat kuntien kannalta
suotuisia. Kotimaiselle kuntasektorille
on tarjolla investointeihin tarvittavaa
pitkäaikaista rahoitusta erityisluottolaitoksilta, kuten Kuntarahoitukselta,

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
Korolliset velat (1 000
euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
Muutokset
TA 2019

Ero

Pitkäaikaiset korolliset
velat
Rahalaitoksille

589 844

597 530

-7 686

597 530

0

Lyhennykset

-43 447

-43 404

-43

-43 404

0

Nostot

133 000

133 400

-400

133 400

0

Lyhytaikaiset korolliset
velat
Henkilöstökassalle

3

0

3

0

0

Konserniyhteisöille

204 985

200 000

4 985

200 000

0

Korolliset velat yhteensä

794 832

797 530

-2 698

797 530

0

Lainat euroa/asukas
Asukasmäärä

3 338

3 336

2

3 336

238 140

239 100

-960

239 100

22,0 milj. euron suuruisiin lainoihin,
joiden tarkka nostoaikataulu ei talousarviota laadittaessa ollut selvillä ja joista suurimman osan nostaminen siirtyi
kuitenkin vuoden 2020 puolelle. Myös
sosiaaliseen luototukseen volyymi jäi
alle puoleen arvioidusta.
Vuoden lopussa Tampereen kaupungin pitkäaikaiset lainasaamiset olivat
94,5 milj. euroa. Merkittävimmät saamiset olivat Tampereen Sähkölaitos
Oy:ltä 70,0 milj. euroa ja Tampereen
Vuokratalosäätiöltä 11,4 milj. euroa.

talousarviossa arvioidusti. Sen sijaan
lyhytaikainen tytäryhtiöiltä konsernitilin kautta oleva velka kasvoi odotuksia enemmän ja siten kaupungin koko
korollisen velan kasvu toteutui 124,3
milj. euron suuruisena. Suuresta kasvusta huolimatta velan määrä vuoden
lopussa oli 2,7 milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienempi. Loppuvuotta
kohti kaupungin investointien toteumaennuste alkoi tarkentua ja merkittävä osa investointeja siirtyi vuoden
2020 puolelle. Siksi rahoituslaskelman
muutos rahavaroissa muuttui lopulta
positiiviseksi.
Viime vuoden lopussa kaupungin korollisen tasevelan määrä oli 794,8 milj.
euroa ja asukaskohtainen velkamäärä
on edelleen kohtuullinen verrokkikaupunkien joukossa. Pitkäaikaista lainaa
nostettiin Kuntarahoitukselta 68,0 milj.
euroa, Euroopan Investointipankilta
45,0 milj. euroa ja Council of Europe
Development Bankilta 20,0 milj. euroa.
Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi,
sillä tytäryhteisöille oleva konsernitilivelka nousi 34,7 milj. eurolla. Kuntatodistuksilla tai joukkolainoilla hankittua
lainarahoitusta ei vuoden vaihteessa
ollut käytössä.
Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019
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Strategiaosa

Strategian toteutuminen
Vuosi 2019 oli Tampereen kaupunkistrategian 2030 Tampere - Sinulle
paras toinen toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa strategian pohjalta 10
koko kaupunkia koskevaa toiminnan
tavoitetta ja palvelualueille yhteensä
37 tavoitetta. Pirkanmaan pelastus-
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laitokselle asetettiin 3 tavoitetta ja
liikelaitoksille yhteensä 13 tavoitetta.
Tytäryhteisöille
asetettiin
yhteensä 110 tavoitetta, jotka tuovat
esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa
muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Talousarvion toiminnan tavoitteet
perustuvat Tampereen strategiaan sekä pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti
toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia, pois lukien tytäryhteisöille asetetut tavoitteet.

Strategiaosa

Talousarvion toiminnan
tavoitteiden toteutuminen
Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista 47 toiminnan tavoitteista 22
toteutui ja 4 toteutui osittain. 16 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta ja 5 tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida.
Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 16 tavoitteesta 12 toteutui ja 1
toteutui osittain. Tavoitteista 2 jäi kokonaan toteutumatta ja yhden tavoitteen
toteutumista ei voitu arvioida. Tytäryh-

teisöjen 110 toiminnan tavoitteesta 66
toteutui ja 11 toteutui osittain. 30 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta ja 3 tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida.

ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä
tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista
raportoidaan tarkemmin niiden omissa
osioissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään kokonaisnäkymä suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen 47 toiminnan tavoitteen vuoden 2019 toteutumisesta.

Toteumatietojen esittäminen
Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkemmin kaupunkitasoisten toiminnan
tavoitteiden toteutuminen. Lautakunnille, kehitysohjelmille, liikelaitoksille

TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2019
Nro

Toiminnan tavoite 2019

1

Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

2

Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

-

3

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

+/-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

4

Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,9
%

+

Sosiaali- ja terveyslautakunta

5

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna

+

Sosiaali- ja terveyslautakunta

6

Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (terveysasemat,
perusopetus, nuorisopalvelut, Tredu, lukiokoulutus, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, katujen talvikunnossapito)

7

Rakennuslupaprosessin keskimääräinen kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen

8

Digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut

9

Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on tunnistettu kokeiluiden kautta

10

Tampereen oppimistulokset ovat suurten kaupunkien keskiarvoa paremmat

11

Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 %

12

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumisestaan työelämään tai jatko-opintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut

13

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

14

Toteuma

+/-

Lisätietoa toteumasta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Kehitysohjelmat

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Sivistys- ja kulttuurilautakunta, Sosiaali- ja
terveyslautakunta, Yhdyskuntalautakunta

-

Yhdyskuntalautakunta

?
+
?
?

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta

+/-

Elinvoima- ja osaamislautakunta,
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kehitysohjelmat

Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 2,7 milj. euroa 2018 vuosisuunnitelmaan verrattuna

-

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Kehitysohjelmat

15

Tampere on vuonna 2019 Suomen suositelluin opiskelukaupunki

-

Elinvoima- ja osaamislautakunta

16

Alueen startup- ja kasvuekosysteemi on vahvistunut ja startup- ja kasvuyritysten määrä on kasvanut

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta

17

Tampereen sijoittuminen EK:n kuntaranking -mittariston (yritysilmasto kunnissa) 20 suurimman kaupungin vertailussa on noussut (v. 2017: sijoitus 8.)

-

Elinvoima- ja osaamislautakunta

18

Yritystontteja on luovutettu 50.000 km2

+

Asunto- ja kiinteistölautakunta

19

Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta
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20

Smart Tampere ekosysteemiohjelman kautta on syntynyt vähintään kaksi
monenkeskeistä yhteistyöalustaa yrityksille

+

Kehitysohjelmat

21

Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut
7 % edelliseen vuoteen verrattuna

-

Elinvoima- ja osaamislautakunta

22

Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet edelliseen vuoteen
verrattuna

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

23

Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien
määrä on säilynyt edellisen vuoden tasolla

+

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

24

Tampereen kulttuuriohjelma on valmistunut laajapohjaisessa yhteistyössä
osana hakuprosessia

+

Kehitysohjelmat

25

Tampereen kansainvälinen tunnettuus älykkäänä kaupunkina on kasvanut

?

Elinvoima- ja osaamislautakunta

26

Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 10 %
vuoteen 2017 verrattuna

-

Elinvoima- ja osaamislautakunta

27

80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

-

Yhdyskuntalautakunta

28

Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelma on alkanut ja keskeisten
osatavoitteiden toteutus on alkanut kaupunkikonsernissa

+

Kehitysohjelmat

29

Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1
%:n

-

Yhdyskuntalautakunta

30

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen
verrattuna

-

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

31

Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 % edelliseen vuoteen verrattuna

-

Yhdyskuntalautakunta

32

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

-

Asunto- ja kiinteistölautakunta

33

Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2

+

Asunto- ja kiinteistölautakunta

34

Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti

+

Yhdyskuntalautakunta
Kehitysohjelmat

35

Raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja vaiheistuksesta on muodostunut
yhteinen kokonaisnäkemys

+

Yhdyskuntalautakunta
Kehitysohjelmat

36

Raitiotien osan 2 suunnittelu on edennyt Raitiotieallianssin kehitysvaiheena
sekä Hiedanrannan ja Niemenrannan asemakaavoituksena

+/-

Yhdyskuntalautakunta
Kehitysohjelmat

37

Hiedanrannan kestävyystavoitteita toteuttavien asemakaavojen valmistelu
on käynnissä yhdessä toteuttajakumppaneiden kanssa

-

Kehitysohjelmat

38

Esimiesarviointien tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

40

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %

41

Tilikauden tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen

+
+
+

Konsernihallinto

39

42

Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset

+

Kaikki lautakunnat,
Konsernihallinto

43

Investointien tulorahoitus-% on 38

Konsernihallinto

44

Nettomenojen kasvu on 1,1 %

+
-

45

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

+

Konsernihallinto

46

Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna

+

Konsernihallinto

47

Digitalisaatiolla ja työskentelytapojen uudistamisella on saatu aikaan todennettuja tuottavuushyötyjä

?

Konsernihallinto

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

Konsernihallinto

Strategiaosa

Kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutuminen
Vuoden 2019 talousarviossa on asetettu 10 kaupunkitasoista toiminnan
tavoitetta. Tavoitteet toteutuivat pää-

osin suunnitellusti, pois lukien nettomenojen kasvun ja sairauspoissaolojen negatiivinen kehitys. Tavoitteiden

toteutuminen on tarkemmin kuvattu
alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

38

Esimiesarviointien tulokset
ovat parantuneet edelliseen
vuoteen verrattuna

Vuoden 2019 esimiesarviointien kaupunkitasoinen keskiarvo on 3,14 (kaikkien alaisten ja esimiesten arviot). Vuoden 2018 keskiarvo oli 3,12. Tavoite toteutui.

39

Henkilöstön työhyvinvointi
on parantunut edelliseen
vuoteen verrattuna

Tavoitetta arvioidaan työhyvinvointimatriisilla, jonka mukaan työhyvinvointi on
parantunut. Matriisin tulos kaupunkitasolla oli 52,9 vuonna 2019, kun se vuonna
2018 oli 50,53. Kehitykseen vaikuttaa työtapaturmien määrän lasku sekä sairauspoissaolojen väheneminen. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu muuttui työkyvyttömyyseläkemaksuksi vuonna 2019, minkä vuoksi tulokset eivät ole kaikilta osin
vertailukelpoisia. Tavoite toteutui.

+

Sairauspoissaolojen määrä
on laskenut vähintään 3 %

Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 17,1 päivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot vähenivät -0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuman perusteella
Tampereen Infra, Pirkanmaan pelastuslaitos, vastaanottopalvelujen palvelulinja ja
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut pääsivät tavoitteeseen vuonna 2019. Kaupunkitasolla tavoite ei toteutunut.

-

41

Tilikauden tulos on 29,2 milj. Tilikauden tulos on 20,1 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päätti
euroa alijäämäinen (alkupe- 18.2.2019 § 26 muutoksista talousarvioon, joiden myötä alkuperäinen tavoite muuträinen TA -28,8 milj. € )
tui. Tavoite toteutui.

+

42

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 1,6 milj. eurolla. Tavoite
toteutui.

+

43

Investointien tulorahoitusInvestointien tulorahoitus-% on 59. Kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2019 § 26 muuprosentti on 38 (alkuperäitoksista talousarvioon, joiden myötä alkuperäinen tavoite muuttui. Tavoite toteutui.
nen TA rahoitusprosentti 46)

+

44

Nettomenojen kasvu on
1,1 %

Nettomenojen kasvu on 2,7 %. Toimintakate toteutui 5,1 milj. eurona (0,4 %)
vuosisuunnitelmaa heikompana. Nettomenojen kasvua onnistuttiin hillitsemään
ennustettua paremmin. Tavoite ei toteutunut.

45

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

Hallinnollisten tehtävien määrä on vähentynyt 24:llä vuoteen 2018 nähden (valtuustokauden tavoite 70). Vähennyksen kustannusvaikutus sivukuluineen on 1,1 milj.
euroa. Kustannukset ovat vähentyneet 1,9 %. Tavoite toteutui.

+

46

Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna

Tehokkuusmittariston vuoden 2019 tulos on 50 pistettä. Tulos on parantunut edellisestä vuodesta neljällä pisteellä. Tavoite toteutui.

+

47

Digitalisaatiolla ja työskentelytapojen uudistamisella on
saatu aikaan todennettuja
tuottavuushyötyjä

Tuottavuuden raportoinnin mallia on kehitetty ja koeraportti on esitetty kaupunginhallitukselle. Toimintatapojen uudistamisesta digitalisaation avulla raportoidaan
kolmannesvuosittain käynnissä olevan kehittämistyön hyötypotentiaali. Hyötyjen
realisointi on riippuvaista kehittämistyön etenemisestä (mm. maankäytön prosessien digitalisointi, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistus ja ohjelmistorobotiikka) ja niiden todentaminen on mahdollista sitä mukaa kuin aihepiiriin
kuuluvia projekteja valmistuu. Vuoden 2019 aikana tuottavuushyötyjä ei kyetty vielä
todentamaan. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

40

+

-

?
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Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys
Terveydenhuoltolain mukaan kunnan
tulee seurata asukkaidensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä raportoida niistä valtuustolle vuosittain.

Suurin osa tamperelaisista
kokee elämänlaatunsa hyväksi
Huolta aiheuttavat silti työllisyys- ja
koulutustilanne, sillä vaikka sekä työttömien että pienituloisten määrät ovat
kääntyneet maltilliseen laskuun, ovat
ne Tampereella edelleen korkeat verrattuna maan keskiarvoihin.
Tamperelaiset lapsiperheet saavat
toimeentulotukea hieman yleisemmin
kuin koko maassa keskimäärin. Joka
kymmenennen lapsen perheessä on
ollut työttömyyttä.

Yhä useammalle
17-24- vuotiaalle löytyy
koulutuspaikka
Vaikka koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on vähentynyt, on
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisaste pysynyt varsin korkeana. Alle
30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus on hieman kasvanut viime
vuoden aikana. Lisäksi työttömyyden
pitkittyminen luo edelleen merkittävän
haasteen.

Mielenterveyden ongelmat
ovat yhä useamman
tamperelaisen arkea
Mielenterveyspalvelujen käyttö on lisääntynyt niin lapsilla ja nuorilla kuin
koko väestössä. Lisäksi depressiolääkkeitä käyttävien ja mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien aikuisten määrät ovat hieman nousussa.
Yksinäisyyttä kokevien lasten ja nuorten
määrät ovat lisääntyneet. Lähes joka
kymmenes nuori kokee, ettei heillä ole
yhtään läheistä ystävää. Tamperelaiset
toisella asteella opiskelevat tytöt kokevat seksuaalista häirintää enemmän
kuin koko maassa. Häirintää tapahtuu
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eniten julkisissa tiloissa. Kohtalaista tai
vaikeaa ahdistuneisuutta kokee yhä
useampi nuori, erityisesti tytöt.
Lähes joka neljäs yläkoululainen,
lukioissa opiskelevista reilu kolmannes ja ammattiopistoissa opiskelevista
hieman yli puolet hyväksyy ikäisillään
nuuskan käytön. Laittomien huumeiden (tyypillisesti kannabis) kokeilumäärät ovat kasvussa nuorten osalla.

Koululaisten suhtautuminen
ruokailuun on pääasiassa
positiivista, silti ylipainoisten
lasten ja nuorten määrä
yleistyy ja kouluruokaa
syödään entistä harvemmin
Ruokakasvatukseen panostaminen päiväkodeissa ja kouluissa on merkityksellistä, sillä päiväkoti-ikäisten ja koululaisten suhtautuminen ruokailuun on
pääasiassa positiivista. Lasten ja nuorten tarpeettomia allergiaruokavalioita
on saatu vähennettyä. Vajaaravittujen
ikäihmisten osuudet ovat vähentyneet.
Säännöllinen aamupalan syöminen ja
päivittäisen koululounaan nauttiminen
on silti vähentynyt kaikilla kouluasteilla.
Yläkoulussa ja ammatillisessa oppilaitoksessa joka kolmas ja lukiossa joka
viides ei syö koululounasta päivittäin.
Tytöt jättävät aamupalan ja koululounaan väliin poikia useammin. Ylipainoisia nuoria on Tampereella kaikilla
kouluasteilla hieman vähemmän kuin
koko maassa keskimäärin. Pojilla ylipainoisuus on tyttöjä yleisempää yläkoulussa ja lukiossa. Ylipainoisten nuorten
osuudet ovat hieman lisääntyneet niin
yläkoululaisten kuin lukiolaisten keskuudessa, mutta vähentyneet ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla.

Pyöräilijöiden tyytyväisyys on
lisääntynyt
Pyöräilijöiden tyytyväisyys on viimevuosina lisääntynyt pyöräilyväylien laatua,
pyöräily-ympäristön miellyttävyyttä ja

liikenneturvallisuuden tunnetta kohtaan. Vuonna 2016 ja 2017 pyöräilymäärät laskivat, kun keskusta-alueella
aloitettiin saman aikaisesti useita suuria rakennushankkeita merkittävien
pyöräilyreittien varrella. Nyt pyöräilyn
määrät ovat olleet pienessä kasvussa ja
erityisesti talvipyöräily on ollut kasvussa. Tyytyväisyys Tampereeseen kävelykuntana on lievässä laskussa. Kävelijöiden kokema liikenneturvallisuuden
tunne on selvästi heikentynyt ja myös
tyytyväisyys esteettömyyteen ja väylien
laatutasoon on vähentynyt. Sekä kävelijät että pyöräilijät kokevat heikoimmaksi tilapäiset järjestelyt työmaiden
kohdalla, mutta arvosanat kohentuivat
vuonna 2019. Liikuntasuositusten mukaan liikkuvien lasten ja nuorten määrä
on hieman laskenut.

Asukkaat osallistuvat
kulttuuri- ja vapaa-ajan
palveluihin aiempaa
aktiivisemmin
Kirjastojen lainaus- ja kävijämäärissä
tehtiin vuosikymmenen ennätystulos.
Museoiden kokonaiskävijämäärä kasvoi. Lapsista ja nuorista joka kolmas
lukee kirjoja omaksi ilokseen vähintään
kuukausittain. Esi- ja perusopetuksen
oppilaista yli 95 % osallistuu kaupungin
kulttuurikasvatusohjelman toimintaan.
Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää
siihen, että kaikki väestöryhmät eivät
käytä taide- ja kulttuuripalveluita tasavertaisesti.
Kooste
Hyvinvointikertomuksen
raportoinnista:
https://my.visme.co/projects/
jw64949g-hyvinvointikertomus-kooste-2019

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 Logistiikka Oy:n 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 2018 hankintojen digitalisoinnin esiselvitysprojekti, jota ei kuitenkaan pystytty
toteuttamaan riittävän kattavasti sille
määritellyillä resursseilla. Organisaation toimintakyky -salkkujohtoryhmä
käsitteli projektin muutosesityksen
syksyllä 2019 ja uudelleen resursoitu
projekti käynnistyi vuodenvaihteessa.
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
ja toteutusvaiheen projektisuunnitelman alustavana sisältönä, mikäli resurssit jatkoprojektin toteuttamiseen
saadaan.
Vuoden aikana kehitettiin myös työkalua, jonka avulla kaupungin yksiköt
voivat arvioida omia hankintatoimeen
liittyviä käytäntöjään ja tunnistaa niihin
liittyviä keskeisiä kehittämiskohteita.
Työkalua testataan alkuvuoden 2020
aikana, jonka jälkeen se on kaikkien
kaupungin yksiköiden käytettävissä.
Kaupungin hankintatoimen tuloksellisuuden kehittymistä kuvaava hankintojen tehokkuusmittariston vuoden
2018 tulos oli 46 pistettä. Vuoden 2019
tulos oli 50 pistettä eli tulos oli talousarviotavoitteen mukaisesti parantunut
edellisestä vuodesta. Konsernihallinnon johtoryhmän 22.5.2018 tekemän
linjauksen mukaisesti kaupunki tavoittelee mittariston tulokseksi 80 pistettä vuonna 2020. Mittaristo julkaistaan
osana strategian toteumaa tarkastelevaa Tampereen Pulssia.

Innovatiivisuus ja elinvoima
Viestintä kaupungin tulevista hankinnoista on parantunut vuoden alusta
käyttöön otetun kilpailutuskalenterin

myötä. Kilpailutuskalenterin avulla
potentiaaliset toimittajat saavat tiedon tulevista hankinnoista jo ennen
hankintailmoituksen julkaisua Hilmailmoituskanavassa. Ennakoiva viestintä kaupungin hankinnoista parantaa
yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia
ja parempia ratkaisuja kaupungin hankintatarpeisiin ja edistää myös tervettä
kilpailua ja pienempien yritysten osallistumismahdollisuuksia.

Vastuullisuus ja kestävä
kehitys
Kestävän kehityksen yksikkö edisti
ympäristö- ja vastuullisuuskriteerien
käyttöä kaupungin hankinnoissa yhteistyössä Tuomi Logistiikan ja strategisen hankinnan kanssa. Kestävien
hankintojen ohjausryhmä tuki työtä ja
konkretisoi kehittämisen suuntaviivoja.
Lisäksi poikkihallinnollinen kestävien
hankintojen sparrausryhmä jatkoi toimintaansa. Ympäristökriteerien käyttö
tarjouspyynnöissä kasvoi edellisestä
vuodesta 6 prosenttiyksiköllä. Kriteerien käyttöön liittyvää raportointia kehitettiin siten, että jatkossa saadaan
parempaa tietoa siitä, mihin kriteerit
ovat liittyneet. Raportointitietojen mukaan käytetyistä ympäristökriteereistä
suurin osa liittyi ympäristöjärjestelmään, -suunnitelmaan tai -merkkiin.
Seuraavaksi eniten asetettiin vaatimuksia ajoneuvojen ja koneiden päästöluo-
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kille. Konsernihallinnon johtoryhmän
asettaman tavoitteen mukaan vuonna
2020 kestävyyskriteerejä (ml. työllistämisehdot) asetetaan 75 % kaupungin
hankinnoista. Vuonna 2019 kestävyyskriteerejä sisälsi 53 hankintaa eli 48 %
hankinnoista.

Hankintojen
työllistämisehtojen vaikutukset
vuonna 2019
•
•
•
•

4 työsuhdetta (sis. myös
määräaikaiset)
4 oppisopimusta palkkatuetulla
työsuhteella
1 palkkatuettu työsuhde
7 työkokeilua

Hankintaosaamisen
kehittäminen
Kaupungin hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot mitattiin kaupungin merkittävimmille sopimustoimittajille osoitetulla kyselyllä
lokakuun aikana. Mittauksen tulos oli
keskimäärin laskenut hieman vuoden
2017 mittauksesta, mutta oli edelleen
hyvällä tasolla. Erot eri yksiköiden osaamisessa olivat kasvaneet. Mittauksen
tulos on yksi kaupungin hankintojen te-
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hokkuusmittariston osaamisen osaalueen mittareista.
Kaikille avoimen hankintojen peruskoulutuksen lisäksi viime vuoden
aikana pidettiin muutamia yksikkökohtaisia hankintakoulutuksia. Lisäksi koulutettiin hankintapäätöksen
tekemiseen liittyvistä asioista. Kaupungin kaikille esimiehille suunnattu johtamisen valmennusohjelma
käynnistyi helmikuussa. Valmennusohjelmaan sisältyy myös kaupungin
hankintakäytäntöjä koskeva osio.
Valmennusohjelmasta saatujen palautteiden perusteella hankintojen
kokonaisuus on koettu erittäin hyödylliseksi. Kaupungin tuottavuustyöhön liittyen pidettiin tietoisku, miten
hankinnoilla voi parantaa tuottavuutta. Tallenne ja materiaali ovat
saatavilla kaupungin intranetissä.
Kaupungin hankintoja tekevälle
henkilöstölle perustetun hankintaverkoston toimintaa on jatkettu ja
tapaamisten määrää kasvatettiin viime vuonna neljään. Tapaamisissa on
tutustuttu muun muassa kokemuksiin hankinnan ja tuottajaohjauksen
analysointi- ja tehostamishankkeista
ja kerrattu, millaista vieraanvaraisuutta voidaan pitää hyväksyttävänä hankintatoiminnassa. Lisäksi on
kuultu markkinaoikeuden tuoreista
linjauksista.
Hankintaverkostoon

kuuluu tällä hetkellä noin 210 jäsentä.
Hankintaosaamisen kehittämiseksi jatkettiin myös tietoiskukirjeiden julkaisemista.
Kaupunginhallitus hyväksyi uudistetut
kaupungin hankintoja ohjaavat periaatteet ja niitä tukevat toimenpiteet
kokouksessaan 2.9.2019. Periaatteita
toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjausten kautta, kuten
aiemminkin. Myös seuranta säilyy pääosin ennallaan. Periaatteita tukevien
toimenpiteiden seurannasta vastaavat
palvelualueiden ja liikelaitosten johtoryhmät.

Hankintojen keskeiset
tunnusluvut
tammi-joulukuu 2019
kansallisen kynnysarvon
ylittävistä hankinnoista
•
•
•
•

käynnistettyjä hankintamenettelyitä 91 kpl
kilpailutusten perusteella tehtyjä hankintapäätöksiä 110 kpl
Kilpailutuksissa vastaanotettuja tarjouksia 1079 kpl
Kilpailutusten perusteella
tehtyjä hankintasopimuksia
802 kpl

Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin

Käyttötalous ja investoinnit yksiköittäin
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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 kehittä-

misprosesseista. 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 16,8 milj. euroa bud-

jetoitua heikompana asiakasmäärän
ja palvelutarpeen kasvusta johtuen.
Palvelualueen nettomenojen kasvu oli
38,6 milj. euroa eli 3,5 % edellisvuoteen
verrattuna.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa
talousarviota heikompana. Suurin ylitys oli perusopetuksessa. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan toimintakate ylitti
budjetoidun 14,9 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset syntyivät Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
palvelutilauksessa
sekä lastensuojelun sijaishuollon ja
vammaispalvelujen ostoissa.
Suunniteltua alhaisempi investointitaso johtui hankkeiden viivästymisestä
ja siirtymisestä vuodelle 2020.

HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

151 116

139 670

134 242

52

5 376

Toimintakulut

-1 293 105

-1 264 867

-28 238 -1 260 017

-1 236

-3 614

Toimintakate

-1 141 989

-1 125 197

-16 791 -1 125 775

-1 184

1 762

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019
-6 589

Muutettu
TA 2019
-14 128

11 446

Alkuper.
TA 2019

Ero
7 539

Alkuper.
TA 2019
-13 113

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 015

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
(sis. esiopetuksen) oli yhteensä 10 422

esitutkinnasta seurantaan. Prosesseissa kouluja oli yhteensä 19, päiväkoteja
17. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
sisäilmaongelmia käsiteltiin viidessä
kohteessa. Kaupin urheilupuisto sekä
Hervannan uimahalli olivat pois käytöstä muutostöiden ja perusparannuksen
vuoksi.

Lautakunnalle asetettujen
toiminnan tavoitteiden
toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle asetettiin vuoden 2019 talousarviossa kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa kolme tavoitteista
toteutui, yksi toteutui osittain, yksi jäi
toteutumatta ja yhden tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.
Keskeinen poikkeama toteumissa
liittyy työvoimakustannusten ylittymiseen. Tavoitteiden eteneminen on
kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Koululaisten fyysinen
toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

Oppilaiden fyysistä toimintakykyä mitataan vuosittain tehtävillä valtakunnallisilla 5.- ja
8.-luokkalaisten Move!-mittauksilla.Mittaustulosten perusteella koululaisten fyysinen
toimintakyky on parantunut osittain edelliseen vuoteen verrattuna. Kestävyys- ja liikkumistaitojen osalta 5.-luokkalaisten alimman tuloskolmanneksen tulosten määrä on lisääntynyt
kestävyyskunnon osalta kuusi prosenttiyksikköä. 8.-luokkalaisten kestävyyskunto on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kehon liikkuvuuden osalta 5.-luokkalaisten alaselän ojennus
on parantunut kolme prosenttiyksikköä. 8.-luokkalaisten liikkuvuus on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Käsittely- ja havaintomotoristen taitojen sekä yläraajan voiman osalta
5.-luokkalaisten tuloksissa ei ole tapahtunut muutosta edellisvuoteen. 8.-luokkalaisten
alimman tuloskolmanneksen tulosten määrä on vähentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä.
Tavoite toteutui osittain.

+/-

Tyytyväisyys palveluihin
on parantunut valituissa
kohteissa (perusopetus,
nuorisopalvelut)

Perusopetuksen asiakastyytyväisyys oli kuluvan vuoden mittauksessa 8,36 eli parempi
kuin vuonna 2018 (8,25). Asteikkona mittauksessa on kouluarvosana 4–10. Nuorisopalvelujen osalta seutukunnallinen nuorisotyön toinen yhteinen tyytyväisyyskysely toteutetaan
seuraavan kerran keväällä 2020, jonka jälkeen kehitystä voidaan arvioida. Perusopetuksen osalta tavoite toteutui. Nuorisopalvelujen osalta tavoitteen toteutumista ei voida
arvioida.

+

Tampereen oppimistulokset ovat suurten
kaupunkien keskiarvoa
paremmat

Suurten kaupunkien vertailutulokset ovat saatavissa aikaisintaan syksyllä 2020. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen englanninkielen arviointiin osallistuneet tamperelaiset koulut (1.- ja 7.-luokka) olivat valtakunnan
keskiarvoa tai keskiarvon yläpuolella. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa (9.-luokka) tamperelaiset oppilaat menestyivät valtakunnallista keskiarvoa keskimäärin hieman paremmin.

?

Kävijämäärät keskeisissä
kohteissa ovat kasvaneet edelliseen vuoteen
verrattuna

Kävijämäärät ovat kasvaneet lähes kaikissa kohteissa. Museoiden kävijämäärä kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % ollen yhteensä 383 600. Suurimmat nousijat olivat
Tampereen Taidemuseo (30 000 > 49 000) ja Muumimuseo (78 000 > 83 000). Kirjastojen
kävijämäärä oli suurin vuoden 2005 jälkeen, ollen 2,87 miljoonaa. Särkänniemen kävijämäärät kasvoivat tammi-joulukuussa 4 % ollen yhteensä 681 000. Tavoite toteutui.

+

6

10

22
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lasta (kasvu 1,0 % vrt. 2018). Yksityisessä päivähoidossa lapsia kaikkiaan 1 759
(2018: 1672), joista palvelusetelipäivähoidossa 1201 (2018: 1031) ja yksityisen
hoidon tuella 557 (2018: 640) lasta.
Päivähoitopalveluiden
määrälliseen
kasvuun vastattiin yksityistä palvelua
laajentamalla ja kunnallista toimintaa
tehostamalla.
Perusopetusikäisten
lasten määrän arvioidaan kasvavan
edelleen tulevina vuosina. Perusopetuksessa oli yhteensä 17 897 oppilasta
ja peruskoululaisten määrä kasvoi 649
oppilaalla (kasvu 3,8 % vrt. 2018). Perusopetukseen perustettiin kymmenen
alueellista tuen ryhmää erityisen tuen
oppilaille ja tuen koordinointia jatkettiin koulupolkukohtaisesti.
Vuoreksen koulukeskuksen laajennusosa ja Lentävänniemen koulun Bosan peruskorjaus valmistuivat vuonna
2019. Osa kouluista ja päiväkodeista toimi väistötiloissa. Sisäilmaongelmia käsiteltiin viisivaiheisen prosessin kautta
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Tampereella järjestettyjen kansallisen ja
kansainvälisen tason
tapahtumien määrä on
säilynyt edellisen vuoden
tasolla

Liikunnan kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien määrä on kasvanut merkittävästi 320 tapahtumasta 461 tapahtumaan. Kansainvälisten hakujen tuloksena saatujen
kongressien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ( 5
> 6). Tampere oli vuonna 2019 yli 600:n tapahtumakaupungin mainevertailussa sijalla 97
(Global Sports Impact Cities Index). Sija on säilynyt edelliseen vuoteen nähden samalla
tasolla. Tavoite toteutui. Vuoden 2019 aikana 32:n tapahtuman hakuprosessi aloitettiin
tai toteutettiin loppuun asti. Tämän tuloksena on Tampereelle saatu vuosiksi 2020-2023
yhteensä 16 suurtapahtumaa.

+

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannukset ylittivät vuosisuunnitelman yhteensä 2,0 milj. eurolla. Kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttivat muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulunkäynninohjaajien
arvioitua suuremmat tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) -korotukset, eläkemenoperusteiset maksut sekä perusopetuksen sijaiskustannukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa
henkilöstökulujen ylitykset johtuivat lomapalkkavelan kasvusta, palvelutarpeen kasvusta
sekä projektirahoituksella palkatuista henkilöistä, joita ei oltu huomioitu henkilöstömenojen budjetissa. Tavoite ei toteutunut.

-

Lautakunnan talous
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa talousarviota heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 11,8 milj.
euroa eli 3,2 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen kasvuun vaikutti kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi
lasten määrän kasvuun vastaaminen
palvelusetelipäivähoidossa ja perusopetuksessa sekä sisäilmaongelmista
johtuvat väistötilaratkaisut.
Toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj.
euroa talousarviota suurempina, mikä
johtui pääosin myyntituottojen sekä
tukien ja avustusten toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtui muun muassa
muilta kunnilta laskutetuista päivähoitopalveluista sekä museoravintoloiden
hyvästä myynnistä. Maksutuotot toteutuivat budjetoitua parempana erityi-

sesti Vapriikin näyttelyvuoden menestyksestä johtuen. Tukien ja avustusten
ylitys johtui projektien ja hankkeiden
budjetoimattomista rahoitusosuuksista. Lisäksi myös vuokratuotot ja muut
toimintatuotot toteutuivat suunniteltua
suurempina.
Toimintakulut ylittyivät 4,9 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Henkilöstökulujen ylitys johtui arvioitua
suuremmista tehtävän vaativuuden
arviointi -korotuksista, eläkemenoperusteisista maksuista, lomapalkkavelan
kasvusta, perusopetuksen sijaiskustannuksista, palvelutarpeen kasvusta sekä
projektirahoituksella palkatuista henkilöistä. Palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttivat koulukuljetusten kustannusten
nousu, työterveyden kulut, ateriapalvelujen ostot sekä museoiden näytte-

lykulut ja liikuntapaikkojen kasvaneet
kunnossapitokulut. Aineet, tarvikkeet
ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö
johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen
rakennushankkeiden viivästymisestä
ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Lisäksi ICT-kaluston
ostot alittuivat, koska laitteita hankittiin
leasingsopimuksilla. Avustusten ylitys
johtui lasten määrän arvioitua suuremmasta kasvusta palvelusetelipäivähoidossa.
Investoinnit toteutuivat 6,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Suunniteltua alhaisempi investointitaso johtui
pääosin Kaupin urheilupuisto ja Sorsapuiston tekojää -investointihankkeiden
sekä eräiden päiväkotien ja koulujen
valmistumisaikataulujen viivästymisestä.
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SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

8 914

8 012

Maksutuotot

23 019

22 629

902
390

Tuet ja avustukset

8 070

6 807

1 262

Vuokratuotot

1 349

1 217

131

Muut toimintatuotot

1 092

797

296

Toimintatuotot yhteensä

42 444

39 462

2 982

Valmistus omaan käyttöön

1 894

5 000

-3 106

-163 348

-162 370

-978

-33 303

-32 433

-870

-5 347

-5 273

-74

Palvelujen ostot

-72 307

-71 658

-649

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-14 463

-16 167

1 704

Avustukset

-41 682

-40 518

-1 164

Vuokrakulut

-89 377

-89 708

331

-1 339

-1 274

-65

Toimintakulut yhteensä

-419 270

-414 401

-4 869

Toimintakate

-376 826

-374 939

-1 887

-376 791

-374 939

-1 852

-5 992

-6 586

594

-382 783

-381 525

-1 258

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

35

Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019
-5 724

35

Muutettu
TA 2019
-12 216

Ero
6 492

Alkuper.
TA 2019
-11 582

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-634

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 210

891

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-634

0

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

Investoinnit (1 000 euroa)
Sivistys- ja kulttuurilautakunta,
nettoinvestoinnit
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TP 2019
-376 826

TP 2019
-5 724

Muutettu
TA 2019
-374 939

Muutettu
TA 2019
-12 216

Ero
-1 887

Ero
6 492

Alkuper.
TA 2019
-374 620

Alkuper.
TA 2019
-11 582
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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.

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kesäkuussa esi- ja alkuopetuksen oppilaille järjestettiin alueellista kesäkerhotoimintaa.
Varhaiskasvatuksen
palveluverkkomuutoksina
valmistuivat
Irjalan
pienten lasten yksikkö (Irjalan päiväkoti ja koulu), Haukiluoman ja
Kämmenniemen
päiväkodit
sekä
Hyhkyn päiväkodin perusparannus.
Hervannan palveluverkkoa uudistettiin
luopumalla useammasta varhaiskasvatuksen yksiköstä ja toiminta keskitettiin
Hervannan uuteen siirtokelpoiseen
yksikköön. Vuoden aikana luovuttiin
kuudesta päiväkotikiinteistöstä. Ilta- ja
viikonloppuhoidon osalta Näsipuiston
päiväkodin palaminen aiheutti 50 hoitopaikan uudelleenjärjestelyt.
Vuonna 2019 hyväksyttiin sekä Tampereen
varhaiskasvatussuunnitelma
että suunnitelma tuen järjestämisestä
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vuosille 2019-2023. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan
kehittämisen strategiset painopisteet
olivat: joustava esi- ja alkuopetus, harrastamisen ja liikkumisen edistäminen,
tuen ja ohjauksen kehittäminen sekä
yhteisöllisen toimintakulttuurin ja digitaalisuuden edistäminen. Lisäksi esi- ja
alkuopetuksessa käynnistettiin vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kaksivuotinen pilotti.
Varhaiskasvatuksen laatua ja varhaiskasvatussuunnitelman
toteutumista
arvioidaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen indikaattorien avulla.
Arviointien indikaattoreita hyödynnettiin myös yksikkökohtaisten suunnittelun pohjana.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käynnistettiin Kieliä kehiin
-hanke, jonka tavoitteena on kielitietoi-

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.
Palvelusetelipäiväkotien
toiminta
kasvoi 17 %, lisäksi pieniä yksityisiä päiväkoteja siirtyi yksityisen hoidon tuelta
palvelusetelitoimintaan.
Kunnallisen
varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon määrät pysyivät vuoden 2018 tasolla. Esiopetukseen osallistui 40 lasta

suuden ja globaalikasvatuksen laajentaminen alle kouluikäisten lasten parissa. Perhekeskustoiminnan suunnittelu
ja toteutus aloitettiin yhdessä osana
hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan painopisteenä oli perhekerhotoiminnan kehittäminen.

Palvelukokonaisuuden talous
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
toimintakate toteutui talousarvion mukaisena.
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj.
euroa
talousarviota
suurempina.
Myyntituotot toteutuivat budjetoitua
parempana, koska päivähoidossa on
ollut ennakoitua enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista osa vaativan hoidon
ja tuen tarpeessa olevia. Maksutuotot
ylittyvät, koska lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi.
Toimintakulut toteutuivat 0,7 milj.
euroa talousarviota suurempina. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Henkilöstökulujen ylitys johtui
arvioitua suuremmista tehtävän vaativuuden arviointi -korotuksista ja eläkemenoperusteisista maksuista. Palvelujen ostojen ylitys aiheutui työterveyden
kuluista ja ateriapalvelujen ostoista.
Avustusten ylitys johtui lasten määrän
arvioitua suuremmasta kasvusta palvelusetelipäivähoidossa. Vastaavasti lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä
johtui päiväkotien valmistumisaikataulujen viivästymisestä. Osa ensikertaisen kalustamisen hankinnoista ajoittuu
vuodelle 2020.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

13 791

13 121

670

13 107

0

14

Toimintakulut

-134 760

-134 088

-672

-132 914

-987

-187

Toimintakate

-120 969

-120 968

-2

-119 807

-987

-173

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019
-265

Muutettu
TA 2019
-852

Alkuper.
TA 2019

Ero
587

-692

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-200

40
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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
Vuoreksen koulukeskuksen laajennusosa ja Lentävänniemen koulun B-osan
peruskorjaus valmistuivat vuonna 2019.
Sisäilmatyöryhmiä toimi yhteensä 19
koululla.
Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja
alkuopetuksen toimintamallin pilotit
aloitettiin kahdeksassa yksikössä, jotka ovat: Atalan, Annalan, Etelä-Hervannan, Hatanpään, Kämmenniemen,
Tesoman, Tammelan ja Juhannuskylän
kouluissa. Toimintamalli tarjoaa joustavan tavan oppia yksilöllisesti lapsen
herkkyystasot huomioiden.
Vuonna 2019 perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön kaikilla vuosiluokilla. Nykyisen suunnitelman jalkauttamista jatkettiin edelleen

laajalla täydennyskoulutustarjonnalla
sekä kaupungin omien ops-agenttien
avulla. A1-kielen aloittamisen varhentamisen vuoksi aloitettiin syksyllä kaikissa
yksiköissä myös esiopetuksessa kielisuihkunomainen varhennettu kielten
opetus. Lisäksi varhennuttua kielten
opetusta kohdennettiin edelleen kaikille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan
oppilaille. Vuoden 2019 aikana kaikki
koulut laativat kestävän tulevaisuuden
suunnitelmat.
Oppilaiden tuen rakenteen hyväksyttyä suunnitelmaa aloitettiin toteuttamaan kaikilla koulupoluilla. Kouluille
perustettiin kymmenen uutta erityisluokkaa tuen tarjoamiseksi oppilaiden
lähikoululla. Alueiden myönteistä erityiskohtelua jatkettiin aiempien vuosien tapaan budjettikohdennuksin
Hatanpään, Kaukajärven, Etelä-Hervannan, Tesoman ja Lielahden koulupoluilla.
Perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus valmistui vuonna 2019 ja siirtyminen uuteen järjestelmään (Wilma) aloitetaan vuoden 2020
aikana
Tampereen kaupungin strategian ja
perusopetuksen opetussuunnitelman
jalkauttamista jatkettiin perustamalla viisi kaupunkikohtaista kehittämistehtävää. Ahvenisjärven ja Vuoreksen
koulut kehittävät yhteisöllistä toimintakulttuuria ja digitaalisuutta. Tesoman
koulun tehtävänä on kehittää oppilaiden ohjauksen ja tuen rakennetta.
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin kehittämistehtävästä vastaa
Atalan koulu ja Sammon koululla kehitetään harrastamisen ja liikkumisen
kokonaisuutta. Lisäksi Tampereen kansainvälinen koulu (Fista) kehittää kansainvälisyyttä ja kielitietoista opetusta.

PERUSOPETUS
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2019

Toimintatuotot

Alkuper.
TA 2019

Ero

Perusopetuksen toimintakate toteutui
1,4 milj. euroa talousarviota heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,6 milj.
euroa talousarviota suurempina. Suurimmat ylitykset olivat tuissa ja avustuksissa, mikä johtui pääosin ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Lisäksi
perhevapaakorvaukset
toteutuivat
budjetoitua suurempina.
Toimintakulut toteutuivat 2,0 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa
ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitystä aiheuttivat koulunkäynninohjaajien tehtävän vaativuuden
arviointi -korotukset, arvioitua suurempina toteutuneet sijaiskustannukset, hankkeiden henkilöstömenot sekä
muilta kunnilta laskutettavat koulunkäynninohjaajien palkkakustannukset.
Palvelujen ostojen ylitys johtui koulukuljetusten kustannusten noususta,
Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista, työterveyden kuluista sekä ateriapalvelujen järjestämisestä koulujen
väistötiloihin.
Kuljetuskustannusten
kasvu johtui taksilain muutoksesta johtuvista järjestelyistä ja kuljetettavien
lasten määrän kasvusta. Vastaavasti
tarvike- ja kalustohankinnat toteutuivat
vuosisuunnitelmaa pienempinä talouden tasapainottamistoimenpiteistä ja
rakennusaikataulujen viivästymisestä
johtuen. Lisäksi ICT-kaluston ostot alittuivat, koska laitteita hankittiin leasingsopimuksilla.
Investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä rakennushankkeiden viivästymisestä johtuen. Osa ensikertaisen kalustamisen
hankinnoista ajoittuu vuodelle 2020.
KV:n
muutokset

Muut
muutokset

11 387

10 763

624

9 940

52

771

Toimintakulut

-177 384

-175 376

-2 008

-175 385

-174

183

Toimintakate

-165 997

-164 613

-1 384

-165 446

-122

954

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Investointimenot

86

Muutettu
TA 2019

Palvelukokonaisuuden talous
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-1 811

Muutettu
TA 2019
-2 176

Alkuper.
TA 2019

Ero
365

-1 890

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-246

-40

Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Palveluryhmän tavoitteena on tarjota
elämyksiä sekä mahdollisuuksia yhteisöön kuulumiseen, itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen. Toiminnalla
lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia ja
sivistystä sekä kaupungin elinvoimaa.
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. Taidelaitosten, festivaalien
ja suurten yleisötapahtumien, kulttuuriyhteisöjen sekä harrastusyhdistysten
avustaminen säilyi palvelujen järjestämisen tapana, mutta kulttuuri- ja harrastustoiminnan avustuksia leikattiin
osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Tampereen kaupunki järjesti kansalaisopistopalvelut myös Ylöjärvelle
kaupunkien välisen sopimuksen nojalla. Tampereen kaupunginkirjasto toimi
kirjastoasetuksen mukaisesti koko Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittäjäkirjastona.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kuntien kulttuuritoimintaa koskevaa
lainsäädäntöä uudistui alkuvuodesta
2019. Lakimuutoksen reagoitiin laatimalla Tampereelle kulttuuristrategia
yhteistyössä kaupungin kaikkien palvelualueiden sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Museoissa valmistauduttiin
vuoden 2020 alussa voimaan tuleviin
lakimuutoksiin.
Museoiden vuoden näyttelyohjelma
oli monipuolinen. 40-vuotisjuhlavuotta
viettäneessä Sara Hildénin taidemuseossa oli esillä sekä kotimaista että

kansainvälistä taidetta, mm. Kiki Smith
sekä Juhani Harrin retrospektio. Muumimuseo oli mukana Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden juhlavuodessa järjestämällä laajan muumiteosten
kiertonäyttelyn Japaniin sekä mangaa
esittelevän näyttelyn Tampereelle.
Vapriikin ohjelmisto ylettyi antiikista
populaarikulttuuriin.
Kansainvälinen
Ostia-näyttelyhanke valmistui. Museokokoelmille vuokrattiin noin 500 m2
lisätilaa. Amurin työläismuseokorttelin
uudistus jatkui.
Liikuntapaikkojen peruskorjaukset jatkuivat. Kaupin urheilupuiston kehittäminen käynnistyi mm. uuden pesäpallokentän rakentamisella ja uuden
jalkapallokentän aloitustöillä. Sorsapuiston tekojään valmistuminen siirtyi
vuodelle 2020. Liikunnan merkittävimmät kansainväliset tapahtumat olivat
kolme jalkapallon EM-karsintaottelua.
Tampereen stadionilla järjestettiin
myös kaksi loppuun myytyä Rammsteinin konserttia ja Blockfest. Nuorisopalveluissa painopiste oli aluetyön ja
ohjaustoiminnan ylläpitämisessä ja
kehittämisessä. Nuorten osallisuutta
vahvistettiin alueellisesti. Perheliikuntatoiminta vakiinnutti asemaansa uutena toimintamuotona.
Suomen ensimmäinen työväenopisto
täytti 120 vuotta. Kirjastossa panostettiin lasten ja nuorten lukemisen
edistämiseen, laadittiin kirjastoverkkosuunnitelma ja otettiin käyttöön uusia
sähköisiä asiointikanavia. Kulttuuritalo
Laikun ja Lastenkulttuurikeskus Rullan
toimintaa vakiinnutetaan ja kehitettiin. Tampere Filharmonian toiminnan
painopisteenä oli korkeatasoisen musiikkikulttuurin vaaliminen sekä eri
ikäryhmille, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu taidemusiikkikasvatus.
Kulttuurikasvatusohjelma
Taidekaaressa vahvistettiin lasten ja nuorten
osallisuutta. Kotouttavassa kulttuuri- ja
museotoiminnassa rakennettiin kokonaisvaltaista kotouttamisprosessia
verkostomaisella työtavalla. Tampe-

reen 240-vuotisjuhlallisuudet näkyivät
isosti kaupunkikuvassa ympäristö- ja
valotaidekokonaisuutena. Taidemuseo
osallistuu raitiotien taidesuunnitteluun.
Palveluryhmässä toteutettiin ulkopuolisen rahoituksen turvin valtakunnallisia kulttuurihankkeita. Kuvapuhelu
vei kulttuurisisältöjä ikäihmisille digitaalisesti, SATA2 lisäsi erityislasten
mahdollisuuksia taideharrastukiin ja
Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallinen koordinaatio- ja kehittämishanke
rakensi Suomeen kulttuurin vapaaehtoistoiminnan malleja.
Talouden tasapainottamisohjelma näkyi muun muassa liikuntapaikkojen ja
museoiden asiakasmaksujen korotuksina sekä liikunta- ja kulttuuriyhteisöjen
toimintaedellytyksien kaventumisena
avustusmäärärahojen
pienentyessä.
Museo Milavidan ja Haiharan taidekeskuksen toimintaa jatkettiin ja kehitettiin. Digitalisaatiota edistettiin mm.
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen digiprojektin myötä.
Organisaatiota kehitettiin muun muassa yhdistämällä hallintohenkilöstöä
yhteisiin tiimeihin. Yksiköiden välistä sekä koko palveluryhmää koskevaa asiakaslähtöistä yhteistyötä lisättiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut teki tiivistä
yhteistyötä kaupungin vetovoiman ja
tamperelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaupungin omien yksiköiden sekä
eri yhteisöjen kanssa. Talousarviovuoden merkittävin poikkihallinnollisen yhteistyön muoto oli Tampere Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hakuprosessiin osallistuminen.

Palvelukokonaisuuden talous
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa budjetoitua heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 1,7 milj.
euroa talousarviota suurempina, mikä
johtui etenkin tukien ja avustusten sekä myyntituottojen toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtui pääosin museoravintoloiden hyvästä myynnistä.
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Projekteihin saadut tuet ja avustukset
sekä niihin liittyvät kulut toteutuivat
vuosisuunnitelmassa arvioitua suurempina etenkin museopalveluissa ja
nuorisopalveluissa. Myös maksutuottojen toteuma oli budjetoitua parempi
Vapriikin näyttelyvuoden menestyksestä johtuen. Vastaavasti liikuntapalvelujen maksutuotot toteutuivat selvästi
suunniteltua pienempinä.
Toimintakulut (sisältäen valmistus
omaan käyttöön -erän) ylittivät talousarvion 2,2 milj. eurolla.
Tampereen Infra Liikelaitoksen toteuttamat liikuntapalvelujen rakentamisinvestoinnit toteutuivat merkittävästi suunniteltua pienempinä, jonka

vuoksi valmistus omaan käyttöön ja
vastaavasti palvelujen ostot toteutuivat
selvästi budjetoitua pienempinä. Tällä
ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.
Suurimmat toimintakulujen ylitykset
olivat palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Ylitykseen vaikuttaa
saatu ulkopuolinen projektirahoitus.
Henkilöstökulujen ylitykset johtuivat
lomapalkkavelan kasvusta, palvelutarpeen kasvusta sekä projektirahoituksella palkatuista henkilöistä, joita ei oltu
huomioitu henkilöstömenojen budjetissa. Palvelujen ostot ylittyivät muun
muassa Sara Hildénin taidemuseon ja
museopalvelujen näyttelykulujen, liikuntapaikkojen kasvaneiden kunnos-

sapitokulujen ja Tampere Filharmonian
konserttitoiminnan vuoksi.
Investointien toteuma on 3,6 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 5,5 milj.
eurolla. Suurimmat investointihankkeet, Sorsapuiston tekojää ja Kaupin urheilupuisto, käynnistyivät vuonna 2019
ja niiden toteutus jatkuu vuonna 2020.
Kauppiin suunniteltu huoltorakennus
kohdistetaan Asunto- ja kiinteistölautakunnan investointeihin ja sen rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Lisäksi
kirjastoauton hankinta ja useita pieniä
hankkeita viivästyi ja ne siirtyvät vuodelle 2020.

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

TP 2019

Toimintatuotot

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

17 266

15 579

1 687

14 828

0

751

Toimintakulut

-107 126

-104 937

-2 188

-104 195

-101

-642

Toimintakate

-89 860

-89 358

-501

-89 367

-101

110

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-188

0

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Investointimenot
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Muutettu
TA 2019
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TA 2019
-9 188

Ero
5 540
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TA 2019
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen
toiminta koostui avo- ja asumispalvelujen palveluryhmästä, johon kuuluivat
ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, vastaanottopalvelut ja psykososiaalisen tuen palvelut. Lisäksi toimintaan kuului 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. Syntyneiden määrä väheni edelleen ollen vain alle kaksi sataa
kuolleita enemmän. Iäkkäämpien, yli
75-vuotiaiden tamperelaisten määrä
kasvoi noin 570 henkilöllä (nousu 2,9 %
verrattuna vuoteen 2018).
Tampereen sosiaali- ja terveys-,
kasvatus- ja opetus- sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen kanssa kehitetty
perhekeskustoimintamalli otettiin käyttöön kaikilla viidellä palvelualueella.
Osana köyhyysohjelmaa laajennettiin
alle 20-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä.
Lapsiperheiden ja lastensuojelun
lakisääteisen sosiaalityön palvelujen
turvaamiseksi lisättiin sosiaalityöntekijöiden virkoja. Lisäksi käynnistettiin
sisäinen sosiaalityön kehittämisprojekti edistämään työntekijöiden sitoutumista ja rekrytoinneissa onnistumista.
Lastensuojelun sijaishuollossa käynnistettiin kiireellisten sijoitusten vähentämiseksi uusi kotiin annettava palvelu
Kotipysäkki keväällä 2019.
Huumehoidon palveluja tuotettiin
edelleen ostopalveluina, minkä lisäksi

16 - 25 -vuotiaiden auttamiseksi perustettiin omaan toimintaan matalan kynnyksen yksikkö, nuorten päihdepoliklinikka Nuppo.
Lisääntyneisiin asiakkaiden taloudenhallinnan ja asumisen ongelmiin
etsittiin auttamiskeinoja muun muassa järjestämällä psykososiaalisen tuen henkilöstölle taloussosiaalityön ja
asumissosiaalisen työn koulutuksia ja
panostamalla asumisneuvontatyöhön.
Uusia ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen etsittiin
monialaisen verkoston muutoslaboratoriotyöskentelyllä.
Vastaanottopalvelut on kehittänyt
asiakasviestintäänsä ja vahvistanut
perusterveydenhuollon
palvelujen
profiilia. Syksystä lähtien asiakkaat
ovat voineet seurata palvelujen asiakastyytyväisyyden kehitystä kaupungin
verkkosivuilta. Lisäksi palvelulinjalla on
käynnistetty lähijohtamisen systemaattinen kehittäminen sekä vahvistettu
tiedolla johtamista terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon Power
BI -raportoinnilla.
Suun terveydenhuollossa aikuisten
kiireettömän hoidon jonoja on purettu
vuokratyön ja ostopalvelutoiminnan
avulla sekä oman toiminnan monihuonemallia kehittämällä. Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeiluun
sisältyneet Tampereen terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon
valinnanvapauskokeilut päättyivät syksyllä onnistuneesti.
Tampereella ja Orivedellä on otettu
käyttöön kaikki Omaolon 15 sähköistä
oirearviota ja kolme palveluarviota. Lisäksi sähköisiä palveluja on laajennettu
muun muassa ottamalla käyttöön sähköiset yhteydenottolomakkeet terveysasemilla sekä käynnistämällä sosiaalipalvelujen neuvonnan chat-palvelu.
Kaupunginhallituksen
toimeksiannosta on jatkettu Tipotien sosiaali- ja
terveysaseman tilojen käytön arviointia
vuonna 2019 ja valmisteltu aukioloaikojen laajennusta.

Sisäilmaongelmien vuoksi Sarviksen
korjaustyöt laajenevat siten, että väistötiloihin on siirrytty muun muassa
Tietotalolle ja väistöjä joudutaan jatkamaan vuoden 2020 alussa. Sisäilmaongelmien vuoksi korjaustöitä on jatkettu
muun muassa Tammelakeskuksessa.
Ikäihmisen palveluiden palvelurakenneuudistusta ja tarpeettoman
sairaalakäytön vähentämistä jatkettiin. Kampusjohtoryhmä jatkoi toimintaansa hoitoketjujen katkeamisen
estämiseksi. Erityinen painopiste oli
kotiuttamisprosessin kehittämisessä.
Alkuvuodesta 2019 aloitti myös uusi
kotihoidon asiakkaiden lyhytaikaishoitoon keskittyvä arviointi- ja kuntoutusosasto Arvo Hatanpään puistosairaalassa.
Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa
2019. Se keskittyy kehittämään kotihoidon työn tekemisen sisältöä. Palvelukortteli-mallia työstettiin 2019 ja mallin
mukaisia toimintatapoja otettiin käyttöön muun muassa Taatalan palvelukorttelissa.
Erikoissairaanhoidossa
keskeisin
tavoite on ollut erikoissairaanhoidon
vuodeosastokäytön ja päivystyksen
käytön vähentäminen. Vuonna 2019
erikoissairaanhoidon hoitovuorokaudet vähentyivät 7,5 % (-18 500 hvrk) ja
Acuta-käynnit 5,6 % (-3 400 käyntiä)
vuoteen 2018 verrattuna.
Ensiapu Acutan kanssa on tehty yhteistyötä monikävijäasiakkaiden ohjaamiseksi soveltuvimman palvelun
piiriin. Acutan monikävijämallin, asiakasohjauksen, kiirevastaanottotoiminnan ja muiden erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon toimenpiteiden avulla aulapotilaiden määrä
Acutassa on vähentynyt ja asiakkaat
ohjautuvat lähtökohtaisesti paremmin
oikeaan paikkaan.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa
käynnistettiin Tampereen kaupungin
ja PSHP:n Toimialue 5:n (psykiatria)
integraatiohanke, jonka tavoitteena
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on palvelujen saatavuuden, laadun ja
resurssien turvaaminen yhdistämällä
psykiatrian erikoissairaanhoidon avoja sairaalahoito. Päätös integraation
etenemisestä tehdään vuoden 2020
keväällä.
Avo- ja asumispalveluissa käynnistyi kuusi tuloksellisuuspilottia kattaen laajasti eri palvelulinjojen palveluja. Vuodelle 2020 jatkuvissa piloteissa
kehitetään muun muassa palvelujen
seurantaa johdon ja työntekijöiden
työn tueksi sekä toteutetaan dataanalyyseja ja netto- ja varjobudjetointia. Mahdollisia toimintatapojen muu-

Lautakunnalle asetettujen
toiminnan tavoitteiden
toteuma
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle asetettiin vuoden 2019 talousarviossa kuusi
sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa neljä tavoitteista toteutui ja kaksi toteutui osittain.
Osittain toteutuneet tavoitteet liittyvät erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytysten parantumiseen ja
ikäihmisten asumismuotoihin. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

3

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

Joulukuun lopun tilanteessa ikäihmisistä 91,2 % asui kotona, 7,2 % tehostetussa palveluasumisessa ja 1,6 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kotona asuvien määrä jäi alle 92 %:n
tavoitteen, koska tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on vuoden 2019 lopussa yli
prosenttiyksikön suurempi kuin tavoitteena ollut 6 %. Tehostetun palveluasumisen määrän kasvua kompensoi pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärän väheneminen pieneltä
osin. Tavoite toteutui osittain.

+/-

Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä
(0-17-vuotiaat) on enintään 5,9 %

Lopullisten väestötietojen perusteella lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä oli
vuonna 2019 5,7 % (2181 lasta). Lastensuojelun asiakasmäärä lisääntyi 2,1 %. Kasvu
selittyy sijaishuollon palvelussa olevien asiakkaiden määrän lisääntymisellä. Avohuollon
palvelussa olevien asiakkaiden määrä säilyi ennallaan. Lyhytaikaiset ostopalveluhoitovuorokaudet lisääntyivät 16 % ja pitkäaikaiset 8 % kuluneen vuoden aikana. Tavoite toteutui.

+

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen
verrattuna

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 63 henkilöstä (v. 2018) 29 henkilöön (v.
2019). Marraskuussa 2019 Tampereella arvioitiin olevan 323 yksin elävää asunnotonta.
Kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 40,4 %. Nuorten asunnottomuus laski sen sijaan 29,3
%. Tavoite toteutui.

+

4

5

6

Tyytyväisyys palveluihin
Terveysasemien asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-tulos parani 54 pisteestä 59 pisteeon parantunut valituissa seen. Tyytyväisyys lisääntyi sekä omassa toiminnassa että ostopalveluterveysasemilla.
kohteissa (terveysasemat) Tavoite toteutui.

13

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

42

90

toksia voidaan toteuttaa esimerkiksi
ottamalla käyttöön uusia toiminnanohjausjärjestelmiä. Lisäksi kartoitetaan
muita palvelujen tuottavuuspotentiaalin ja tuloksellisuuden kehittämistapoja.
Juha Sipilän hallituksen sote- ja
maakuntauudistuksen
toimeenpano
lopetettiin 8.3.2019. Sanna Marinin
hallituksen käynnistämä sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistus oli tiiviissä
seurannassa suunniteltaessa hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistusta sekä Sosiaali- ja terveyspalvelujen
tulevaa vuotta 2020.

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

+

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin on
ollut vuonna 2019 haasteellisempaa kuin työllisyyskokeilun aikana kaupungin toimivallan
muutoksesta johtuen. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi luettaviin palveluihin laski 5 % vuoden takaisesta, mutta oli kuitenkin edelleen 37 %
korkeammalla tasolla kuin ennen työllisyyskokeilun alkua. Palveluiden vaikuttavuus on
hyvää. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 40 % asiakkaista. Osallisuutta vahvistavaan kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 546 asiakasta,
toimintapäiviä 31710 vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista noin 23,5 % on siirtynyt
työllistymispolulla eteenpäin. Sosiaaliseen kuntoutukseen on osallistunut 466 asiakasta,
toimintapäiviä 26144 vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista noin 12 % on siirtynyt työllistymispolulla eteenpäin. Tavoite toteutui osittain.

+/-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten toteuma
alitti vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla. Henkilöstökulujen toteuma on 3,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempi alkuvuoden rekrytointihaasteista johtuen. Vastaavasti suun
terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen lääkärien vuokratyövoiman toteuma ylittyi
yhteensä 0,9 milj. euroa. Lisäksi kotihoidon resurssipoolin ostot ylittyivät resurssipoolin
vakanssien rekrytointiongelmien vuoksi. Tavoite toteutui.

+

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Hyvinvoinnin palvelualue

Lautakunnan talous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 14,9 milj. euroa talousarviota heikompana. Tilinpäätöksessä
nettomenojen kasvu on 26,7 milj. euroa eli 3,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Nettomenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi palvelutarpeen kasvu.
Toimintatuotot toteutuivat 8,5 milj.
euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui suurelta osin myynti- ja maksutuottojen hyvästä kertymästä. Myyntituottojen talousarviota suurempi
toteuma johtui kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutuksesta muilta
kunnilta, valtion maksamista kustannuskorvauksista pakolaisten palveluihin, tulkkikeskuksen myyntituotoista,
veteraanien kotona asumista tukevien
palvelujen valtionkorvauksesta sekä palvelujen ulkokuntamyynneistä.
Talousohjelman mukaiset maksujen
korotukset vaikuttivat osaltaan maksutuottojen kasvuun. Maksutuottojen

suurimmat ylitykset olivat ikäihmisten
palveluissa, erikoissairaanhoidossa ja
vastaanottopalveluissa. Muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina muun muassa sijaishuollon
asiakkaiden vakuutuskorvausten ja
aikuisten sosiaalipalvelujen hankkeen
rahoitusosuuden johdosta.
Toimintakulut ylittivät talousarvion
23,4 milj. eurolla, mikä johtui suurelta osin palvelujen ostoista. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä rekrytointihaasteiden vuoksi
vastaanottopalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja kotihoidossa. Tilannetta
on jouduttu paikkaamaan palvelujen
ostoilla. Palvelujen ostot ylittyivät asiakasmäärän, palvelujen kysynnän ja
palvelutarpeen kasvusta johtuen. Merkittävimmät ylitykset syntyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä lastensuojelun sijaishuollon,
vammaispalvelujen ja kotihoidon ostoissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuivat pääosin lääke- ja hoitotarvikekustannusten

kasvusta. Avustusten ylitys johtui muun
muassa vammaispalvelujen avustuksista, alle 21-vuotiaiden omaishoidon
tuen kustannuksista sekä pakolaisten
toimeentulotuen kustannuksista, johon
saatiin vastaavasti valtionkorvauksia.
Vuokrakulujen ylitys johtui Tullinkulman väistötilojen korkeasta vuokrasta
sekä Toukolan asumisyksikön palvelutilojen vuokrista, johon ei oltu varauduttu budjetissa. Muiden toimintakulujen
ylitys johtui asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista.
Rahoitustuotoissa oli budjetoitu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arvioitu
ylijäämän palautus, mikä ei toteutunut.
Investoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa
talousarviota pienempinä, mikä johtui
muun muassa Tullinkulman remontin
viivästymisestä. Osa opiskeluterveydenhuollon keskitetyn toimipisteen ja
vastaanottopalvelujen
ensikertaisen
kalustamisen investoinneista toteutuu
vuonna 2020.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

48 724

43 469

5 255

Maksutuotot

52 043

49 505

2 538

6 028

6 007

21

183

135

47

1 695

1 091

604

108 672

100 207

8 465

-164 851

-168 066

3 214

-39 732

-39 534

-198

-5 352

-5 694

343

-567 715

-545 216

-22 499

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-19 343

-17 638

-1 705

Avustukset

-44 616

-42 831

-1 785

Vuokrakulut

-31 271

-30 645

-625

-955

-841

-114

Toimintakulut yhteensä

-873 835

-850 465

-23 369

Toimintakate

-765 162

-750 258

-14 904

60

1 700

-1 640

-765 102

-748 558

-16 544

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

-1 162

-1 900

738

-766 264

-750 458

-15 806

TP 2019
-865

Muutettu
TA 2019
-1 912

Alkuper.
TA 2019

Ero
1 047

-1 531

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-381

0

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)
Smart Tampere

Investoinnit (1 000 euroa)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
nettoinvestoinnit
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TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-765 082

-750 178

-14 904

-751 075

26

871

-81

-80

-1

-80

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-381

0

TP 2019
-865

Muutettu
TA 2019
-1 912

Ero
1 047

Alkuper.
TA 2019
-1 531
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Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelulinjan palveluihin
sisältyvät omaehtoisen toiminnan ja
ennaltaehkäisevän työn palvelut, kotona asumista tukevien palvelujen
kokonaisuus ja ympärivuorokautinen
hoito (tehostettu palveluasuminen,
vanhainkotihoito ja kuntouttava sairaalahoito). Omaehtoisen toiminnan ja
ennaltaehkäisevän työn palveluja ovat
palvelukeskus- ja lähitoritoiminta, korttelikerhotoiminta sekä palveluliikenne.
Kotona asumista tukevia palveluja ovat
kotihoito tukipalveluineen, palvelutalon kotihoito (palvelu lopetettu vuoden 2019 aikana), omaishoidon tuki yli
21-vuotiaille, päiväkeskustoiminta, perhehoito, kotona annettava kuntoutus
ja geriatripalvelut asumispalvelujen ja
vanhainkotihoidon sekä säännöllisen
kotihoidon asiakkaille. Asumispalveluihin (ml. vanhainkotihoito) sekä kotihoitoon ohjaudutaan asiakasohjausyksiköstä asiakkaalle tehtävän yksilöllisen
palvelutarpeen arvioinnin kautta; sairaalahoitoon ottamisesta päättää lääkäri. Ikäihmisten palvelulinjan palveluja
järjestetään Tampereella ja Orivedellä.
Ikäihmisten palvelulinjan palveluilla pyritään tukemaan monipuolisesti
ikääntyvien elämää asuinympäristössään. Omaehtoisen toiminnan ja
ennaltaehkäisevän työn sekä 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
Ikäihmisten määrä kasvaa ja sen myötä
kotiin tai kodinomaisiin oloihin annettavien palvelujen tarve, johon vastatattiin
jatkamalla
palvelurakennemuutosta,
kehittämällä kotihoidon sisällöllistä,
sairaanhoidollista, kuntoutuksellista ja
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden
hoitamisen vaatimaa osaamista sekä

lisäämällä digitalisaation ja hyvinvointiteknologian tuomia mahdollisuuksia
palveluiden järjestämisessä KotiDigihankkeen avulla. Keskeisenä teknologiana käytetään kuvanpuhelinyhteyttä.
Päiväkeskuksissa on tavoitteena ottaa
käyttöön paikkahallinnan optimointityökalu, jonka avulla pystyttäisiin
nostamaan keskusten käyttöastetta ja
pienentämään kuljetuskustannuksia.
Digitalisaation rinnalla kehitetään myös
uusia sosiaalisen tuen palvelutapoja
seurakuntayhtymän hallinnoiman Seniori-Vamos hankkeen kautta.
Ikäihmisten palvelulinjalla aloitti vuoden 2019 aikana uusi Satamakadun
tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Palvelut tuotettiin ostopalveluna. Alkuvuonna 2019 alkoi tehostetun palveluasumisen uusi puitesopimuskausi.
Alkuvuodesta 2019 aloitti myös uusi
kotihoidon asiakkaiden lyhytaikaishoitoon keskittyvä arviointi- ja kuntoutusosasto Arvo Hatanpään puistosairaalassa. Osaston tarkoituksena on
tukea kotihoidon asiakkaiden kotona
asumista ja vähentää kotihoidon asiakkaitten Acutan käyttöä ja ohjautumista
Acutasta erikoissairaanhoidon piiriin.
Kyseessä on perusterveydenhuollon
osasto, jolla on 20 potilaspaikkaa. Alkuvaiheessa osastolle oli tarkoitus ohjata
ainoastaan säännöllisen kotihoidon
asiakkaita, joiden hoitovastuu säilyisi
myös tämän sairaalajakson aikana kotihoidon lääkärillä. Sairaanhoitopiirissä
kehitteillä oleva mobiilihoitajatoiminta
yhdistetään arviointi- ja kuntoutusosaston toimintaan.
Vuoden 2019 erityisenä painopisteenä on ollut sairaalahoidon tarpeen pienentäminen vähentämällä kotihoidon ja
asumispalveluiden asiakkaiden tarpeettomia sairaalajaksoja ja Acuta-käyntejä.
Tätä edistettiin lääkäritoiminnan laajentamisella koko kaupungin alueelle
sisältäen myös väestövastuun mukaiset
Kotitorin asiakkaat sekä käynnistämällä
arviointi- ja kuntoutusosaston toiminta.
Samalla kehitettiin ikäihmisten palveluiden tarjontaa kohtaamaan erityisesti
niiden asiakkaiden palvelutarve, jotka

eivät tarvitse tehostettua palveluasumista, mutta joiden turvallisuuden
tunnetta ja yhteisöllisyyden kaipuuta ei
pystytä täyttämään perinteisen kotihoidon sisältöjen avulla. Palvelu kilpailutettiin vuoden 2019 aikana.
Palvelurakenteen
kehittämisen
ohella Ikäihmisten palvelulinja toteutti kaupunginvaltuuston hyväksymää
säästötoimenpideohjelmaa kustannustehokkuuden parantamiseksi. Keskeistä on varmistaa, että asiakasrajapinnassa työskentelevien työajasta valtaosa
käytetään asiakastyöhön ja työajan
suunnittelu on asiakaslähtöistä. Ympärivuorokautisessa hoidossa tehostettiin teknologian käyttöä ohjaamaan
henkilöstöresurssien
kohdentamista
erityisesti yöaikana, mikä mahdollistaa
henkilöstöresurssien joustavan käytön
ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon yöpartion kesken.
Kotihoidon toiminnassa vahvistettiin hoitajatiimimallia, jonka arvioidaan
parantavan asiakastyytyväisyyttä sekä
lisäävän kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden nosto perustuu
kotikäyntien ruuhkahuippujen vähentämiseen. Tiimimallissa 5–8 hoitajaa
muodostaa tiimin, jonka vastuulla on
5–10 asiakkaan säännölliset kotikäynnit.
Malli vähentää asiakkaan luona käyvien
eri hoitajien lukumäärää ja parhaimmillaan lyhentää hoitajien päivittäistä
kulkureittiä. Mallilla pyritään myös tiivistämään yhteistyötä kotona käyvien
hoitajien ja kotihoidon lääkärien välillä.
Tiiviimpi moniammatillinen yhteistyö
mahdollisti oikea-aikaiset interventiot
ja näin ennalta ehkäisi osan kotihoidon
asiakkaiden sairaalakäynneistä. Kotihoidon työntekijöiden käytössä olevien
sähköpolkupyörien määrää lisättiin.
Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksikön siirryttyä omaan
tuotantoon jatkettiin kampusmallia
tapana toimia kokonaisuutena, ennaltaehkäisevistä palveluista aina ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen.
Kampusmallitoiminta
vakiinnutettiin käytäntöön vuoden 2019
aikana.
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Ikäneuvo-hankkeessa luotu Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden lähitorien, neuvonnan ja asiakasohjauksen
toimintamalli otettiin käyttöön vuonna
2019. Maakunnallisesti juurrutettavan
mallin tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, arjessa selviytymistä ja kuntoutumista, ja luoda
vaikuttava ja toimiva iäkkäiden palveluverkosto. Ikäneuvossa kehitetty CGA eli
moniammatillisen geriatrisen arvioinnin
työtapa otettiin käyttöön Tampereella
ja Orivedellä yhdessä lääkäritoiminnan
laajentumisen kanssa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti kuntoutumiseen kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn
heikentyessä sekä sairaalasta kotiutuessa. Sairaaloissa 24/7-hoitopaikkaa
odottavien potilaiden hoitopolkuja analysoitiin ja käynnistettiin jonojen purku
yhteistyössä PSHP:n ja muiden kumppanien kanssa. Ikäneuvohankkeen myötä
Pirkanmaan kunnat jatkoivat vertaiskehittämistä ja kilpailuttivat kuntien yhteisen ikäihmisten puhelinneuvonnan.
Omaishoidon tuessa osallistuttiin
maakunnan yhteisen omaishoidon
toimintamallin luomiseen ja jatkettiin
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilua Avain kansalaisuuteen -hankkeessa.
Omaishoidon tuki halutaan jatkossakin
turvata kaikille, joiden hoidon sitovuus
ja vaativuus täyttävät asetetut kriteerit.
Omaishoidon tuen kelpoisuusarviointi
ohjataan tekemään ensisijaisesti ODAhankkeessa kehitetyn sähköisen Omaolo-palvelun kautta. Omaishoidon tuen
asiakkaille tarjottiin terveystarkastusten yhteydessä mahdollisuutta osallistua Tampereen ammattikorkeakoulun
omaishoitajat ja hoidettavat digiaikaan
-hankkeen tarjoamaan kuvapuhelimen
kokeiluun.

STM-rahoitteisessa Yhteinen keittiö
-projektissa luodut toimintamallit ovat
vakiintuivat kuuteen eri kohteeseen
Tampereen alueella. Toiminta painottui
ennaltaehkäisevään ja etsivään, kynnyksettömään vanhustyöhön, jonka tavoitteena on yhteisöllisyys, moniammatillinen kokonaisvaltainen kohtaaminen
ja mahdollisuus saada ravitsemuksellista tukea. Ydinajatus on osallisuus, jolla
pyritään vähentämään ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia ja palveluiden
ulkopuolelle jäämistä.
Vuoden 2019 aikana monipuolistettiin vapaaehtoistoimintaa yhdessä kaupungin Luotsi-toiminnan ja Mummon
Kammarin kanssa, sekä hyödynnettiin
Yhteinen keittiö- ja SenioriVamos -projektien mukanaan tuomia vapaaehtoistoiminnan kehittämisen menetelmiä.
Lisäksi kumppanuusavustuksin tuettavien yhteisöjen toimintaa nivottiin kiinteämmin osaksi kaupungin toimintaa.
Ostopalvelutoiminnassa vahvistettiin
kumppanuusajattelua, sopimusohjausta ja sopimuksissa sovittujen tavoitteiden saavuttamisen seurantaa. Kaikissa
hankinnoissa ja erityisesti kilpailutusten yhteydessä painotettiin kumppanuuden lisäksi innovatiivisuutta, yhteiskuntavastuuta ja yhdessä kehittämistä.

Palvelukokonaisuuden talous
Ikäihmisten palvelujen toimintakate toteutui 1,7 milj. euroa talousarviota parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 3,2 milj.
euroa budjetoitua korkeampina kotikuntakorvausten, maksutuottojen sekä
veteraanien kotona asumista tukevien
palvelujen valtionkorvauksen johdosta. Kotikuntalain mukainen palvelujen
laskutus muilta kunnilta ylittyi, sillä

Tampereelle tuli vuoden 2019 aikana
30 uutta kotikuntamuuttajaa. Valtiokonttori maksaa veteraanien kotona
asumista tukevista palveluista syntyneet kustannukset kunnille 1.11.2019
alkaen täysimääräisesti lakimuutoksesta johtuen, mikä kasvatti myyntituloja.
Maksutuottojen ylitys johtui kotihoidon
asiakasmaksujen korotuksista sekä
uusien Satamakadun tehostetun palveluasumisen ja arviointi- ja kuntoutusosaston suunniteltua suuremmista
maksutuotoista.
Toimintakulut ylittivät talousarvion
1,6 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset
olivat palvelujen ostoissa, mikä johtui
asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta. Ylitystä syntyi kotihoidon ostoissa, kotikuntalain kotikuntakorvauksissa
sekä kotihoidon resurssipoolin ostoissa. Resurssipoolin ostot ylittyivät, sillä
avoimia vakansseja ei saatu täytettyä.
Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat
budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttivat resurssipoolin ja muiden vakanssien rekrytointihaasteet sekä Puistosairaalan uuden
arviointi- ja kuntoutusosaston ennakoitua myöhäisempi aloitus. Avustukset
toteutuivat suunniteltua pienempinä
omaishoidon tuen asiakasmäärän vähentymisen sekä kumppanuusavustusten vuoksi. Vuokrakulujen ylitys
johtui pääosin Toukolan asumisyksikön
palvelutilojen vuokrista, johon ei oltu
varauduttu budjetissa. Muut toimintakulut ylittyivät asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista johtuen.
Investoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienempinä, koska Kotidigiprojektiin liittyvä investointi jäi toteutumatta.

IKÄIHMISTEN PALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

51 671

48 425

3 247

48 395

0

30

Toimintakulut

-209 589

-208 020

-1 570

-208 493

0

473

Toimintakate

-157 918

-159 595

1 677

-160 098

0

503

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2019
-69

Muutettu
TA 2019
-103

Alkuper.
TA 2019

Ero
34

-103
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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
Suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin,
vaikkakin samanaikaisesti korjaavien
palvelujen käyttö on lisääntynyt. Palveluja kehitetään jatkuvasti osana arkityötä ja erityisenä tavoitteena on tarjo-

ta asiakkaalle palvelut oikea-aikaisesti.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa otettiin keväällä käyttöön sosiaalisen
raportoinnin malli, jonka kautta henkilöstöltä kerättiin tietoa asiakasrajapinnan ilmiöistä.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
on yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun sekä järjestöjen toimijoiden kanssa
osallistunut perhekeskustoiminnan kehittämiseen. Toiminta on laajennettu
kaikille viidelle Tampereen kaupungin
palvelualueelle.
Perhekeskustoimintaa ohjataan monialaisten aluetiimien
kautta ja kunkin alueen erityispiirteet
on otettu toteutuksessa huomioon.
Alkuvuodesta 2020 toimintansa aloittavat kymmenen perhekeskustiimiä,
jotka kokoavat yhteen kunkin alueen
toimijat.
Palvelujen saavutettavuutta on lisätty jalkautumalla hyvinvointikeskuksiin
ja lähitoreille. Koilliskeskuksessa avattiin kokeiluluontoisesti pikaneuvola,
jossa voi asioida ilman ajanvarausta
keskiviikkoaamuisin. Perheiden talolla
tarjottiin viikoittain tukea muun muassa parisuhdeasioihin ja Nepsy-pulmiin
sekä järjestettiin lapsiperheille mahdollisuus kohtaamisiin erilaisissa vertaisryhmissä. Lapsiperheitä kohdattiin
myös kauppakeskuksissa järjestetyissä pop up -tilaisuuksissa. Yhteistyötä
Nuortentalo Ohjaamon kanssa tiivistettiin edelleen. Ohjaamoon jalkautuvat
säännöllisesti nuorisoneuvolan terveydenhoitaja sekä etsivä työ.
Osana köyhyysohjelmaa laajennettiin alle 20-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä. Perheneuvola ja lapsiperheiden
sosiaalityö aloittivat uuden yhteistyömuodon. Moniammatillisessa työskentelyssä hyödynnetään perheterapeuttista näkökulmaa palvelutarpeen
arviointien tekemiseen. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön työskentelytapoja kehitettiin vastaamaan paremmin
asiakkaiden tarpeisiin.
Lapsiperheiden ja lastensuojelun
lakisääteisen sosiaalityön palvelujen
turvaamiseksi lisättiin yhteensä 12 sosi-

aalityöntekijän ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. Lisäksi käynnistettiin
sisäinen sosiaalityön kehittämisprojekti, jossa luotiin edellytykset rekrytoinneissa onnistumiselle sekä edistettiin
työntekijöiden sitoutumista. Projektin
kehittämiskohteita ovat myös työhyvinvointi, työturvallisuus, johtamisen ja
osaamisen kehittäminen. Projektia on
päätetty jatkaa kevääseen 2020 asti.
Lastensuojelun sijaishuollossa olevien asiakkaiden määrä lisääntyi, mikä
näkyy kasvuna laitoshoitovuorokausien ostoissa. Suurinta kasvu oli lyhytaikaisissa hoitovuorokausissa, mikä
selittyy kiireellisten sijoitusten määrän
lisääntymisellä. Kiireellisten sijoitusten
vähentämiseksi käynnistetty uusi kotiin
annettava palvelu Kotipysäkki aloitti
toimintansa keväällä, vaikkakin rekrytointivaikeuksien ja irtisanoutumisen
johdosta työmuoto ei päässyt kunnolla käyntiin. Vuoden 2019 alusta astui
voimaan uusi sijaishuollon laitospalvelujen hankintasopimus, jonka myötä
palveluntuottajarekisteri laajeni. Sopimukseen sisältyy tahtotila sijaishuollon laitospalvelujen vaikuttavuuden
arvioinnin työvälineiden kehittämiseen
yhdessä palveluntuottajien kanssa.
Vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa
työkalua pilotoidaan myös kaupungin
omassa perhetukikeskuksessa. Lastensuojelun jälkihuollon palvelun järjestämistavasta tehtiin selvitystyö, jonka
perusteella päätettiin vahvistaa kaupungin omaa palvelua vuodelle 2020.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tuloksellisuuspilottikohteena
on lastensuojelu. Pilotin päätavoite on
vähentää sijaishuollon ostopalvelujen
määrää ja kustannuksia. Projektissa
tuotetaan muun muassa työkaluja tiedolla johtamisen tehostamiseksi. Palvelulinjan sisäisenä kehittämistyönä
yhdenmukaistettiin hankintakäytäntöjä
sekä lisättiin sopimusosaamista.

Palvelukokonaisuuden talous
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakate toteutui 7,7 milj. euroa
talousarviota heikompana.
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Toimintatuotot toteutuivat 0,8 milj.
euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui perhehoidon tuen ja nuorten päivystysosastojen palvelujen myynnistä
muille kunnille, opiskeluterveydenhuollon maksutuotoista sekä sijaishuollon
asiakkaiden vakuutuskorvauksista.
Toimintakulut ylittivät talousarvion
8,4 milj. eurolla, mikä johtui pääosin
lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta.
Sijaishuollon palvelujen ostot kasvoivat

noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menojen kasvuun vaikutti osaltaan
kilpailutuksen myötä nousseet hinnat.
Hoitovuorokausien lukumäärä kasvoi
sekä perhe- että osastohoidossa. Vuorokausien kasvua selittää asiakkaiden
määrän ja jaksojen pituuden kasvut lyhytaikaisessa osastohoidossa. Avustukset toteutuivat talousarviota suurempina alle 21-vuotiaiden omaishoidon tuen
asiakasmäärän kasvusta johtuen.

Investoinnit toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä. Opiskeluterveydenhuollon keskitetylle toimipisteelle budjetoitu ensikertainen
kalustaminen ei toteutunut Tullinkulman viivästyneen remontin vuoksi.
Lisäksi Peltolammin neuvolan ja kouluterveydenhuollon väistötilat eivät valmistuneet aikataulussa, mikä vaikutti
muiden investointien suunniteltua alhaisempaan toteutumiseen.

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

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

9 045

8 259

786

7 651

0

608

Toimintakulut

-100 429

-91 984

-8 445

-91 076

0

-908

Toimintakate

-91 385

-83 726

-7 659

-83 425

0

-301

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2019
-62

Muutettu
TA 2019
-355

Alkuper.
TA 2019

Ero
293

-355
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Vastaanottopalvelut
Vastaanottopalvelut sisältävät kansanterveys- ja terveydenhuoltolain mukaisesti väestön terveydentilan seurantaa,
sairauksien diagnostiikkaa, terveyden
edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia sekä suun
terveydenhuollon, avokuntoutuksen ja
avosairaanhoidon palvelut. Palveluihin
kuuluu 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 tehty määrätietoista työtä palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Palveluryhmä sai
toukokuussa sosiaali- ja terveyslautakunnalta luvan laajentaa Linnainmaan
ja Tipotien terveysasemilla pilotoituja
toimintatapoja muille oman toiminnan
terveysasemille. Vuoden loppupuolella perustettiin moniammatillinen toimintamallin jalkauttamisen työryhmä,
jonka avulla toimintamalli otetaan käyttöön vaiheittain Hatanpään, Hervannan
ja Tammelakeskuksen terveysasemilla
vuoden 2020 aikana. Suun terveydenhuollossa aikuisten kiireettömän hoidon jonoja on purettu vuokratyön
ja ostopalvelutoiminnan avulla sekä
oman toiminnan monihuonemallia kehittämällä.
Vastaanottopalveluissa
aloitettiin
alkuvuodesta johtamisen kehittämisen hanke. Hankkeessa palvelulinjan
lähijohtoa on kokoontunut maalis-

kuun puolesta välistä lähtien tiiviisti
kehittämään johtamistyötään erilaisten
asiantuntijaluentojen ja työpajatoiminnan avulla. Tiedolla johtamisen tueksi
vastaanottopalvelut rakensi Tesoman
allianssin ja tietojohtamispalvelujen
kanssa terveysasemapalvelujen Power
BI -raportin, joka julkaistiin terveysasemien lähijohdon ja palveluryhmän
hallinnon käyttöön huhtikuussa. Suun
terveydenhuollon vastaavan raportin
testiversio valmistui toukokuussa.
Sähköisiä palveluita on laajennettu
ottamalla käyttöön sähköiset yhteydenottolomakkeet kaikilla oman toiminnan
terveysasemilla ja ostopalveluterveysasemilla. Myös web-viestien laajempaa hyödyntämistä terveysasemilla on
tuotu esille sekä lähijohtamisen kehittämispäivissä että osana uuden toimintamallin jalkauttamista. Lisäksi Tampereella ja Orivedellä on otettu käyttöön
kaikki Omaolon 15 sähköistä oirearviota ja kolme palveluarviota. Ostopalveluterveysasemilla on käynnistetty digitaaliset vastaanotot. Tesoman allianssissa
toimintaa on kokeiltu joulukuusta lähtien myös virka-ajan ulkopuolella.
Vastaanottopalvelut on kehittänyt
asiakasviestintäänsä ja vahvistanut
perusterveydenhuollon
palvelujen
profiilia. Palveluryhmä on toteuttanut
Katse asiakkaaseen -kehittämisviikkoja
toimipisteissään sekä järjesti Hyvinvoiva ja terve Tampere -tapahtuman
yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kanssa. Syksystä lähtien
asiakkaat ovat voineet seurata vastaanottopalvelujen asiakastyytyväisyyden
kehitystä kaupungin verkkosivuilta palveluryhmän ja tietojohtamispalvelujen
yhteistyössä laatimalta raportilta.
Tampereen terveysasemapalvelujen
ja suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilut päättyivät syksyllä onnistuneesti. Maakunnan maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden työryhmässä on
päivitetty diabetes- ja haavatuotteiden
maksutta jaettavat valikoimat, jotka
viedään kevään 2020 aikana Tuomi
Logistiikan tilausjärjestelmään. Alueellisen apuvälineyksikön avulla toi-

mintatapoja on yhtenäistetty esimerkiksi tilausten ja ostojen osalta. Myös
valtakunnalliset
luovutusperiaatteet
otettiin käyttöön. Ortopedien ja korvalääkärien
erikoislääkärikonsultaatiot
aloitettiin kokeiluluontoisesti kahdella
eri terveysasemalla keväällä. Palveluryhmä on tehnyt yhteistyötä Ensiapu
Acutan kanssa monikävijäasiakkaiden
ohjaamiseksi soveltuvimman palvelun
piiriin. Acutan monikävijämallin, asiakasohjauksen, kiirevastaanottotoiminnan
ja muiden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimenpiteiden
avulla aulapotilaiden määrä Acutassa
on vähentynyt ja asiakkaat ohjautuvat
lähtökohtaisesti paremmin oikeaan
paikkaan. Samanaikaisesti perusterveydenhuollon
terveysasematoiminnan tiedotusta on kehitetty.
Talousohjelmaa noudattaen palveluryhmä nosti perusterveydenhuollon ja
suun terveydenhuollon asiakasmaksut
lain sallimiin maksimeihin ja neuvotteli kumppanuusavustettavien tahojen
kanssa 10 prosentin leikkauksesta avustuksiin.
Palveluverkkomuutoksia
tapahtui
suun terveydenhuollossa, kun Aleksanterin ja Messukylän hammashoitolat
suljettiin. Kyseisten hammashoitoloiden sekä Nekalan hammashoitolan
toiminnan oli tarkoitus siirtyä remontoituihin Tullinkulman tiloihin. Remontti on viivästynyt, mikä on aiheuttanut
tilahaasteita. Remontin arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Palvelukokonaisuuden talous
Vastaanottopalvelujen
toimintakate
toteutui 0,7 milj. euroa budjetoitua parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj.
euroa talousarviota suurempina, mikä
johtui pääosin myynti- ja maksutuottojen toteumasta. Myyntituottojen ylitykseen vaikutti Oriveden aiheutuneisiin
kustannuksiin perustuva yhteistoimintaosuus ja vastaanottotoiminnan ulkokuntatulot. Maksutuottojen ylitys
aiheutui volyymin kasvusta sekä asia-
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kasmaksuihin vuoden 2018 kesäkuussa
tehdyistä korotuksista. Suun terveydenhuollon maksutuotot kasvoivat 20
% edellisvuoteen verrattuna.
Toimintakulut toteutuivat 0,3 milj.
euroa talousarviota suurempina, mikä
johtui pääosin lääke- ja hoitotarvikekustannusten kasvusta. Henkilöstökulut toteutuivat selvästi budjetoitua
pienempänä erityisesti suun terveydenhuollossa täyttämättöminä olleiden
vakanssien vuoksi. Vastaavasti työvoiman vuokrauskulut ylittyvät, jolla puretaan aikuisten kiireettömän hoidon jonoja oman toiminnan työvoimavajeen

vuoksi. Palvelujen ostot ylittyivät vuokratyövoiman käytön johdosta. Vastaavasti Tesoman hyvinvointikeskuksen
sekä keskustan ja Hervannan terveysasemien laskutus toteutui budjetoitua
pienempänä.
Hoitotarvikepalvelun
hoitotarvikkeiden ostot ylittyivät kotiin
jaettavien hoitotarvikkeiden kasvun
johdosta. Hoitotarvikepalvelun menojen kasvu oli 12 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitotarvikepalvelun kriteerien
tiukentamisella pyrittiin saamaan säästöjä, mutta kustannusten kasvun hillitseminen oli haasteellista kasvaneista
asiakasmääristä, ikäihmisten rakenne-

muutoksesta, diabeetikoiden määrän
kasvusta ja uusien välineiden käyttöönotosta johtuen. Vuokrakulut ylittivät
budjetin, koska Tullinkulman väistötilat
olivat varsinaisia tiloja kalliimmat.
Investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska
Tullinkulman ensikertainen kalustaminen siirtyi vuodelle 2020 tilojen viivästyneen remontin vuoksi ja apuvälineyksikön sekä hoitotarvikepalvelun
ensikertaisen kalustamisen investointi
toteutui suunniteltua pienempänä.

VASTAANOTTOPALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

20 216

19 268

947

16 807

0

2 461

Toimintakulut

-90 625

-90 343

-282

-89 093

26

-1 276

Toimintakate

-70 409

-71 074

665

-72 285

26

1 185

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-300

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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TP 2019
-562

Muutettu
TA 2019
-1 135

Alkuper.
TA 2019

Ero
573

-835
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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.
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.
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 sekä Pirkanmaan sovittelutoimisto.
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
kuuluvat psykiatria- ja päihdekeskus,
kaksi psykiatrian keskusta, liikkuva psykiatrinen 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 avo-

palvelut 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 neuvoa -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. Sosiaalipalvelujen neuvonnassa aloitettiin Chat-palvelu.
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, ryhmämuotoisilla
toiminnoilla ja jalkautuvilla palveluilla.
Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla
aloitettiin matalan kynnyksen Talousneuvola-toiminta. Asunnottomuus on
lisääntynyt Tampereella toisena vuotena peräkkäin. Uusia ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen etsittiin monialaisen verkoston
muutoslaboratoriotyöskentelyllä.
Työllisyyspalvelujen ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista
edistettiin aloittamalla uusi Kotosa-toiminto maahanmuuttajien alkuvaiheen

palveluissa. Kotosa ohjaa kotiäitejä,
eläkeläisiä ja muita työllisyyspalvelujen
ulkopuolisia maahanmuuttajia kielikoulutukseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sekä järjestää kotouttamisen
piirissä oleville asiakkaille ryhmämuotoisia omakielisiä infotilaisuuksia ja toimintoja.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan, mikä
näkyi sekä lisääntyneenä lähetteiden
että hoidossa olevien potilaiden määränä. Palveluissa potilaita oli 13 519 (lisäys
edelliseen vuoteen 5%), joille tuotettiin
112 871 käyntiä. Suurimman aikuispotilaiden asiakasryhmän muodostivat
edelleen 18 - 29 vuotiaat (40 %). Nuorisopsykiatriassa hoidon tarvetta odottavien määrä lisääntyi edelleen; myös
PSHP:n nuorisopsykiatrian jonotilanne
näkyi Tampereen palveluissa. Asumispäivystyksessä
ylikuormitustilanne
jatkui, samoin asiakasmäärä lisääntyi
päihtyneiden päivätoiminnassa Huoltsulla (12 667 asiakaskäyntiä). Huumehoidon palveluja tuotettiin edelleen
ostopalveluina, mutta nuorten (16 - 25
-v.) auttamiseksi perustettiin omaan
toimintaan matalan kynnyksen yksikkö,
nuorten päihdepoliklinikka Nuppo.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa
käynnistettiin Tampereen kaupungin ja
PSHP:n Toimialue 5:n (psykiatria) integraatiohanke, jonka tavoitteena on palvelujen saatavuuden, laadun ja resurssien
turvaaminen yhdistämällä psykiatrian
erikoissairaanhoidon avo- ja sairaalahoito. Integraation valmistelu eteni alatyöryhmien kautta, joissa oli johdon ja
esimiesten lisäksi henkilöstöä kattavasti
edustettuna. Nuorisopsykiatristen yksiköiden siirtoa Lasten-, nuorten ja perheiden palveluihin valmisteltiin, samoin
Huoltsun aukioloaikojen lisäämistä.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa
psykiatrien ja muiden lääkäreiden rekrytointi oli haasteellista ja toimintojen
turvaamiseksi palkattiinkin ostopalvelulääkärityövoimaa. Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen kehittämisessä hyödynnettiin kokemusasiantuntijoita ja
asiakasraateja. Omaisille ja läheisille
järjestettiin Läheisten iltoja yhteistyös-
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sä Fin-Famin kanssa. Lisäksi järjestettiin
kaikille avoimia Mielenterveyden studia
generalia - ja Mielenterveyden Tietoisuus -tapahtumia.
Kehitysvammaisten
avopalveluihin
perustettiin uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, Härmälänranta (8
paikkaa). Härmälänrannan asumisyksikön yhteydessä on 14 tuetun asumisen
asuntoa.
Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja päivätoiminnan hankinnan
palveluntuottajat
aloittivat
toiminnan vuoden 2019 aikana. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kilpailutettiin keväällä ja uudet sopimukset alkoivat 1.5.2019. Kilpailutuksen
myötä palvelun käyttö saatiin sujuvammaksi. Henkilökohtaisen budjetin
pilotti Avain kansalaisuuteen päättyi
toukokuussa ja toimintaa jatkettiin sen
jälkeen yhtenä palvelujen järjestämistapana. Pääsääntöisesti henkilökohtaista
budjettia on käytetty vaihtoehtona päivätoiminnan järjestämisessä.
Pirkanmaan kuntien yhteisen omaisja perhehoidon sekä henkilökohtaisen
avun keskuksen käynnistämisprojekti
toteutettiin syksyllä 2019. Keskuksessa
oleva henkilökohtaisen avun yksikkö tukee henkilökohtaisen avun työnantajamallin asiakkaita sisältäen palkanmaksun sekä ohjauksen ja neuvonnan.
Kehitysvammaisten asumispalveluissa uutena ostopalvelupaikkana avautui
Autismisäätiön Lintuhytin asumisyksikkö, jonne muutti muun muassa laitosasumisessa olleita asukkaita. Erityisryhmien asumispalvelujen kehittämistä on
tehty kaupungin yhteisenä palveluverkkotyönä ja sen yhteydessä kartoitettiin
esimerkiksi laitoksessa olevien asiakkaiden asumisen erityistarpeita.

Vammaispalveluissa
käynnistettiin
syksyllä hyvinvointipalvelujen tuottavuus ja tuloksellisuus -pilotti.
Vammaispalveluissa otettiin käyttöön
sähköinen ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä (AVPH) syyskuussa.
Järjestelmän kautta kuntalaisella on
ollut mahdollisuus varata aika viittomakieliseen sosiaalityön palveluun sekä henkilökohtaisen avun työnantajan
alkuneuvontaan. Lokakuussa aloitettiin
keskitetty puhelinpalvelu, jossa on jonotusmahdollisuus sekä takaisinsoittopalvelu. Lisäksi on mahdollisuus lähettää
tekstiviesti kyseiseen puhelinnumeroon. Palvelulla on saatu parannettua
asiakaspalvelua, vähennettyä päällekkäistä työtä ja kohdennettua resurssia
palvelutarpeiden arviointiin.
Perheryhmäkoti Satakielessä asuu
ilman huoltajaa Suomeen tulleita, oleskeluluvan saaneita lapsia. Satakielen
ryhmäkodin yhteydestä järjestettävän
jälkihuollon asiakasmäärä kasvoi yli 100
nuorella ja palvelua tukemaan tehtiin
henkilöstösiirtoja. Lisäksi ELY-keskukselta saatiin lupa lisätä yksi sosiaalityöntekijä purkamaan jälkihuollon asiakkaiden asioiden hoitoa. Tulkkikeskuksessa
mobiilitulkkausten määrä kasvoi ja samalla otettiin käyttöön sähköinen alusta tulkkien käyttöön. Vuoden 2019 lopussa pilotoitiin myös viranomaisten
sähköistä ajanvarausta. Sovittelussa
koulutettiin lähes 20 uutta vapaaehtoista sovittelijaa. Vastaanottokeskuksen
asiakasmäärä laski 300 asiakkaasta 250
asiakkaaseen 2019 alussa.

Palvelukokonaisuuden talous
Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakate toteutui 3,0 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion
2,9 milj. eurolla, mikä johtui myyntituottojen toteumasta. Ylitystä selittävät
pakolaisten toimeentulotuen ja erityiskustannusten valtion korvaukset sekä
tulkkikeskuksen myyntituotot. Lisäksi
aikuisten sosiaalipalvelujen muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua
parempina mm. asumisneuvonnan
hankkeen rahoitusosuudesta johtuen.
Toimintakulut toteutuivat 5,9 milj.
euroa talousarviota heikompana. Suurimmat ylitykset aiheutuivat palvelujen ostoista ja avustuksista. Palvelujen
ostojen suurimmat ylitykset ovat kehitysvammaisten
asumispalveluissa,
omaan kotiin tuotetussa vammaisten
palveluasumisessa sekä kotikuntakorvauksissa. Ylitykseen vaikuttaa suunniteltua suurempi asiakasmäärän kasvu,
asiakkaiden hoitoisuuden kasvu ja hintojen nousu. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostot ylittyvät päihdekuntoutuksen ja asumispalvelujen
palvelutarpeen kasvusta johtuen. Mielenterveyspalvelujen vuokratyövoiman
ostot ylittyivät rekrytointihaasteiden
vuoksi. Lääke- ja hoitotarvikemenot
ylittyvät huumekuntoutuksen lisääntymisestä johtuen. Avustusten ylitys
johtui vammaisten henkilökohtaisten
avustajien kustannuksista ja vammaisten palvelusetelikustannuksista sekä
avustuksiin kirjattavista pakolaisten
kustannuksista, joihin saadaan vastaavasti valtion korvauksia.
Investoinnit toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska
vaikeavammaisilla asiakkailla oli ennakoitua vähemmän tarvetta hisseille ja
nostolaitteille.

PSYKOSOSIAALISEN TUEN PALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

26 665

23 746

2 919

23 004

0

741

Toimintakulut

-154 124

-148 214

-5 910

-148 001

0

-213

Toimintakate

-127 459

-124 468

-2 991

-124 996

0

528

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-81

0

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
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Muutettu
TA 2019
-319

Alkuper.
TA 2019

Ero
147

-238
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Erikoissairaanhoidon palvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP). PSHP:lta hankittavaan
erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen
sisältyvät erikoissairaanhoidon palvelutilaus, ensihoito ja erityisvelvoitemaksu. Erikoissairaanhoidon palvelutilaukseen kuuluvat toimialueiden tuottamat
päivystystoiminta (Acuta), vuodeosastohoito ja sairaalakuntoutus, poliklinikkatoiminta sekä PSHP:n välittämät
muiden tuottajien (mm. HUS) välittämät palvelut. Ensihoito ja erityisvelvoitemaksu muodostavat omat kokonaisuutensa.
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 muodos-

taa 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 sairaanhoitoonpiiriin keskitetyt toimenpiteet.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Erikoissairaanhoidossa keskeisin tavoite on ollut erikoissairaanhoidon
vuodeosastokäytön ja päivystyksen
käytön vähentäminen. Vuonna 2019
erikoissairaanhoidon hoitovuorokaudet vähentyivät 7,5 % (-18 500 hvrk.)
ja Acuta-käynnit 5,6 % (-3 400 käyntiä)
vuoteen 2018 verrattuna. Avohoitokontaktien määrä vastaavasti kasvoi 6,3 %
(+ 24 700 käyntiä) ja varsinaisten potilaiskäyntien määrä kasvoi 2,3 % (+6 454
käyntiä) vuoteen 2018 verrattuna.
Erikoissairaanhoidon
vuodeosastokäytön ja päivystyksen käytön vähentymiseen vaikuttivat useat eri toimenpiteet, joista merkittävimpiä olivat
kotihoidon lääkärituen ja tehostetun
palveluasumisen lisääminen sekä kotihoidon tukiosaston perustaminen
ikäihmisten palveluissa, kiirevastaanoton kehittäminen ja vastaanottoaikojen laajentaminen vastaanottotoiminnassa sekä potilaisryhmäkohtaisesti
suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen esimerkkinä sydämen vajaatoimintapotilaat. Lisäksi on
toteutettu PSHP:n ja muiden jäsenkuntien kanssa valmistelua toimenpi-

deohjelmaa, jonka tarkoituksena on
erikoissairaanhoidon kustannuskasvun
hillitseminen.
Toimenpideohjelman
puitteissa mm. siedätyshoitoja, kalliita
infuusiohoitoja ja pienkirurgia toimenpiteitä on siirretty PSHP:sta kaupungin
vastaanottopalveluihin.

Palvelukokonaisuuden talous
Erikoissairaanhoidon palvelujen toimintakate toteutui 6,6 milj. euroa talousarviota heikompana.
Toimintatuotot ylittivät talousarvion
0,6 milj. eurolla, mikä johtui pääosin
Tammenlehvän budjetoitua suuremmasta maksutuottokertymästä. Lisäksi
myyntituotot ylittyivät Oriveden toteutuneisiin kustannuksiin perustuvan yhteistoimintaosuuden vuoksi.
Toimintakulut toteutuivat 7,2 milj.
euroa budjetoitua suurempina. Suurin
ylitys aiheutui PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta. Erikoissairaanhoidon palvelutilauksen toteuma
oli 300,2 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 8,4 milj. eurolla. Laskutus kasvoi 1,6 % (4,8 milj. euroa) vuoteen 2018
verrattuna. Merkittävästi vähentynyt
vuodeosastokäyttö ei tuotteistus- ja
laskutusmuutosten vuoksi näkynyt
täysimääräisesti PSHP:n laskutuksessa. Vastaavasti ensihoidon laskutus ja
erityisvelvoitemaksu toteutuivat budjetoitua pienempinä. Koko PSHP:n kokonaisuuden menot olivat yhteensä 312,3
milj. euroa, mikä tarkoittaa 7,5 milj. euron ylitystä talousarvioon. Avustukset
toteutuivat budjetoitua pienempänä,
mikä johtui erikoissairaanhoidon palvelusetelien suunniteltua pienemmästä
käytöstä.

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

1 076

510

566

510

0

0

Toimintakulut

-319 067

-311 905

-7 162

-310 861

0

-1 044

Toimintakate

-317 991

-311 395

-6 597

-310 351

0

-1 044
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Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen tehtävänä on järjestää ja osaltaan
tuottaa ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen palvelut, työllisyyspalvelut, kasvupalvelut 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 3,8 milj. euroa talousarviota

parempana. Toimintatuotot ylittyivät
10,5 milj. euroa, johtuen etenkin asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten
maankäyttösopimuskorvausten
ja
vuokratuottojen arvioitua suuremmasta toteumasta sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisten ammatillisen
koulutuksen ja työllisyys- ja kasvupalveluiden suunniteltua suuremmista
avustuksista. Toimintakulut ylittyivät
yhteensä 6,6 milj. euroa. Merkittävin
osa ylityksestä, 5,0 milj. euroa, kohdistui Elinvoima- ja osaamislautakunnan
alaisiin ammatillisen koulutuksen sekä
työllisyys- ja kasvupalveluiden palveluryhmiin. Keskeisimpiä syitä ylitykselle
ovat lautakunnan henkilöstömenojen
toteutuminen 3,0 milj. euroa suunniteltua suurempana sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden 1,5 milj. euron ylitys
muutettuun talousarvioon verrattuna.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
toimintakulut ylittyivät 1,6 milj. euroa
pääasiassa vuokramenojen ylityksestä
johtuen.
Palvelualueen nettoinvestoinnit toteutuivat 48,8 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alainen ammatillinen koulutus investoi 1,1 milj. euroa suunniteltua
vähemmän ja asunto- ja kiinteistölautakunta 47,6 milj. euroa vähemmän.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennusinvestoinnit toteutuivat 32,1
milj. euroa suunniteltua pienempinä ja
niistä esitettiin 18,9 milj. euroa uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2020 (Kv
17.2.2020). Hiedanrannan investoinnit
alittuivat 5,9 milj. euroa ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan muut investoinnit 9,0 milj. euroa.

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

350 251

339 793

10 458

341 427

0

-1 634

Toimintakulut

-290 562

-283 917

-6 645

-286 310

582

2 393

59 689

55 876

3 813

55 117

582

177

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

Investointimenot

-54 374

-105 962

51 588

-85 070

-20 892

0

Rahoitusosuudet

355

3 170

-2 815

3 170

0

0

-54 019

-102 792

48 773

-81 900

-20 892

0

28 333

39 400

-11 067

39 400

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 2019 myönteistä. Positiivisia
merkkejä näkyi muun muassa viennissä, teknologiateollisuudessa, elämystaloudessa ja rakentamisessa. Suomen
BKT:n kasvu hidastui edellisvuodesta n
1,6 prosenttiin (VM ennuste joulukuu).
Tähän vaikuttivat mm kansainvälisessä
tilanteessa jännitteet Kiinan ja USA:n
kauppasodassa, sekä euroalueella Saksan teollisuuden vaikeudet. Tampereen
seudun vientiyrityksille kulunut vuosi
oli kuitenkin pääasiassa hyvä ja yritysten tilauskanta säilyi edelleen vahvana,
joskin 2020 odotuksissa ollaan aiempaa varovaisempia kansainvälisten
epävarmuustekijöiden vuoksi.
Pirkanmaan työttömyysaste oli joulukuussa 2019 9,9 prosenttia, mikä on 0,6
%-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli
9,8 prosenttia (12/2018: 9,7 %). Tampereella työttömyys aste on noussut vuoden takaisesta 0,4 prosenttiyksikköä
ollen joulukuussa 2019 11,6 prosenttia.
Työllisyyskokeilun toimivallan päätyttyä muiden kuin pitkäaikaistyöttömien

määrät ovat vuoden 2019 aikana kääntyneet nousuun. Samaan aikaan työttömyyden kanssa esiintyy rekrytointiongelmia. Työllisyys- ja kasvupalvelujen
tammikuussa 2020 toteuttamassa kyselyssä kolmasosa vastanneista yrityksistä koki, että osaavan työvoiman
rekrytointi tällä hetkellä on vaikeaa tai
erittäin vaikeaa. Esimerkiksi Tampereen teknologiateollisuuden yrityksissä
on osaajapula ja avointen työpaikkojen
määrä on kasvanut edelliseen vuoteen
nähden huomattavasti, n. 25%.
Pirkanmaan 22 kuntaa ovat yhdessä
hakeneet hallitusohjelman mukaiseen
työllisyyden kuntakokeiluun. Työ- ja
elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019
Pirkanmaan valinnan kokeilun jatkovalmisteluun. Lopullisesti kokeilualueista
päättää eduskunta kokeilulain hyväksymisen yhteydessä keväällä 2020.
Tampereen työllisyys ja kasvupalvelut
valmistautuvat työllisyyskokeilun käynnistymiseen.
Lukioreformia ohjaava uusi lukiolaki
tuli voimaan 1.8.2019. Lain opetussuunnitelmaa koskevat säännökset tulevat
voimaan 1.8.2021 yhdessä uusien opetussuunnitelmien kanssa. Tampereen
kaupungin lukiokulutus sai Opetushallitukselta valtionavustusta opetussuunnitelman valmisteluun. Avustus on
mahdollistanut kokopäiväisen määräaikaisen kehittämispäällikön palkkaamisen ja valmistelutyötä tekevien työryhmien resursoinnin. Opiskelijamäärät
kasvavat edelleen tulevina vuosina.
Opetustilojen riittävyyden varmistamiseksi laadittiin palveluverkkosuunnitelma, joka hyväksyttiin jatkosuunnittelun
perustaksi. Tredun strategisen ohjelman toimeenpano käynnistyi ja siihen
liittyen laadittiin henkilöstöpoliittinen
Osaava ja hyvinvoiva Tredu ohjelma,
pedagoginen ohjelma, kansainvälisyysohjelma ja laatuohjelma. Jatkuvan
haun toimintamallia kehitettiin entistä
asiakaslähtöisemmäksi ja kumppanuustoimintaa vahvistettiin. Projektitoiminta kaksinkertaistui vuoden aikana.

Palveluverkkosuunnittelussa edettiin
siirtämällä Åkerlundinkadun toimipisteen toiminta syyslukukauden alussa
ja Koivistontien toimipisteen toiminta
vuoden lopussa muihin toimipisteisiin
sekä valitsemalla Nokian uudisrakennushankkeen toteuttaja. Ammatillisen
koulutuksen uudistuksen myötä opetus- ja ohjaushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan vuoden alusta. Toiminnan ja
talouden tasapainottamiseksi asetetut
kaikki mittavat tavoitteet saavutettiin ja
tilikauden tulos toteutui suunnitellusti.
Tampere tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta
vuodelle
2026 yhdessä Pirkanmaan kuntien
kanssa. Vuoden 2019 aikana hakua
valmisteltiin laajalla yhteistyöllä Pirkanmaan alueella. Kulttuuripääkaupunkivuodelle jätettiin lähes 700 ohjelmaehdotusta avoimessa ohjelmahaussa ja
avoimessa kyselyssä pirkanmaalaiset
kertoivat satoja syitä miksi kannattaa
tulla Pirkanmaalle. Kotimaisten yöpyjien määrä Tampereella kasvoi (7,8%
tammi-marraskuu) mutta ulkomaisten
yöpyjien määrä väheni samalla jaksolla
14,6%.
Startup-toiminnan
edistämiseksi
käynnistettiin startup-talon valmistelu.
Talosta rakennetaan uusien kasvuyritysten keskittymä erityisesti kansainvälisille markkinoille skaalautuville
aloittaville toimijoille. Yritysyhteistyötä
vahvistettiin toteuttamalla henkilökohtaisia yhteydenottoja ja useita yrityksille suunnattuja tilaisuuksia. Palvelualueen merkittävinä elinkeinopoliittisina
toimina ovat olleet Smart Tampere -kehitysohjelma, Viiden tähden keskusta-kehitysohjelma ja Hiedanrannan
kehitysohjelma, jonka kehittämistä
vahvistamaan perustettiin Hiedanrannan Kehitys Osakeyhtiö ja Hiedanranta Kommandiittiyhtiö. Strategista yhteistyötä Tampereen korkeakoulujen
kanssa vahvistettiin käynnistämällä
kumppanuussopimuksen
valmistelu
Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen välille.
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Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle
asetettiin vuoden 2019 talousarviossa 16 sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden lopun tilanteessa neljä
tavoitteista toteutui, yksi toteutui
osittain, yhdeksän jäi toteutumatta
ja kahden tavoitteen toteutumista ei
voida arvioida.
Keskeiset poikkeamat toteumissa
liittyvät maahanmuuttajien työlli-

matkailijoiden määrään, TamperePirkkalan lentoliikenteen matkustajamääriin sekä työvoimakustannusten
ylittymiseen. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

2

Maahanmuuttajien
työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

Ulkomaisten työttömien määrä ja työttömyysaste ovat hieman nousseet. Joulukuussa
2019 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1373, kun luku vuotta aiemmin oli 1289
(+6,5 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste oli joulukuussa 27,0 %, kun se vuotta aiemmin
oli 26,7 %. Työttömyys kääntyi nousuun syksyllä 2019. Sitä ennen ulkomaisten työttömien
määrä ja työttömyysaste olivat olleet laskussa vuodesta 2017 alkaen. Tavoite ei toteutunut.

-

Tyytyväisyys palveluihin
on parantunut valituissa
kohteissa (Tredu, lukiokoulutus)

Tredussa valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa koulutukseen on pysynyt
samana (4,2 asteikolla 1-5) 7-12/2018 valmistuneiden (N=387) ja 1-12/2019 valmistuneiden (N=1889) osalta. Syksyllä 2018 valmistuneista 74 % suositteli mielellään Tredua muillekin ja 2019 valmistuneiden osalta 73 % (arvosana 8-10 asteikolla 1-10). Samoin lukiokoulutuksessa opiskelijatyytyväisyys on 2018 ja 2019 pysynyt samana: 4,1 aloittavien osalta
ja 4,0 abien osalta. Tavoite ei toteutunut. Arvioinnissa tulee huomioida, että Tredussa on
vuodelta 2018 vertailukelpoista tietoa olemassa ainoastaan syksyn osalta, koska uudet
valtakunnalliset palautekyselyt otettiin käyttöön syksyllä 2018.

-

11

Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 %

Alle 25 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden negatiivisten eroamisten määrä oli vuoden lopussa 7,59 %. Tavoite ei toteutunut.

12

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden
arvio omasta sijoittumisestaan työelämään
tai jatko-opintoihin
valmistumisvaiheessa on
parantunut

Vuodelta 2018 on vertailukelpoista tietoa olemassa ainoastaan syksyllä valmistuneiden
osalta, koska uudet valtakunnalliset palautekyselyt otettiin käyttöön syksyllä 2018. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Syksyllä 2018 valmistuneista noin 90 % (N=351) arvioi
jatkavansa työelämässä tai jatko-opinnoissa. 1-12/2019 valmistuneista 86 % (N=1889)
arvioi jatkavansa työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin on
ollut vuonna 2019 haasteellisempaa kuin työllisyyskokeilun aikana kaupungin toimivallan
muutoksesta johtuen. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi luettaviin palveluihin laski 5 % vuoden takaisesta, mutta oli kuitenkin edelleen 37 %
korkeammalla tasolla kuin ennen työllisyyskokeilun alkua. Palveluiden vaikuttavuus on
hyvää. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 40 % asiakkaista. Osallisuutta vahvistavaan kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 546 asiakasta,
toimintapäiviä 31710 vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista noin 23,5 % on siirtynyt
työllistymispolulla eteenpäin. Sosiaaliseen kuntoutukseen on osallistunut 466 asiakasta,
toimintapäiviä 26144 vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista noin 12 % on siirtynyt työllistymispolulla eteenpäin. Tavoite toteutui osittain.

6

13

14
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syyden parantumiseen, Tredua ja
lukiokoulutusta koskevaan palvelutyytyväisyyteen, ammatillisen koulutuksen negatiivisiin eroamisiin,
työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymiseen,
opiskelukaupunkien
suositteluhalukkuuteen, Tampereen
sijoittumiseen Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa, Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten

Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt
2,7 milj. euroa 2018
vuosisuunnitelmaan
verrattuna

Vuonna 2019 kuntaosuus toteutui 2,4 milj. euroa pienempänä kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan verrattuna kuntaosuus pieneni 1,2 milj. euroa. Työmarkkinatukimaksuissa on säästetty kahdessa vuodessa yhteensä 12,4 milj. euroa verrattuna
vuoteen 2016. Tavoite ei toteutunut. Työllisyyskokeilun jälkeen asiakkaat ovat ohjautuneet kaupungin työllisyyspalveluihin TE-toimistosta sen tekemän palvelutarvearvion
perusteella. Aktivointiaste on tämän seurauksena laskenut. Hallitusohjelman mukaisen
työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä kaupungin työllisyyspalvelujen toimivalta laajenee merkittävästi. Kokeilun käynnistymiseen asti asiakasohjauksen toimivuutta pyritään
tehostamaan sopimuksellisella yhteistyöllä TE-toimiston kanssa. Vuodelle 2019 sovitut
asiakasohjausmäärät eivät toteutuneet.
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19

21

22

23
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Tampere on vuonna 2019 Opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2019 tutkimusraportin (Taloustutkimus Oy,
Suomen suositelluin
5.12.2019) mukaan Tampere on vuonna 2019 Suomen toiseksi suositelluin opiskelukauopiskelukaupunki
punki. Tavoite ei toteutunut. Nettosuosittelussa (suosittelijoista vähennetään suosittelemattomat) Tampere on selkeästi kaupunkien ykkönen ja sitä arvioidaan opiskelukaupunkina lähes yksinomaan myönteisesti.
Alueen startup- ja
kasvuekosysteemi on
vahvistunut ja startup- ja
kasvuyritysten määrä on
kasvanut

Tampereen kaupunkiseudun startup-ekosysteemissä toimivien startup-yritysten määrä
on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (283 > 285). Luvut eivät
ole täysin vertailukelpoisia, sillä vuonna 2019 startup-määritelmä muutettiin startupallianssin mukaiseksi. Uusi määritelmä rajaa tiukemmin startup-yritysten luokittelua.
Uusien syntyneiden startup-yritysten määrä on kasvanut kahdeksalla edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun mukaan lasketaan myös syntymisvaiheessa
olevat tiimit. Kasvuyritysten määrän tavoite ylittyi seudulla. Kasvuyrityksiä oli Tampereen
seudulla 83 yritystä (+ 20 % edelliskaudesta). Tuorein Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoima
kasvukausi koskee vuosia 2014-2017. Tavoite toteutui.

Tampereen sijoittuminen EK:n kuntaranking
-mittariston (yritysilmasto
kunnissa) 20 suurimman
kaupungin vertailussa on
noussut (v. 2017: sijoitus
8.)

Tampereen seutukunnan sijoitus EK:n kuntaranking -mittaristossa oli vuoden 2019
kevättalven tutkimuksessa 8. Tavoite ei toteutunut. Yritysmyönteisyyden rakentamiseksi
on käynnistetty yritysvierailu -ohjelma sekä perustettu kaupunkiin kaksi yrityspalvelutyöryhmää.

Innovaatioalustoilla
Joulukuussa 2019 innovaatioalustoja oli 21 ja niissä toimi 605 yritystä, mikä oli 54 yritystä
toimivien yritysten määrä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Asemanseudun läheisyydessä sijaitsevat alustat
on kasvanut edelliseen
ja yhteiskäyttötilat kasvattivat eniten yritysmääräänsä. Tavoite toteutui.
vuoteen verrattuna

-

+

-

+

Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten
matkailijoiden määrä on
kasvanut 7 % edelliseen
vuoteen verrattuna

Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on laskenut tammijoulukuussa 15,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (Tilastokeskus
31.1.2020). Luku perustuu Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoihin. Lopullinen
tieto matkailijoiden määrästä saadaan myöhemmin kevään 2020 aikana. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän lasku johtunee pitkälti vuoden 2018 kesän MM-kisoista, joka
osaltaan nosti ko. matkailijoiden määrää. Kesän 2019 kv-tapahtumat ovat myös olleet
kohtalaisen pieniä osallistujamassoiltaan. Tavoite ei toteutunut.

-

Kävijämäärät keskeisissä
kohteissa ovat kasvaneet edelliseen vuoteen
verrattuna

Kävijämäärät ovat kasvaneet lähes kaikissa kohteissa. Museoiden kävijämäärä kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % ollen yhteensä 383 600. Suurimmat nousijat olivat
Tampereen Taidemuseo (30 000 > 49 000) ja Muumimuseo (78 000 > 83 000). Kirjastojen
kävijämäärä oli suurin vuoden 2005 jälkeen, ollen 2,87 miljoonaa. Särkänniemen kävijämäärät kasvoivat tammi-joulukuussa 4 % ollen yhteensä 681 000. Tavoite toteutui.

+

Tampereella järjestettyjen kansallisen ja
kansainvälisen tason
tapahtumien määrä on
säilynyt edellisen vuoden
tasolla

Liikunnan kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien määrä on kasvanut merkittävästi 320 tapahtumasta 461 tapahtumaan. Kansainvälisten hakujen tuloksena saatujen
kongressien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ( 5
> 6). Tampere oli vuonna 2019 yli 600:n tapahtumakaupungin mainevertailussa sijalla 97
(Global Sports Impact Cities Index). Sija on säilynyt edelliseen vuoteen nähden samalla
tasolla. Tavoite toteutui. Vuoden 2019 aikana 32:n tapahtuman hakuprosessi aloitettiin
tai toteutettiin loppuun asti. Tämän tuloksena on Tampereelle saatu vuosiksi 2020-2023
yhteensä 16 suurtapahtumaa.

+

Tampereen kansainvälinen tunnettuus älykkäänä kaupunkina on
kasvanut

Tampereen kansainvälistä tunnettuutta älykkäänä kaupunkina mitataan Smart Tampere
-sivuston kansainvälisillä vierailijamäärillä, mediaosumilla sekä smart city study -vierailupyynnöillä. Smart Tampere -sivuston kansainvälinen vierailijamäärä on pysynyt samana
viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2019 luvuista puuttuvat Smart City
Weekin ja Smart City Mindtrekin luvut, mistä johtuen vierailijamäärät eivät ole vertailukelpoisia suhteessa vuoden 2018 lukuihin. Kansainväliset mediaosumat ovat laskeneet 13
% viime vuodesta, jonka korkea luku saavutettiin paljolti digiohjelmassa tehdyn robottiuutisen ansiosta. Kv-vierailupyynnöt on hajautettu eri osaohjelmiin ja yksiköihin, minkä
vuoksi data ei ole edellisvuoteen nähden vertailukelpoista. Saadut smart city study-/
vierailupyynnöt Tampereelle mm: Lontoon-suurlähetystön järjestämä think thank, The
Economic Unit of the French Embassy in Finland ja Université Paris-Est, Lontoon pormestari ja Iso-Britannian suurlähettilään vierailut. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida,
koska kaksi kolmesta tavoitteen toteutumisen arvioinnin keskeisestä indikaattorista
(Smart Tampere-sivuston kv-vierailumäärät sekä smart city study -vierailupyynnöt) eivät
mahdollista vertailua vuoden 2018 lukuihin.

?

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

105

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

26

42

Tampere-Pirkkalan
lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 10 % vuoteen 2017
verrattuna

Tammi-joulukuussa Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät olivat 3,3 %
pienempiä kuin vuonna 2017. Ryanairin Bremenin reitin lakkauttaminen (yli 25 000 matkustajan vähennys) sekä talvikauden lentojen muutokset (muun muassa SAS:n Malagan
reitin lakkauttaminen) vaikuttivat lentokapasiteetin ja matkustajamäärien kehitykseen
negatiivisesti. Tavoite ei toteutunut.

-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Lautakunnan työvoimakustannusten tammi-joulukuun toteuma -88,7 milj. euroa, on
3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Poikkeamasta puolet, noin 1,5 milj. euroa,
johtuu Tredun henkilöstömenojen ylityksestä. Työllisyys- ja kasvupalveluiden osalta työvoimakustannukset ylittyivät 0,6 milj. euroa, mutta ylitys johtui pääosin kansainvälisistä
hankkeista, joihin saatiin ulkopuolista rahoitusta. Lukion osalta työvoimakustannukset
ylittyivät 0,6 milj. euroa johtuen opiskelijamäärän kasvusta. Kulttuuripääkaupunkihaku
sekä tapahtumapalveluiden organisointi osaksi kaupungin toimintaa aiheuttivat yhteensä
noin 0,3 milj. euron ylityksen työvoimakustannuksiin. Tavoite ei toteutunut.

-

Lautakunnan talous
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -84,9 milj. eurona,
joka on 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuotot
toteutuivat 4,2 milj. euroa suunniteltua
suurempina, mutta myös toimintakulut
ylittivät budjetoidun 5,0 milj. eurolla.
Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa
arvioitua suuremmista ammatillisen
koulutuksen valtionosuuksista ja erikseen haetusta lisärahoituksesta sekä
Työllisyys- ja kasvupalveluiden hankeavustuksista ja työllistämistuista johtuen.
Toimintakulujen osalta ylitys aiheutui etenkin henkilöstökuluista, jotka
ylittivät talousarvion yhteensä 3,0 milj.
eurolla. Suurin osa ylityksestä kohdistui
ammatillisen koulutuksen palveluryhmään, jossa henkilöstökulut ylittivät
budjetoidun 1,5 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen talouden sopeuttaminen jatkui vuonna 2019, mutta
henkilöstömenojen osalta ei päästy
muutetun talousarvion tasolle. Henki-
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löstökulut ylittyivät myös Työllisyys- ja
kasvupalveluissa 0,7 milj. eurolla, Yrityspalvelut ja edunvalvonta -ryhmässä
0,3 milj. eurolla ja Lukiokoulutuksessa
0,6 milj. eurolla. Lukion osalta ylitys
aiheutui opiskelijamäärän kasvusta.
Yrityspalvelut ja edunvalvonta -ryhmän
osalta 0,3 milj. euron ylitys johtui vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelman
toteuttamiseen liittyvän henkilöstöresurssin vahvistamisesta sekä suurtapahtumien haku- ja tukipalveluiden (2
htv) siirtymisestä Visit Tampere Oy:stä
osaksi Tampereen kaupungin sisäistä
toimintaa syksyllä 2019.
Palvelujen ostot alittivat talousarvion
0,5 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen oppisopimuskoulutuksen ostot
toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Lisäksi Viiden tähden keskustan kehitysohjelmaan kohdistuvat palvelujen
ostot toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Työllisyys- ja kasvupalveluiden osalta palvelujen ostot
ylittivät budjetoidun 0,7 milj. eurolla.

Avustukset toteutuivat 1,7 milj. euroa
suunniteltua suurempina. Keskeisimpänä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuus, joka toteutui 25,1 milj. eurona
ja ylitti budjetoidun 1,5 milj. eurolla.
Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui
kuitenkin 2,4 milj. euroa (9 %) vuoden
2018 kustannuksia alhaisempana.
Koneiden ja laitteiden vuokrakulut
toteutuivat ammatillisessa koulutuksessa 0,4 milj. euroa ja Kehitysohjelmat
-palveluryhmässä 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Rakennusten
vuokrakulut toteutuivat lautakuntatasolla talousarvion mukaisesti.
Lautakunnan investoinnit muodostuvat ammatillisen koulutuksen investoinneista. Osana ammatillisen koulutuksen sopeutustoimia investoinneista
toteutettiin vain pakolliset hankinnat.
Investointimenot toteutuivat 1,1 milj.
euroa suunniteltua pienempinä 0,4
milj. eurona.
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

83 445

81 884

1 561

Maksutuotot

748

365

383

10 794

9 111

1 683

555

506

49

1 187

656

531

96 730

92 522

4 208

-88 734

-85 764

-2 970

Palkat ja palkkiot

-72 452

-70 155

-2 297

Henkilösivukulut

-16 282

-15 609

-673

-13 926

-13 257

-669

-2 356

-2 352

-4

-33 721

-34 200

479

-5 581

-5 433

-148

Avustukset

-27 535

-25 850

-1 685

Vuokrakulut

-25 448

-24 916

-532

-608

-432

-176

-181 628

-176 595

-5 033

-84 898

-84 073

-825

-12

0

-12

-84 910

-84 073

-837

-1 681

-1 655

-26

-86 591

-85 728

-863

Muutettu
TA 2019

Ero

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP 2019

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-369

-1 500

1 131

-1 500

0

0

40

0

40

0

0

0
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SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos

-1 742

-1 698

-44

-1 698

0

0

Hiedanranta, toimintakate

-1 647

-1 761

114

-1 006

-755

0

Viiden tähden keskusta, toimintakate

-2 890

-3 572

682

-3 576

0

4

-981

-994

13

-994

0

0

-18 307

-18 398

91

-18 462

0

64

Vetovoimainen elämyskaupunki, toimintakate

-489

-542

53

-222

-320

0

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

-60 405

-58 651

-1 754

-59 026

320

55

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

Smart Tampere, toimintakate
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi

Investoinnit (1 000 euroa)
Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit
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TP 2019
-369

Muutettu
TA 2019
-1 500

Ero
1 131

Alkuper.
TA 2019
-1 500
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Ammatillinen koulutus
Tampereen
kaupunki
järjestää
ammatillista koulutusta ammatillisen
koulutuksen yhteistoimintasopimuksen perusteella Tampereen seudun
ammattiopistossa (Tredu). Oppilaitos
toimii yhteensä 14 toimipisteessä,
joista viisi sijaitsee Tampereella ja
yhdeksän ympäristökunnissa.
Koulutusta järjestetään seuraavilla aloilla: humanistiset ja taidealat,
kauppa, hallinto ja oikeustieteet,
luonnontieteet, tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT), tekniikan alat,
maa- ja metsätalousalat, terveysja hyvinvointialat sekä palvelualat.
Koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti Tredulla on järjestämisoikeus 31
perustutkintoon, 33 ammattitutkintoon ja 22 erikoisammattitutkintoon
sekä ammatilliseen koulutukseen
valmentavaan koulutukseen (VALMA), työvoimakoulutukseen ja laajan
luvan mukaiseen oppisopimuskoulutukseen. Tredu tekee myös koulutusvientiä.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Ammatillisen
koulutuksen
laaja
uudistus käynnistyi vuoden 2018 alussa koulutuksen ohjauksen, toimintaprosessien, tutkintojärjestelmän ja
järjestäjärakenteen uudistamiseksi.
Samanaikaisesti uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä. Rahoitusjärjestelmässä on siirtymäkausi, ja lopullinen järjestelmä on
käytössä vuonna 2022.
Ammatillisen
koulutuksen
rahoitusta leikattiin merkittävästi jo
ennen ammatillisen koulutuksen uudistusta vuodesta 2017 alkaen. Tredun
valtionosuusrahoitus on laskenut
vuodesta 2015 vuoteen 2019 yhteensä
noin 18,6 milj. euroa. Rahoituksen pienenemisen johdosta aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää on käytetty taloudellisena puskurina vuosina
2017-2019. Vuodelle 2019 toiminnan ja
talouden tasapainottamiseksi laaditulla sopeuttamissuunnitelmalla saavutettiin asetettu taloudellinen tulos
ja luotiin vakautta tuleville vuosille.

Vuoden 2019 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä ammatillisessa koulutuksessa oli 8 614. Opiskelijavuosia toteutui 8 090 (Koski-järjestelmä 1/2020) ja
tutkintoja suoritettiin 3 228.
Vuoden 2019 aikana käynnistettiin
uuden strategisen ohjelman toimeenpano ja laadittiin strategiakokonaisuuteen kuuluvat henkilöstöpoliittinen
Osaava ja hyvinvoiva Tredu ohjelma,
kansainvälisyysohjelma ja laatuohjelma. Pedagogisessa kehittämisessä
panostettiin kokonaisvaltaiseen ohjauksen ja tuen kehittämiseen, opetus-ja
ohjaushenkilöstön
henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen
sekä työelämässä oppimisen prosessin
osaamiseen lisäämiseen. Strategiarahoitushankkeissa järjestettiin laaja henkilöstön osaamisen kehittämisen valmennusohjelma sekä teknologia-alojen
vetovoimaa tukevia toimia. Jatkuvan
haun toimintamallia kehitettiin entistä
asiakaslähtöisemmäksi ja kansainvälisen toiminnan järjestäminen organisoitiin uudelleen.
Projektitoiminta
kaksinkertaistui
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä
vaatii projektikokonaisuuden hallinnan
uudistamista tulevaisuudessa. Tieto- ja
kirjastopalveluissa lisättiin digitaalisten
tietosisältöjen tarjontaa sekä kehitettiin palveluiden saavutettavuutta ja
sähköistä tunnistautumista. Verkkokirjaston rinnalle otettiin käyttöön mobiilisovellus ja kirjastoja kehitettiin
oppimisympäristöinä, mm. videokuvaamisen ja -editoinnin mahdollisuuksia lisäämällä. Tietojärjestelmiä kehitettiin kokonaisuutena ja määriteltiin
henkilöstön osaamisen tavoitteita niiden käytössä.
Vuoden aikana vahvistettiin kumppanuustoimintaa ja solmittiin uusia kumppanuussopimuksia.
Kumppanuussopimusten myötä syntyi opiskelijoille
koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja ja kesätöitä. Kumppanuustoiminnan ja yritysyhteistyön kautta syntyi
myös henkilöstökoulutuskysyntää ja
yritysten tilanne- ja ennakointitietoa
saatiin kerättyä koulutus- ja palvelutoiminnan suunnittelun pohjaksi. Työ-

voimakoulutuksen suunnitteluun ja
seurantaan luotiin keskitetty toimintamalli, mikä on nostanut työvoimakoulutuksen toteumia Tredussa. Erityisesti
huomioitiin suunnitteilla olevan työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen,
mikä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia asiakkaiden koulutus- ja ohjauspalveluihin.
Maakunnan alueella koottiin kuntien kumppanuusryhmät ja valmisteltiin
toimintasuunnitelmat yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tredun
paikallisen toimipisteen toiminta kytketään tiiviimmin työllisyyden hoidon
ja yrityspalvelujen kokonaisuuteen. Lähipalvelujen kehittämiseksi ja Tredun
koko tarjonnan ulottamiseksi kuntalaisille aloitettiin toimipisteiden kehittämissuunnitelmien valmistelu, johon
osallistuvat myös yritykset ja paikalliset kumppanuusryhmät. Neuvottelukuntien tilalle perustettiin ammatilliset
työelämäfoorumit, jotka ovat alkaneet
kokoontua syksystä 2019 lähtien säännöllisesti Tredun valmennettujen vastuuvetäjien johdolla.
Tredun case on mukana kaupungin käynnistämässä tuottavuustyössä.
Hankkeessa luodaan tuottavuuden
laskennan, mittaamisen ja arvioinnin
malli sekä laaditaan tuottavuuden mittarikartta.
Palveluverkkoa on tiivistetty palveluverkkosuunnitelman
mukaisesti
toiminnan tehostamiseksi ja kulujen
leikkaamiseksi. Syyslukukauden alussa siirrettiin toiminta Åkerlundinkadun
toimipisteestä muihin toimipisteisiin.
Koivistontien toimipisteestä luovuttiin
loppuvuodesta ja toiminta siirtyi osaksi
Hepolamminkadun ja osaksi Sammonkadun toimipisteisiin. Nokian uudisrakennushanke käynnistyi ja hankkeen
toteuttajaksi valittiin YIT Suomi Oy.
Lisäksi palveluverkon suunnitteluun sisältyy eri toimipisteiden toiminnallisten
ja taloudellisten edellytysten arviointi.
Syksyn aikana muutettiin tilojen vuokrauskäytäntöä siten, että Tredu tekee
jatkossa vuokrasopimukset suoraan
Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa.
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Kaikki kunnalliset ammatilliset oppilaitokset siirtyvät vuosityöaikaan
1.8.2020 mennessä. Tampereella muutos toteutettiin 1.1.2019. Vuosityöaika
antaa mahdollisuuden kehittää ammatillista koulutusta ja erilaisia didaktisia
ja pedagogisia toimintamalleja, koska
se mahdollistaa opettajien erilaiset tehtävänkuvat. Ammatillisen koulutuksen
uudistunut lainsäädäntö on muuttanut
ja monipuolistanut opettajan työnkuvaa merkittävästi. Vuoden aikana vuosityöajan soveltamisen käytäntöjä on kehitetty ja työajan seurantaa kevennetty
saadun palautteen pohjalta.

Palvelukokonaisuuden talous
Talouden sopeuttaminen jatkui tilikaudella 2019. Talousarviovalmistelussa tavoitteeksi asetettu tilikauden tuloksen
parantaminen saavutettiin laajan sopeuttamisohjelman toimenpiteillä ja tili-

kauden tulos parani 3,6 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.
Toimintatuottoja kertyi 1,6 milj. euroa
budjetoitua enemmän. Ammatillisen
koulutuksen valtionosuutta myönnettiin 0,6 milj. euroa budjetoitua enemmän ja lisäksi vuosille 2019 ja 2020
myönnettyä lisärahoitusta kohdistettiin vuodelle 2019 noin 0,5 milj. euroa.
Myyntituloja kertyi 0,5 milj. euroa budjetoitua enemmän erityisesti koulutuksen myynnistä. Tuet ja avustukset jäivät
0,3 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi, mutta muita tuottoja kertyi 0,3 milj.
euroa budjetoitua enemmän.
Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj.
euroa budjetoitua korkeampina. Henkilöstömenot toteutuivat noin 1,5 milj.
euroa ja muut menot yhteensä noin
0,1 milj. euroa budjetoitua korkeampina. Palvelujen ostot toteutuivat 0,6
milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Luvan mukaiset teoriaopetuksen ostot
jäivät budjetoidusta, koska ao. oppisopimusta ei toteutettu siinä laajuudessa
kuin oli suunniteltu. Materiaalien ostot
toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua
suurempina. Aineiden ja tarvikkeiden
toteutumisessa merkittävin ylitys oli
polttoaineiden ostoissa ja opetustarvikkeiden ostoissa. Vuokrakulujen osalta
rakennusten vuokrat toteutuivat suunnitellusti, mutta koneiden ja laitteiden
leasing-kuluja ei pystytty leikkaamaan
suunnitellusti ja ne ylittivät budjetoidun 0,4 milj. eurolla. Osa hankinnoista
toteutettiin leasing-rahoituksella investoinnin sijaan.
Tilikauden tulos toteutui talousarvion
mukaisesti 1,7 milj. euroa alijäämäisenä.
Investointisuunnitelma sisälsi 1,5 milj.
euron hankinnat, joita toteutettiin osana sopeuttamistoimenpiteitä vain 0,4
milj. eurolla.

AMMATILLINEN KOULUTUS
Käyttötalous (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

86 767

85 173

1 594

87 819

469

-3 115

Toimintakulut

-86 934

-85 328

-1 606

-88 017

-469

3 158

Toimintakate

-167

-155

-12

-198

0

43

-12

0

-12

0

0

0

-178

-155

-23

-198

0

43

Poistot ja arvonalentumiset

-1 564

-1 543

-21

-1 500

0

-43

Tilikauden tulos

-1 742

-1 698

-44

-1 698

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot
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TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-369

-1 500

1 131

-1 500

0

0

40

0

40

0

0

0
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Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa
laaja-alainen yleissivistys ja riittävät
valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin yliopistossa tai
ammattikorkeakoulussa. 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 opetusja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä koulutuksellinen erityistehtävä
tai koulutuksen järjestäjän päättämä
opetussuunnitelmallinen
painotus.
OKM:n myöntämiä erityistehtäviä ovat
musiikkipainotteinen opetus (musiikki
ja musiikkiteatteri) Hatanpään lukiossa,
urheilupainotteinen opetus Sammon
keskuslukiossa, kuvataidepainotteinen
opetus (kuvataide ja design) Tammerkosken lukiossa, luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen klassillisessa lukiossa sekä englanninkielinen
IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa.
Opetussuunnitelmallisia
painotuksia
ovat viestintäkasvatus Sammon keskuslukiossa, Eurooppa-linja Tampereen
lyseon lukiossa sekä matematiikka ja
tietotekniikka Tampereen teknillisessä
lukiossa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Lukioreformia ohjaava uusi lukiolaki
tuli voimaan 1.8.2019. Lain opetussuunnitelmaa koskevat säännökset tulevat

Käyttötalous
(1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP
2019
1 686

Muutettu
TA 2019
1 653

voimaan 1.8.2021 yhdessä uusien opetussuunnitelmien kanssa. Tampereen
kaupungin lukiokulutus haki Opetushallitukselta valtionavustusta opetussuunnitelman valmisteluun, ja apua
myönnettiin 231 000 euroa (omavastuu
ml) 31.12.2020 asti. Avustus on mahdollistanut kokopäiväisen määräaikaisen
kehittämispäällikön palkkaamisen ja
valmistelutyötä tekevien työryhmien
resursoinnin.
Opetussuunnitelman yleisiä osuuksia on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupungissa ja kaupunkiseudulla
toimivien lukiokoulutuksen järjestäjien
kanssa. Opetussuunnitelman valmistelutyö alkaa painottua kunta- ja koulukohtaisiin osioihin siten, että opetussuunnitelman kuntaosuus voidaan
tuoda Elinvoima ja osaamislautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tampereen ja kaupunkiseudun väestökehitys on näkynyt myös nuorisoikäluokkien kasvuna, ja kasvuvauhdista
riippuen nykyiset lukiotilat olisivat täynnä 2020-luvun puoliväliin mennessä.
Lukiokoulutuksen johtajan nimeämä
lukioverkkotyöryhmä selvitti ratkaisukeinoja tilakysymykseen: Elinvoima- ja
osaamislautakunta hyväksyi työryhmän selvityksen jatkovalmistelun pohjaksi 11.12.2019.
Vuonna 2021 voimaan tulevan lukioreformin velvoitteita ryhdyttiin valmistelemaan ennakoiden mm. pilotoimalla jälkiohjausta, muodostamalla
ohjausryhmä työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi sekä valmistelemalla uusia työmuotoja korkeakouluyhteistyölle.
Kiinnostus lukiokoulutusta kohtaan
on ollut hyvä, mikä on näkynyt runsaana ensisijaisten hakijoiden määrä-

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

nä sekä aloituspaikkojen lisäämisenä.
Lukiokoulutuksen kiinnostavuutta on
varmistettu laadukkaalla opetuksella, jatko-opintoihin johtavilla tuloksilla
ja hyvällä läpäisyllä sekä aktiivisella ja
avoimella tiedottamisella.
Lukiopedagogiikassa edistettiin digitalisaation hyödyntämistä ja toimitiin
älykkäitä oppimisympäristöjä kehittävissä hankkeissa, kuten 6Aika -hankkeessa. Lukiokoulutus oli myös vuonna
2019 mukana liikuntaa edistävässä GO
toinen aste GO -projektissa. Nykyinen
hankekausi päättyy 31.7.2020.

Palvelukokonaisuuden talous
Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui 0,65 milj. euroa budjetoitua heikompana -26,9 milj. eurona. Palveluryhmän
toimintatulot toteutuivat lähes budjetin
mukaisesti, ylittäen budjetin 0,03 milj.
eurolla. Toimintakulut toteutuivat 0,68
milj. euroa suunniteltua suurempana,
josta henkilöstökulujen osuus oli 0,62
milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvuun
vaikuttivat etenkin opiskelijamäärän
kasvu sekä opiskelijaohjauksen ja opiskelijapalveluiden tarpeen lisääntyminen.
Palvelujen ostot toteutuivat 0,1 milj.
euroa suunniteltua suurempana, johtuen Tammerkosken lukioon ostetuista
vahtimestaripalveluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 0,03 milj. euroa suunniteltua pienempinä, johtuen
arvioitua pienempänä toteutuneista
kaluston ostoista. Vuokrakulut toteutuivat suunnitellusti. Muut toimintakulut toteutuivat 0,01 milj. euroa suunniteltua pienempänä, johtuen muun
muassa arvioitua pienempinä toteutuneista IB-maksuista. Poistot toteutuivat
lähes suunnitellusti.

Muut
muutokset

33

1 658

0

-5

Toimintakulut

-28 593

-27 914 -679

-28 034

0

120

Toimintakate

-26 906

-26 261 -645

-26 376

0

115
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Työllisyys- ja kasvupalvelut
Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä sisältää työllisyyden edistämisen palvelut ja työllisyydenhoidon,
kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestämisen, Ohjaamon ja
nuorisotakuun koordinoinnin sekä
kansainvälisen osaamisen palvelujen
järjestämisen ja koordinoinnin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ja
koko kaupungin tasolla.
Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän tehtävänä on edistää
vastuullista työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, edesauttaa uusien yritysten
syntymistä sekä tukea yritysten kasvua
ja innovaatioekosysteemien rakentumista, turvata osaavan työvoiman kansallista ja kansainvälistä saatavuutta
ja työvoiman osaamisen kehittämistä
sekä ehkäistä syrjäytymistä työmarkkinoilta.
Palveluryhmä vastaa Elinvoima- ja
kasvupalveluallianssin
kehitysohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Työllisyyskokeilu ja kokeilun aikainen
laajempi toimivalta päättyivät vuoden
2018 lopussa. Vuonna 2019 kaupungin
työllisyys- ja kasvupalvelujen työnhakija-asiakkaita olivat pääosin monialaista
työllistymistä edistävää yhteispalvelua
(TYP-laki) tarvitsevat sekä nuoret mm.
Ohjaamon kautta. Lisäksi palveluja tarjottiin muille tamperelaisille työnhakijoille sekä työnantajille.
Työllisyys- ja kasvupalveluihin rakennettiin työllisyyskokeilun päätyttyä
alustapohjainen toimintamalli, jossa
työnhakijoiden ja työnantajien palvelut
tuotetaan asiakaslähtöisillä, palvelutarpeisiin pohjautuvilla palvelualustoilla yhteistyössä TE-toimiston, muiden
Pirkanmaan kuntien ja kumppaneiden
kanssa. Alustoja on rakennettu seuraaviin teemoihin: Yrittäjyys- ja työnantajapalvelut, Kansainvälisen osaamisen
palvelut, Työllisyys- ja koulutuspalvelut,
Nuorten työllisyyspalvelut sekä Aikuisten monialaisen tuen palvelut.
Yhteistyöllä on pyritty turvaamaan
asiakasohjausta TE-toimistosta, raken-
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tamaan sujuvaa asiakaspalvelua sekä
edistämään työllisyyskokeilun hyvin
käytäntöjen jatkumista. Toiminnallisten ja työllisyystavoitteiden saavuttamista vaikeutti, etteivät vuodelle 2019
sovitut asiakasohjausmäärät TE-toimistosta toteutuneet. Kaupungin toimivalta mahdollisti kuitenkin vastuun noin
6000 monialaista tukea tarvitsevasta
asiakkaasta ja sitä kautta vaikuttamisen
pitkäaikaistyöttömyyteen ja työmarkkinatukikustannuksiin. Pitkäaikais- ja
rakennetyöttömyyden lasku jatkui ja
työmarkkinatukikustannuksissa saavutettiin 2,4 milj. euron säästö vuoteen
2018 verrattuna.
Merkittävä uusi avaus vuonna 2019
oli maahanmuuttajien kansainvälisen
osaamiskeskuksen
käynnistäminen
valtion erityisavustuksen tuella. Lisäksi
International HUB Tampere -toiminnalla panostettiin korkeakoulutettujen
kv. osaajien houkutteluun, asettautumispalveluihin sekä kv. opiskelijoiden
työelämäyhteyksien
edistämiseen.
Toiminnot toteuttavat osaltaan kaupunginhallituksen kesäkuussa 2019 hyväksymää kansainvälisen osaamisen ja
maahanmuuton strategista ohjelmaa
vuosille 2019-2024.
Syksyllä 2019 kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen yhdistettiin työllisyyspalvelujen yrittäjyys- ja työnantajapalveluihin ja kokonaisuutta johtamaan
valittiin kasvupalvelujohtaja. Samalla
palveluryhmän nimeksi tuli työllisyysja kasvupalvelut.
Alustapohjaisen toimintamallin rakentamisella työllisyys- ja kasvupalveluihin on systemaattisesti valmistauduttu
kuntien
tulevaisuudessa
mahdollisesti laajenevaan toimivaltaan
julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
järjestäjänä. Kuntien toimivallan laajentamista on ajettu edunvalvonnalla
perustuen muun muassa Pirkanmaan
työllisyyskokeilun hyviin tuloksiin.
Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää kirjaukset kuntien roolin
vahvistamisesta työllisyydenhoidossa.
Vuonna 2020 on tarkoitus laajentaa ja
uudelleen käynnistää työllisyyskokeilut,
ja vuodelle 2021 valmisteltaneen erityi-

sesti suurempien kaupunkien kanssa
tehtävät kasvu- ja työllisyyssopimukset.
Pirkanmaan 22 kuntaa hakivat yhdessä hallitusohjelman mukaiseen
työllisyyden kuntakokeiluun syksyllä
2019. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 Pirkanmaan valinnan
kokeilun jatkovalmisteluun. Lopullisesti kokeilualueista päättää eduskunta
kokeilulain hyväksymisen yhteydessä
keväällä 2020. Kokeilun alkaessa Tampere ottaa vastaan noin 18 000 työnhakija-asiakkaan palveluvastuun TEtoimiston sijaan.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän vuosikate oli 1,3 milj. euroa alijäämäinen muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot olivat
1,9 milj. euroa suunniteltua suuremmat. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta ja valtionkorvauksia
kirjattiin 0,3 milj. euroa budjetoitua
enemmän. Työllistämistukia saatiin 0,7
milj. euroa suunniteltua enemmän johtuen mm velvoitetyöllistettyjen määrän
merkittävästä kasvusta. Lisäksi budjetoimattomien kansainvälisten palvelujen hankkeiden avustuksia kertyi 0,9
milj. euroa.
Toimintakulut olivat 3,2 milj. euroa
suunniteltua suuremmat. Palkkauskustannukset ylittyivät 0,6 milj. euroa
johtuen kansainvälisten palvelujen
henkilöstön rekrytoinneista yhteensä
11 henkilötyövuotta sekä nuorten kesätyöllistämisestä yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Asiakaspalvelujen ostot
ylittivät 1,1 milj. euroa suunnitellun
lisääntyneistä kuntouttavan toimintapäivistä johtuen.
Avustusten kuluryhmän kulut ylittivät budjetoidun 1,9 milj. euroa. Työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin yhteensä 25,1 milj.
euroa, mikä oli 1,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, mutta 2,4 milj.
euroa vähemmän kuin edellisvuonna
maksettiin. Lisäksi avustuksiin on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden matkakorvaukset ehkäisevänä
toimeentulotukena.
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Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

7 433

5 503

1 930

5 473

Toimintakulut

-52 076

-48 876

-3 200

-48 950

Toimintakate

-44 643

-43 373

-1 270

-43 477

Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Muut
muutokset
30
74

0

KV:n
muutokset

104

Muut
muutokset

Työllisyys- ja kasvupalvelut (pl. erikseen sitovat erät)

-26 336

-24 975

-1 361

-25 015

0

40

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi

-18 307

-18 398

91

-18 462

0

64
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Yrityspalvelut ja edunvalvonta
Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmään kuuluivat elinkeinotoiminta ja
edunvalvonta, Smart Tampere -kehitysohjelma sekä Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma ja ECOC-kulttuuripääkaupunkihaku. Vetovoimainen
elämyskaupunki -kehitysohjelmaa toteutettiin kulttuuripääkaupunkihankkeen kautta. 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 oli Smart Tampere -kehitysohjelma. Edunvalvonta kokonaisuuteen kuului Brysselissä sijaitsevan EUtoimiston toiminta.
Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän toiminnot uudelleenorganisoitiin syksyn 2019 aikana. Palveluryhmän sisällöt jakautuivat kahteen
uuteen palveluryhmään, jotka ovat
Elinkeinopalvelut sekä Vetovoima ja
edunvalvonta. Smart Tampere -ohjelman ekosysteemiosion operatiivisesta
toteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa
edelleen Business Tampere.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Elinkeinopoliittisen kokonaisuuden tavoitteita toteutettiin kaupungin omien
kehitysohjelmien,
sidosryhmäyhteistyön, kaupungin oman toiminnan kehittämistyön sekä sopimuspohjaisesti
Business Tampere Oy:ltä hankittavien
elinkeinopalveluiden ja Visit Tampere
Oy:ltä hankittavien matkailu- ja tapahtumapalveluiden kautta.
Vuonna 2019 erityisenä toiminnan
painopisteenä oli startup-ekosysteemin kehittämistyö yhteistyössä yritys-

114

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

ten ja yhteisöjen kanssa. Kehitysohjelmaan sisältyi uuden startup-talon
suunnittelu, teollisuuteen kohdistetun
Rapid Tampere-kiihdyttämön käynnistäminen, startup-tapahtumien järjestäminen, projektitoiminta ja startup-allianssin toiminta. Syksyn aikana
aloitettiin myös startup-talon remontoinnin suunnittelu.
Muita merkittäviä panostuksia olivat
yritysten liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen alustojen vahvistaminen,
investointien edistäminen sekä saavutettavuuden kehittäminen. Osana
investointien edistämistä AV-alan kannustinjärjestelmä oli tehokkaasti käytössä ja useita uusia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tuotantoja saatiin
Tampereen seudulle.
Yrittäjämyönteisyyden ja yrityspalvelujen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Työllisyyspalveluiden kanssa.
Merkittäviä operaatioita olivat yritysvierailuohjelmien suunnittelu ja käynnistäminen sekä kaupungin sisäisten
yrityspalveluryhmien
perustaminen,
joissa kaupungin yksiköiden yhteistyötä yritysten suuntaan kehitetään.
Kaupunki lisäsi myös vuorovaikutusta
yrityksiin puhelinkontaktointikampanjalla yhteistyössä Tredun ja Työllisyyspalveluiden kanssa. Lisäksi mahdollistettiin kasvokkain tapaamisia (mm.
tj-aamiaiset, yrittäjäillat ja pormestarin
aamupuurotapahtumat).
Palveluryhmä vastasi Tampere Smart
City Week -tapahtuman suunnittelusta
ja toteutuksen käynnistämisestä yhdessä Mindtrek- teknologiakonferenssin kanssa, joka yhdistettiin Smart City
Week:n yhteyteen. Tapahtuman ajankohta siirrettiin tammikuulle 2020.
Matkailuekosysteemin
kehittämisessä keskityttiin vuoden 2019 aikana
erityisesti järvi- ja luontomatkailun
edistämiseen. Teiskon alueella jatkettiin alueen yritysten verkostotyötä ja
toteutettiin matkailukonseptien kehittämiseksi Innoevent -ideakilpailu
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.
Digitaalisia palveluita kehitettiin niin
matkailuyrittäjien, matkailijoiden kuin

tapahtumanjärjestäjien tarpeiden näkökulmasta.
Matkailumarkkinoinnin
kärkinä olivat Muumit, Sauna Capital
ja Hungry for Tampere -teemat. Kohdemarkkinoina olivat ensisijaisesti Japani, Kiina, Saksa, UK ja kotimaa. Visit
Tampere Oy:n strategia valmistui ja se
hyväksyttiin elinvoima- ja osaamislautakunnassa syksyllä 2019.
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 2019 edunvalvonnalliset painopisteet olivat EU:n tulevan
ohjelmakauden linjauksissa, Suomen
pääradan rahoituksessa sekä EU:n rahoitusinstrumenttien sisällöissä.
Kulttuuripääkaupunkihanke organisoitui valmistelutiimiksi ja kuntakumppanisopimukset laadittiin 18 pirkanmaalaisen kunnan kanssa. Vuoden 2019
aikana aloitettiin kulttuuripääkaupunkihakukirjan kirjoittaminen, toteutettiin
avoin ohjelmahaku kulttuuriohjelman
laatimisille sekä järjestettiin kymmeniä
sidosryhmiä ja kuntalaisia osallistavia
tilaisuuksia. Kulttuuripääkaupunkihanke jalkautui myös lukuisiin tapahtumiin
ja toi viestinnällään yhteistä näkyvyyttä
hakuun osallistuville kunnille. Hankkeen kuntakohtainen rahoitusosuus
määräytyi asukasluvun perusteella.
Smart Tampere -ohjelman painopisteet on kuvattu Kehitysohjelmat -kappaleessa.

Palvelukokonaisuuden talous
Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän toimintakate toteutui 0,3 miljoonaa euroa suunniteltua parempana
ollen 8,6 miljoonaa euroa.
Toimintatuotot ylittyivät 0,3 miljoonaan euroa. Tämä selittyy pääasiassa
sillä, että talousarviossa ei oltu huomi-
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oitu kulttuuripääkaupunkihaun ja alkavien yritysten palvelujen kuntien maksuosuuksia.
Henkilöstökulut toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina.
Henkilöstömenojen ylitys johtui muun
muassa toiminnan uudelleenorganisoinnista ja Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelman toteuttamiseen
liittyvän henkilöstöresurssin vahvistamisesta. Suurtapahtumien haku- ja
tukipalvelut henkilöstöineen (2 htv)
siirtyivät Visit Tampere Oy:stä osaksi
Tampereen kaupungin sisäistä toimintaa syksyllä 2019. Siirtyneen henkilöstön kustannus kasvatti palveluryhmän
henkilöstömenoja. Visit Tampere Oy:n

palvelusopimusta leikattiin kaupungin
organisaatioon siirtyvän henkilöstöresurssin palkkauskustannusten osalta. Muutosta matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimukseen vuodelle 2019
käsiteltiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa 12.6.2019 (§ 86).
Avustuksista kertyi ylijäämää 0,3
miljoonaa euroa. Kahteen yliopistoprofessuuriin myönnettyjä avustuksia
ei jaettu professuurien viivästyneen
alkamisen vuoksi. Tampereen kaupungin elinkeinoyhtiö Business Tampere
Oy:lle kohdennettiin kesäkuussa 0,195
milj. euron lisätilaus startup- ja kasvuekosysteemin kehittämistoimenpiteisiin,
jolla mahdollistettiin Åkerlundinkatu 8,

startup-talon
kehittämistoimenpiteiden resursointi ja remontoinnin suunnittelun aloitus. Lisäksi Tredu-Kiinteistöiltä tilattiin 0,25 milj. eurolla startup
-talon remontointia.
Yrityspalvelujen ja edunvalvonnan
palvelukokonaisuuden yhteydessä on
esitetty erikseen sitovana eränä Smart
Tampere -ohjelman Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kuuluva
ekosysteemiosion osuus sekä Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma. Kehitysohjelmien osalta tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöskirjan
Kehitysohjelmat -osiosta.

YRITYSPALVELUT JA EDUNVALVONTA

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

510

193

317

193

0

0

Toimintakulut

-9 155

-9 144

-11

-9 044

0

-100

Toimintakate

-8 645

-8 951

306

-8 851

0

-100

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
Yrityspalvelut ja edunvalvonta (pl.
erikseen sitovat erät)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-7 175

-7 415

240

-7 635

320

-100

Smart Tampere

-981

-994

13

-994

0

0

Vetovoimainen elämyskaupunki

-489

-542

53

-222

-320

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 toteut-

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset

Tampereen keskustan kehittämisohjelma” -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 talousarviota 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,

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

334

0

334

0

0

0

Toimintakulut

-4 871

-5 333

462

-4 582

-755

4

Toimintakate

-4 537

-5 333

796

-4 582

-755

4

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
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tamista. 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.

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Viiden tähden keskusta

-2 890

-3 572

682

-3 576

0

4

Hiedanranta

-1 647

-1 761

114

-1 006

-755

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. Maankäyttösopimuksia kaupunki käyttää maankäytön
muutostilanteissa yksityisten maa-alueita asemakaavoittaessaan. Maankäyttösopimusten kannustimilla edistetään
täydennysrakentamista. Hankekehitys-

sopimuksin kannustetaan kumppaneita kehittämisyhteistyöhön kaupungin
kanssa. Maaomaisuuden investoinnit
kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten
mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen.
Vuonna 2019 hyväksyttiin Asunto- ja
maapolitiikan linjaukset 2019–2022.
Hankekehittämisen tavoitteena on kehittää kaupungin maaomaisuutta ja samalla lisätä kaupungin maanvuokratuloja. Vuonna 2019 linjausten mukaisesti
edistettiin kaupungin ja vuokramiesten
välisillä hankekehittämisen yhteistyösopimuksiin perustuvilla toteutussopimuksilla
täydennysrakentamista
kaupungin omistamalle asemakaavoitetulle maalle. Maankäyttösopimusten
kannustimilla edistettiin täydennysrakentamista. Vuonna 2019 valmisteltiin
Hiedanrannan yhtiömallin mahdollistava apporttiluovutus ja siihen liittyvät
toimenpiteet.
Kaupungin tilaomaisuus on siirtynyt kaupungin uuden toimintamallin
mukaisesti Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä
asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
-palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018
alkaen. Asunto- ja kiinteistölautakunta
toteutti sivistys- ja kulttuurilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan
alaisten hyvinvointipalveluiden sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan
alaisten lukiokoulutuksen ja Tredun
palveluverkkosuunnitelmien
mukaiset investoinnit ja vuokrausjärjestelyt
talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmä vastasi
palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja
kehittämisestä hyvinvoinnin palvelualueen ja toisen asteen koulutuksen
palveluverkkosuunnittelun ja strategisten linjausten edellyttämällä tavalla.
Toteutettavat tilahankkeet on hyväksytty talousarvion osana olevassa Talonrakennusohjelmassa. Talonrakennusohjelman kohteiden rakennuttamisesta

ja tilaomaisuuden ylläpidosta vastasi
tulosperusteiseen palvelusopimukseen
perustuen Tampereen Tilapalvelut Oy.
Palvelusopimuksen päivitys vuodelle
2020 hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 18.12.2019. Asunto- ja
kiinteistölautakunnan hyväksyi kokouksessaan 21.8.2019 päätöksen, jonka
mukaisesti Toisen asteen ammatillinen
koulutus -palveluryhmä (Tredu) vastaa
Tredu Kiinteistöt Oy:ltä tai muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden
ylläpidon järjestämisestä 1.1.2020 alkaen. Muutos on huomioitu Asunto- ja
kiinteistölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 sekä vastaavasti elinvoima- ja osaamislautakunnan
talousarvioehdotuksessa. Asunto- ja
kiinteistölautakunta hyväksyi Tilaomaisuuden linjaukset vuosille 2018 - 2021
kokouksessaan 21.8.2019. Palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatkettiin sekä asemakaavallisen kehittämisen kautta että
suoraan myyden ja osana kaupungin
muita rahoitusjärjestelyitä. Osana rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittämistä myös purettiin tarpeettomia
ja huonokuntoisia rakennuksia, joilla
saatiin ylläpitomenoja pienennettyä.
Asunto- ja kiinteistölautakunta käsitteli kokouksessaan 21.8.2019 Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja
myyntikohteet. Edellisen hallituksen
valmistelema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus jäi toteutumatta. Uusi
hallitus on käynnistänyt hallitusohjelmansa mukaisesti sote-uudistuksen
valmistelun. Valmistelussa otetaan
huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa
suuremmille itsehallinnollisille alueille.
Myös pelastustoimen järjestäminen
siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja
hallinnosta säädetään erillisellä lailla.
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Alueiden päätöksenteosta vastaavat
suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.
Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Kaupunki on
käynnistänyt valmistautumisen uudistukseen selvittämällä valikoitujen
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen käytössä olevien kiinteistöjen myyntiä. Valmistelu jatkuu
edelleen vuonna 2020.
Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen sekä pientaloraken-

tamiseen luovutettiin tontteja. Näistä
osa luovutettiin tavoitteen mukaisesti
MAL3-sopimuksen mukaiseen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon.
Tampereen kaupunkiseutu on käynnistänyt MAL4-sopimuksen valmistelun
valtion kanssa. Sopimusneuvottelut jatkuvat vuonna 2020.
Tampereen
kaupunkikonsernin
maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma
(PALM) valmistelua jatkettiin konsernin

talousyksikön, hyvinvointipalveluiden
palvelualueen,
kaupunkiympäristön
palvelualueen ja elinvoiman- ja kilpailukyvyn palvelualueen yhteistyönä.
Myös PALM-suunnitteluprosessia on
uudistettu siten, että vuoden 2021 talousarviovalmistelussa pitkän aikavälin
investointisuunnitelma toimii pohjana
talousarvion ja suunnitelmavuosien
investointien talousarviokehyksen valmistelulle.

voitteista toteutui ja yksi jäi toteutumatta.
Keskeinen poikkeama tavoitteiden
toteumissa liittyy kohtuuhintaisten

vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistymiseen. Tavoitteiden eteneminen
on kuvattu tarkemmin alla olevassa
taulukossa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle
asetettiin vuoden 2019 talousarviossa neljä sitovaa toiminnan tavoitetta.
Vuoden lopun tilanteessa kolme ta-

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

18

Yritystontteja on luovutettu 50.000 k-m2

Yritystontteja on luovutettu 51.588 k-m2. Tavoite toteutui.

32

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

492 kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen käynnistyi vuonna 2019. Tavoite ei toteutunut.

Asuinrakentamisen
rakennusoikeutta on
asetettu haettavaksi 80
000 ke-m2

Vuoden 2019 aikana hakuun laitettiin yhteensä 104 075 k-m2. Lisäksi järjestettiin Vuoreksen nollaenergiatontinluovutuskilpailu, minkä perusteella kilpailun voittajalle on varattu 4
300 k-m2. Kesäkuussa käynnistettiin Tesomajärven korttelikilpailu, jonka voittaja saa noin
8 000 k-m2 rakennusoikeutta. Tavoite toteutui.

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Työvoimakustannusten tammi-joulukuun toteuma, -3,4 milj. euroa, on 0,1 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempi. Tavoite toteutui.

33

42
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Lautakunnan talous
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 144,6 milj. euroa, joka on 4,6 milj.
euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 6,3 milj.
euroa budjetoitua suurempina.
Puunmyynnistä koostuvat myyntituotot toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota parempina. Maksutuotot
ylittivät muutetun talousarvion 7,6 milj.
eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen mukaan.
Maankäyttösopimuskorvausten toteumaa nosti mm. Niemenranta III asemakaavan vahvistuminen ja alueen yhdyskuntarakentamisen käynnistyminen.
Vuokratulot maa- ja tilaomaisuudesta toteutuivat 5,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Positiivinen poikkeama johtuu asuntojen sekä maa- ja
vesialueiden vuokratuloista. Asuntojen
vuokratulot toteutuivat 5,8 milj. eurona, joka on 0,8 milj. euroa edellisvuotta
enemmän. Maa- ja vesialueiden vuokratulot olivat 47,8 milj. euroa joka oli 2,8
milj. euroa budjetoitua ja 3,5 milj. euroa
edellisvuotta suurempi.
Muiden toimintatuottojen toteuma
23,7 milj. euroa alitti muutetun talousarvion 7,8 milj. eurolla. Maa- ja tilaomaisuuden myyntivoittojen toteuma
oli 23,5 milj. euroa. Osa myytäväksi
suunniteltujen tonttien asemakaavoista ei vielä saanut lainvoimaa ja mahdollistanut tonttien myyntiä. Tällaisia
asemakaavoja ovat mm. Tullikamarin
aukion ja Lahdesjärven Automiehenkadun pohjoispuolen asemakaavat. Ratapihankadun toimistokortteli voidaan
myydä vasta, kun seurantalo Morkun
purkamista koskeva ympäristöministeriön päätös saa lainvoiman. Tämä ei
toteutunut vuonna 2019.
Rakennettua
kiinteistöomaisuutta
on myytävänä kiinteistönvälittäjällä ja
osaa näistä myydään itse. Rakennetun kiinteistöomaisuuden myynneissä
osassa myydään vain rakennus ja tontti vuokrataan, osassa myydään myös
tontti. Vuonna 2019 myytiin Pulesjärven
vanhan leirintäalueen maa-alueet ja

saunarakennus sekä osoitteessa Pispalan valtatie 110 sijainnut entinen Epilän
päiväkoti ja tontti. Toteutunut myyntivoitto näistä oli 125 000 euroa.
Yritystontteja on myyty Lidl Suomi
Ky:lle Pappilasta ja Lakalaivasta sekä
Ranta-Tampellasta Skanska Talonrakennus Oy:n perustamille yhtiöille.
Maa- ja vesialueiden myyntivoittoja toteutui yhteensä 23,4 milj. euroa joka oli
7,8 milj. euroa budjetoitua pienempi.
Kaupunginvaltuusto päätti myös kahden Ranta-Tampellan tontin myynnistä vuoden 2019 lopulla, mutta näiden
myyntitulo ei ehtinyt tuloutua vuonna
2019.
Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena 1,6 milj. euroa talousarviota
suurempina. Keskeisin syys ylitykseen
olivat vuokrakulut, jotka ylittivät muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla
muun muassa väistötilatarpeiden kasvun myötä. Palvelujen ostot toteutuivat
0,8 milj. euroa budjetoitua pienempinä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmä toteutui 0,1 milj. euroa muutettua
talousarviota suurempana. Esteettömän asumisen hissiavustuksia haettiin
arvioitua vähemmän ja avustukset toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua
pienempinä. Muut toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaan.
Suunnitelman mukaiset poistot ja
arvonalentumiset olivat 0,9 milj. euroa
muutettua talousarviota pienemmät.
Osana Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja
Hiedanranta Ky:n perustamista kirjattiin alas investointien poistamatonta
hankintamenoa yhteensä 0,3 milj. euroa vuosilta 2015 - 2018. Arvonalentumiseen ei oltu varauduttu talousarviossa.
Hiedanrannan
kehitysohjelman
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan kohdistuva toimintakate ylittyi 0,4 milj. euroa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan
vuoden 2019 investoinnit muodostuivat maanhankinnasta, johtosiirroista,
pilaantuneiden maiden puhdistuksista
ja talonrakennushankkeista. Vuoden
2019 talousarviossa nettoinvestointeihin oli budjetoitu yhteensä 101,3 milj.
euroa, josta 14,7 milj. euroa oli kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia
investointeja. Vuoden 2019 nettoinves-

tointien toteuma oli 53,7 milj. euroa eli
talousarvio alittui investointien osalta
47,6 milj. eurolla.
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osalta investointeja toteutui
yhteensä 3,4 milj. euroa. Hiedanrannan kehitysohjelmalle toteutettuja investointeja kohdistui 4,8 milj. euroa,
jolla toteutettiin pilaantuneiden maiden puhdistuksia ja talonrakennushankkeita. Hiedanrannan investoinnit
toteutuivat 5,9 milj. euroa budjetoitua
pienempinä. Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien
taloudesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöskirjan Kehitysohjelmat -osiossa.
Maaomaisuuden investointeja (pl.
erikseen sitovat erät) toteutui 11,3
milj. eurolla. Investoinnit koostuivat
pilaantuneiden maiden puhdistuksista, maa-alueiden perusparannuksista
ja johtosiirroista. Pilaantuneita maaalueita puhdistettiin muun muassa
Santalahdessa ja Sulkavuoressa sekä
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon
alueella. Lahdesjärven alueella tehtiin
maan esirakentamiseen liittyviä töitä. Maaomaisuuden investoinneista
jäi käyttämättä yhteensä noin 9,0 milj.
euroa. Keskeneräisten töiden jatkamiseksi esitettiin reilun 3 milj. euron
uudelleenbudjetointia vuodelle 2020
(KV 17.2.2020). Uudelleenbudjetoitavia maaomaisuuden investointimäärärahoja ovat Morkun purkaminen
ja tavara-aseman siirto, Kalevan Kulman johtosiirrot sekä Viinikanlahden
johtosiirtojen aikaistaminen. Maata
hankittiin vuonna 2019 pääosin virkistysalueiksi Kauppi-Niihamasta ja Kintulammin läheisyydestä.
Tampereen kaupunki hankkii tiloihin
ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Kokonaisuutena talonrakentamisen nettoinvestoinnit toteutuivat
37,0 milj. eurona, joka alittaa muutetun
talousarvion 32,6 milj. eurolla. Bruttoinvestoinnit olivat 37,3 milj. euroa ja
ne alittivat suunnitelman 35,4 milj. eurolla. Hiedanrannan osuus toteumasta
on 2,7 milj. euroa. Alitukset johtuivat
muun muassa töiden siirtymisestä alkuperäiseen aikatauluun nähden ja kilpailutuksissa saaduista kustannussääs-
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töistä verrattuna hankesuunnitelman
kustannusarvioon. Vuoden 2019 aikana
valmistuivat Hyhkyn päiväkodin sisäilmaperusparannustyöt, Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi sekä Irjalan päiväkodin ja koulun piha-alueen
viimeistelytyöt.
Seuraavat hankkeet jaksottuvat usealle vuodelle ja ne edellyttivät määrärahojen siirtoa: Hyhkyn koulun ja
Huovarin päiväkodin perusparannus,
Isokuusen päiväkoti ja koulu, Kissanmaan koulun perusparannus, Multisillan päiväkoti ja koulu, Mustametsän
päiväkoti ja neuvola, Olkahisen koulun
uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus, Sammon koulun laajennus
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ja päiväkoti, Tammelan koulun uuden
osan sisäilmaperusparannus, Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen
ja Koukkuniemen Männistö. Lentävänniemen koulun A-osan sisäilmakorjausten tarveselvitys ja hankesuunnitelma
on hyväksytty marraskuussa 2019 ja
hankkeen kustannusarvio on 2,85 milj.
euroa. Toteutussuunnittelu on valmistunut ja hanke on urakkalaskennassa.
Työt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa
2020 ja valmistua joulukuussa 2020.
Uudelleen budjetoitavien talonrakennushankkeiden investointiesitys (KV
17.2.2020) vuodelle 2020 oli yhteensä
18,4 milj. euroa ja Hiedanrannan raken-

nusten perusparannukseen 0,47 milj.
euroa.
Rahoitusosuuksia saatiin 2,8 milj.
euroa talousarviossa suunniteltua vähemmän. Merkittävimmät selittävät tekijät olivat Koukkuniemen Männistölle
saadut avustukset Asumisen rahoitusja kehittämiskeskukselta (ARA). Männistön rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2019, kun hanke sai sosiaali- ja
terveysministeriöltä voimassa olevan
investointien rajoituslain edellyttämän
poikkeusluvan ja ne valmistuvat tammikuussa 2021.
Pysyvien vastaavien luovutustuloja
kertyi 28,3 milj. euroa, mikä on 11,1 milj.
euroa alle talousarvion.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

1 547

870

677

Maksutuotot

15 115

7 546

7 569

207 277

5 765

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

56
213 042

56

23 760

31 578

-7 818

253 521

247 271

6 250

-1 900

-1 999

99

-1 469

-1 443

-25

-59

-63

4

-59 915

-60 761

846

-336

-260

-76

-18

-460

442

-44 987

-42 128

-2 859

-251

-207

-44

-108 934

-107 322

-1 612

144 586

139 949

4 637

-1 688

-2 189

501

142 898

137 760

5 138

Poistot ja arvonalentumiset

-40 444

-41 384

940

Tilikauden tulos

102 455

96 376

6 079

Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investointimenot

-54 005

-104 462

50 457

-83 570

-20 892

0

Rahoitusosuudet

355

3 170

-2 815

3 170

0

0

-53 650

-101 292

47 642

-80 400

-20 892

0

28 293

39 400

-11 107

39 400

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

987

11

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 2019
145 562

Muutettu
TA 2019
140 496

Ero
5 066

Alkuper.
TA 2019
139 498

-976

-547

-429

-897

350

144 586

139 949

4 637

138 601

1 337

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

11

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

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

-11 255

-20 250

8 995

-19 250

-1 000

0

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit

-34 229

-66 365

32 136

-46 670

-19 695

0

Hiedanranta, nettoinvestoinnit

-4 766

-10 697

5 931

-10 500

-197

0

Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit

-3 400

-3 980

580

-3 980

0

0

-53 650

-101 292

47 642

-80 400

-20 892

0

Yhteensä
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TALONRAKENNUSHANKKEET

Hankkeen nimi

Kust.
arvio

Kust. ennuste

Käyttö
työn
alusta

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS
Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi
Etelä-Hervannan koulu ja uudisrakennus

TP 2019
19 452

1 800

1 780

1 592

1 575

Muutettu
TA 2019

Alkuper. MuutokTA 2019
set

Ero

36 871 17 419
1 800

225

25 140

34 000

34 440

120

41

Haukiluoman päiväkoti

6 500

5 475

5 480

516

1 535

1 019

Hippoksen uusi päiväkoti

4 940

4 940

2 511

2 355

2 250

-105

2 250

Hyhkyn koulun (rak 1) ja Huovarin päiväkodin
(rak 2) perusparannus

4 040

4 040

31

3

540

537

540

Ikurin pk perusparannus

2 350

2 350

21

9

Irjalan päiväkoti ja koulu

8 000

7 864

7 767

818

953

135

Isokuusen päiväkoti ja koulu

10 000

10 000

64

36

100

64

100

Kissanmaan koulun perusparannus

10 600

10 600

60

18

100

82

100

Lentävänniemen koulu A-osan sisäilmakorjaus

11 731

1 800

-41
1 535

-9
953

2 000

3 575

1

1

10 000

9 650

221

7

Lielahden koulun vanhan osan perusparannus

4 400

4 350

4 344

11

67

56

Lielahden uusi päiväkoti

6 900

7 100

114

94

100

6

Messukylän koulu pp

7 035

7 200

135

97

Messukylän päiväkoti uudisrakennus

6 000

1

1

Multisillan päiväkoti ja koulu

7 300

7 300

37

37

200

163

200

Mustametsän päiväkoti ja neuvola

9 100

9 100

4 767

4 291

5 774

1 483

4 550

11 800

11 800

346

267

3 000

2 733

3 000

9 500

9 340

713

684

370

-314

300

70

11

0

10 000

374

46

3 800

3 373

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat

Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin
perusparannus
Pellervon päiväkoti ja koulu
Peltolammin hyvinvointikeskus
Pispalan koulun perusparannus

7 500

-1
-7

-97
-1

7 173

7 127

18 500

4

3

-3

Pyynikintie 2 koulurakennus

24 800

24 800

15

15

-15

Sammon koulu ja päiväkoti

30 300

30 300

116

71

10

1

1 750

1 224

0

Pohjois-Hervannan koulu perusparannus

Tahmelan pk perusparannus

67
100

200

129

200

-1

Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan
sisäilmaperusparannus

15 000

15 000

52

41

200

159

Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannus

28 750

28 250

27 700

1 471

2 443

972

8 768

4 220

8 752

2 077

4 548

2 471

3 500

1 048

10 018

3 000

9 173

4 867

5 518

651

4 500

1 018

196

590

394

300

290

946

356

672

196

590

394

300

290

4 571

8 804

4 233

5 800

3 004

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

200
2 443

Kulttuuripalvelut
Amurin museokortteli 1824, sähköliittymä
Keskustan kulttuuritilat/vanha kirjastot
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet
hankkeet

5

5

0

-5

0

0

3 053

3

0

-3

0

0

350

542

376

484

108

300

184
270

784

Kulttuuri ja taide pienet hankkeet

2 258

988

1 498

733

1 270

537

1 000

Sara Hildénin taidemuseon perusparannus

6 000

6 000

24

0

189

189

100

89

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus

20 680

21 800

980

91

243

152

0

243

1

1

0

-1

0

0

10 200

140

19

Tampere-talon korjaustyöt
Metson tilamuutokset ja pp 2. vaihe

122

5
2 600
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Hankkeen nimi

TP 2019

Muutettu
TA 2019

207

204

2 120

11 156

51

51

0

100

0

0

100

Kust.
arvio

Kust. ennuste

Käyttö
työn
alusta

Alkuper. MuutokTA 2019
set

Ero

Vapaa-aikapalvelut
Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen
Kaupin urheilupuisto
Keskusta-alueen sisäliikuntatila

4 200

5 700

1 916

1 600

520

-51

0

0

100

100

0

Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet

3 637

1 867

2 398

1 627

1 770

143

700

1 070

Liikuntapaikkojen perusparannus

4 628

2 000

2 561

1 288

2 628

1 340

2 000

628

Tammelan stadion uudisrakennus

20 000

171

156

0

-156

0

0

Tampereen maauimala, ulkoalt., hyppytorni

10 800

11 063

17

0

-17

0

0

3 017

10 635

7 618

9 000

1 635

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Koukkuniemi kehittäminen

11 000

Koukkuniemi: Männistö, Rausan laajennus

17 000

11 000

1 903

0

0

0

0

0

1 030

1 572

8 149

6 577

7 000

1 149
0

Koukkuniemi: Toukola (huoltorak.päälle)

2 376

2 376

2 187

9

0

-9

0

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet

2 486

0

1 105

1 436

2 486

1 050

2 000

486

3 637

5 232

1 595

3 700

1 532

KONSERNIHALLINTO
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit

7 782

3 250

5 385

3 443

4 532

1 089

3 000

1 532

Suunnittelukustannukset 2019

350

350

0

0

350

350

350

0

Valmistuneiden kohteiden jälkityöt

700

350

296

146

350

204

350

0

47

47

0

-47

0

0

6 441

10 600

4 159

8 900

1 700

3 590

2 727

3 197

470

3 000

197

Virastotalon laajennus ja perusparannus

21 600

MUUT KIINTEISTÖT
Hiedanrannan rakennusten perusparannus

4 257

Hiedanranta Kuivaamo

1 100

2

2

504

90

90

504

414

300

204

8 054

3 622

4 899

1 277

3 600

1 299

0

0

2 000

2 000

2 000

0

72 732 35 419

52 840

19 892

-3 170

-2 815

-3 170

0

Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauksessa
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden
investoinnit

9 859

Purkukustannukset 2019

2 000

INVESTOINTIMENOT
Rahoitusosuudet

0

4 899

37 313
-355

-2

0

NETTOINVESTOINNIT

36 958

69 562 32 604

49 670

19 892

NETTOINVESTOINNIT ILMAN HIEDANRANTAA
(SITOVA ERÄ)

34 229

66 365 32 136

46 670

19 695
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Talonrakennushankkeet
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta
valtuuston nähden sitovaa on talonrakennushankkeiden talousarviovuoden
nettoinvestoinnit.
Kokonaisuutena
nettoinvestoinnit toteutuivat 37,0 milj.
eurona, mikä alittaa muutetun talousarvion 32,6 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.
Tällä hetkellä on yhteensä 12 isoa yli
4 milj. euron investointihanketta toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa
sekä lukuisa määrä pieniä investointihankkeita käynnissä. Pääosin edetään
suunnitellun mukaan.
Muutetun talousarvion ylittäneitä
kohteita vuonna 2019 olivat Pellervon
päiväkoti ja koulu, Hippoksen uusi päiväkoti, Messukylän koulun perusparannuksen suunnittelu, Hyhkyn päiväkodin
sisäilmaperusparannus sekä Tammelan stadionin uudisrakennuksen suunnittelu.
Pellervon päiväkoti ja koulu -hankkeen kustannusten toteuma oli 0,7 milj.
euroa, joka ylitti suunnitellun 0,3 milj.
eurolla. Kustannusten kasvu johtuu tilojen lisääntymisestä (200 htm2) ja kustannustason noususta. Pellervon päiväkodin ja koulun toteutussuunnitelma
on hyväksytty marraskuussa 2019 ja
hankkeen kustannusarvio on 9,45 milj.
euroa. Rakennustyöt aloitetaan joulukuussa 2019 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2021. Pihatöiden viimeistely tehdään kevään 2021 aikana.
Hippoksen uusi päiväkoti ylitti budjetoidun 0,1 milj. eurolla. Uuden päiväkodin toteutussuunnitelma hyväksyttiin
maaliskuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 4,94 milj. euroa Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2019 ja ne
valmistuvat toukokuussa 2020.
Messukylän koulun perusparannus
ylitti muutetun talousarvion 0,1 milj.
eurolla. Messukylän koulujen peruspa-
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rannushankkeen hankesuunnitelma on
hyväksytty marraskuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 7,2 milj. euroa.
Toteutussuunnittelu on käynnissä.
Hyhkyn päiväkodin sisäilmaperusparannuksen työt etenivät pääosin toteutussuunnitelman mukaisesti ja kohde
valmistui aikataulun mukaan 1.2.2019.
Tarvittavien rakennekorjauksien määrä
kuitenkin lisääntyi huomattavasti, joten rakentamiskustannukset ylittyivät
0,11 milj. eurolla toteutussuunnitelman
kustannusarvioon 1,77 milj. euroon verrattuna.
Merkittävimmät kohteet, jotka alittivat muutetun talousarvion, ovat Pispalan koulu, Olkahisten koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus,
Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen
sekä Koukkuniemen Männistö - Rausan
laajennus.
Pispalan koulun perusparannushankkeesta jäi käyttämättä 7,173 milj.
euroa. Perusparannuksen toteutussuunnitelma käsiteltiin Asunto- ja
kiinteistölautakunnassa 15.5.2019 ja
Sivistysja
kulttuurilautakunnassa
23.5.2019. Hankkeen kustannusarvio on
9,7 milj. euroa. Rakentamisen aloitusta
päätettiin siirtää molempien lautakuntien päätöksellä vuodella eteenpäin niin,
että rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2020 ja ne valmistuvat marraskuussa 2021. Muutetun väistösuunnitelman
mukaan 3.-4. luokkien oppilaat sijoitetaan rakennustöiden ajaksi kansainväliseen kouluun Amuriin (Fista), jonne
tehdään tarvittavat tilamuutokset opetusta varten. Nuorimmat oppilaat sijoitetaan siirtokelpoiseen rakennukseen,
joka on siirretty Hyhkyn koulun pihaan
Tesomajärven koululta. Kaarilan koulu
on myös mahdollinen paikka osalle oppilaista.
Olkahisen koulun uudisrakennuksen
ja päiväkodin perusparannuksen kustannukset alittivat budjetoidun 2,7 milj.
eurolla. Hankesuunnitelma hyväksyttiin
joulukuussa 2018 ja hankkeen kustannusarvio on 11,8 milj. euroa. Toteutussuunnittelu on käynnissä ja rakennus-

työt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa
2020 ja valmistua heinäkuussa 2021.
Mustametsän päiväkodin ja neuvolan osalta vuoden 2019 toteutuneet
kustannukset alittivat budjetoidun 1,5
milj. eurolla. Toteutussuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 9,1 milj. euroa.
Hankkeen toteutusta viivästytti se, että
alueen asemakaava vahvistettiin vasta
12.3.2018. Rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat toukokuussa 2020.
Hervannan uimahallin perusparannuksen kustannukset alittivat suunnitellun 1,9 milj. eurolla. Hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuussa 2018
ja hankkeen kustannusarvio oli 4,2
milj. euroa. Elokuussa 2019 saatujen
urakkatarjousten perusteella laskettu
hankkeen uusi kustannusarvio on 5,7
milj. euroa. Hankkeella oli varattu määräraha 4,2 milj. euroa, joten hankkeen
käynnistyminen edellytti 1,5 milj. euron
lisämäärärahan hyväksymisen lautakunnissa ja kaupungin talousarviokäsittelyssä vuodelle 2020. Rakennustyöt
aloitetaan tammikuussa 2020 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2021.
Koukkuniemen Männistön osalta
kustannukset alittuivat 6,6 milj. euroa
muutettuun talousarvioon verrattuna.
Hankkeen toteutussuunnitelma hyväksyttiin elokuussa 2018 ja hankkeen
kustannusarvio oli 11,0 milj. euroa. Rakennustöiden aloitus ei ole ollut kuitenkaan mahdollista, koska STM hylkäsi
hanketta koskevan poikkeuslupahakemuksen. Uusittu poikkeuslupahakemus
hyväksyttiin kesäkuussa 2019 ja hanke
sai aloitusluvan. Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2019 ja ne valmistuvat
tammikuussa 2021.
Muita talousarvion alittaneita kohteita ovat Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu, Atalan
terveysaseman muutos päiväkodiksi,
Multisillan päiväkoti, Sammon koulun
laajennus ja päiväkoti, Kissanmaan
koulu, Tammelan koulun, rakennus 2:n
sisäilmaperusparannus, Hyhkyn koulun
ja Huovarin päiväkodin perusparannus
sekä Isokuusen päiväkoti ja koulu.
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Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti,
uudisrakennus ja perusparannushankkeesta jäi käyttämättä 0,972 milj. euroa.
Uusi päärakennus valmistui 23.2.2018.
Perusparannettavan rakennuksen työt
etenivät pääosin toteutussuunnitelman
mukaisesti. Purkuvaiheessa havaittiin
kuitenkin lisää korjaustarpeita, jotka
siirsivät töiden valmistumista 14 työpäivää eteenpäin ja rakennuksen vastaanotto oli 2.1.2019. Piha-alueen viimeistely
ja toisen saattopaikan rakentaminen
päiväkodille valmistui 30.7.2019. Hankkeen rakentamiskustannukset alittuivat
500 000 eurolla toteutussuunnitelman
kustannusarvioon 28,75 M€ verrattuna.
Irjalan päiväkodin ja koulun osalta
budjetista jäi käyttämättä 0,135 milj.
euroa. Työt etenivät toteutussuunnitelman mukaisesti ja valmistuivat
21.11.2018. Koulun piha-alueen viimeistely valmistui 2.8.2019, kun väistötilat
oli siirretty pois tontilta. Suunnittelukustannukset olivat ennakoitua alhaisemmat, joten hankkeen rakentamiskustannukset alittuivat 0,12 milj. eurolla
toteutussuunnitelman kustannusarvioon 8,0 milj. euroon verrattuna.
Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hankkeen kustannukset alittivat
muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla.
Hankkeen toteutussuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2019 ja hankkeen
kustannusarvio on 1,8 milj. euroa. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2019
ja ne valmistuivat marraskuussa 2019.

Multisillan päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty syyskuussa 2019 ja
hankkeen kustannusarvio on 7,3 milj.
euroa. Budjetti alittui 0,163 milj. eurolla.
Toteutussuunnittelu on käynnissä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2020 ja valmistua marraskuussa 2021.
Sammon koulun laajennus ja päiväkodin uudisrakennuksen (=Liisanpuiston koulun ja paiväkodin uudisrakennus) hankesuunnitelma on hyväksytty
syyskuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 30,3 milj. euroa. Toteutussuunnittelu on käynnissä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa marraskuussa
2020 ja valmistua lokakuussa 2022. Tilinpäätöksessä kustannukset alittivat
budjetoidun 0,129 milj. euroa.
Kissanmaan koulun perusparannushankkeen tarveselvitys on hyväksytty
toukokuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 11,25 milj. euroa. Tilinpäätöksessä kustannukset alittuivat 0,082
milj. eurolla.
Tammelan koulun, rakennus 2:n sisäilmaperusparannus, Pyynikintie 2:n
sisäilmakorjaus sekä Hyhkyn koulun ja
Huovarin päiväkodin perusparannus
hankkeet ovat tarveselvitysvaiheessa.
Uudelleen budjetoitavien hankkeiden investointiesitys vuodelle 2019 on
yhteensä 18,9 milj. euroa siten, että talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) 18,432 milj. euroa
ja Hiedanranta 0,470 milj. euroa.

Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma hyväksyttiin huhtikuussa 2019. Toteutuksen aloitus viivästyi, koska hankkeen
sisältöön tuli rakennuksen tarkemman
kuntotutkimuksen perusteella lisäkorjaustarpeita. Suunnittelu tehtiin tilaajan
valitseman
perusparannusvaihtoehdon mukaisesti ja hankkeen kustannusarvio on 4,9 milj. euroa. Rakennustyöt
aloitettiin toukokuussa 2019 ja ne valmistuvat lokakuussa 2020.
Isokuusen päiväkodin ja koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuussa
2019 ja hankkeen kustannusarvio on
10,0 milj. euroa. Tilinpäätöksessä kustannukset alittuivat talousarvioon nähden 0,064 milj. euroa. Toteutussuunnittelu on käynnissä ja rakennustyöt on
tarkoitus aloittaa lokakuussa 2020 ja
valmistua marraskuussa 2021.
Lentävänniemen koulun A-osan
sisäilmakorjausten tarveselvitys ja
hankesuunnitelma
on
hyväksytty
marraskuussa 2019 ja hankkeen kustannusarvio on 2,85 milj. euroa. Toteutussuunnittelu on valmistunut ja hanke
on urakkalaskennassa. Työt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2020.
Tampere-talon esitystekniikan uudistamishankkeen tarveselvitys on hyväksytty marraskuussa 2019 ja hankkeen
kustannusarvio on 1,9 milj. 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 PALMohjelma (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. Asuntopolitiikan toteuttamisessa
huomioidaan valtakunnalliset ja kaupungin tavoitteet maankäytön, asumisen
ja liikenteen (MAL-sopimus) 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 sopimuksista.
Tarpeeton tilaomaisuus realisoidaan
joko kehittämisen kautta tai myydään
suoraan. Käytöstä poistettavat raken-
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nukset, joille ei löydy uutta käyttöä, puretaan. Osana tilaomaisuuden hallintaa
on huolehdittu 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.
Palveluverkkoa kehitetään yhteistyössä
käyttäjien kanssa. Rakennushankkeiden
valmistelu tehostuu lisää, kun tilakapasiteetti- ja käyttöastetiedot ovat ajantasaisesti hyödynnettävissä ja samanaikaisesti on laadittavana eri palvelutoimialojen
palveluverkkosuunnitelmat
toistensa
kanssa vuorovaikutuksessa.
Vuonna 2019 laadittiin yhteistyössä
käyttäjien kanssa seuraavat tarveselvitykset, jotka käyttäjälautakunta hyväksyi
jatkosuunnittelun pohjaksi ja asunto- ja
kiinteistölautakunta merkitsi tiedoksi:
Kaupin urheilupuisto, Lamminrahkan
koulukeskus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Nokian toimipisteen
ja Nokian lukion uudisrakennus, Messukylän koulun perusparannus ja Tampere-talon esitystekniikan uudistaminen.
Lautakunnat käsittelivät investointien
tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
Ikurin päiväkodin perusparannuksen
sekä Lentävänniemen koulun A-osan
sisäilmakorjausten osalta (ehdollinen).
Tullinkulman toimitiloja koskeva tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsiteltiin
kaupunginhallituksessa ja asunto- ja
kiinteistölautakunnassa. Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhoidon tilojen tarveselvitys käsiteltiin
kaupunginhallituksessa ja asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Keskusvirastotalon
laajennus ja perusparannus käsiteltiin
kaupunginhallituksessa ja se palautui
valmisteluun.
Käyttäjälautakuntien hyväksymien tarveselvitysten pohjalta laadittiin seuraavat
hankesuunnitelmat, jotka käyttäjälau-

takunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyivät Tampereen kaupungin
investointien osalta jatkosuunnittelun
pohjaksi: Lielahden päiväkoti, Isokuusen
päiväkodin ja koulun rakentaminen, Kaupin huoltorakennus, Sammon koulun
laajennus ja päiväkodin uudisrakennus,
Multisillan päiväkodin uudisrakennus ja
Messukylän koulun puurakennusten 1 ja
2 sekä kivirakennuksen perusparannus.
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja
suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman asuntoja kiinteistölautakunta hyväksyi vuoden
2019 lopussa ja kaupunginhallitus vuoden 2020 alussa.
Urakkakilpailutuksen jälkeen asuntoja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvion sitovuussäännösten puitteissa
seuraavat Tampereen Tilapalvelut Oy:n
valmistelemat toteutussuunnitelmat ja
toteutussopimukset: Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Hippoksen päiväkoti,
Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hanke, Hervannan uimahallin
perusparannus, Pellervon päiväkodin ja
koulun uudisrakennus ja Pispalan haulitornin perusparannus. Peltolammin koulun, kirjaston ja neuvolan väistötilan ja
Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelmien ja toteutussopimuksen
hyväksymisen yhteydessä asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi myös rakennuttamissopimukset ja rahoitusleasingsopimukset. Linnainmaan päiväkodin
perusparannuksen toteutussuunnitelma
ja -sopimus käsiteltiin sekä sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa että asunto- ja
kiinteistölautakunnassa. Asunto- ja kiinteistölautakunta oli hyväksynyt Koukkuniemen Männistön uudisrakennuksen
toteutussuunnitelman vuoden 2018 puolella, mutta kohteen rakentaminen pääsi
käynnistymään vasta kesän 2019 jälkeen
kaupungin saatua sosiaali- ja terveysministeriöltä investoinnin edellyttämän
poikkeusluvan.
Tilahallinnan keskeisimmät tavoitteet
vuodelle 2019 olivat tilaomaisuuteen
kohdistuvan korjausvelan seuranta ja
pienentäminen, tarpeettoman tilaomaisuuden realisoiminen ja tilojen käyttöasteen parantaminen. Korjausvelka oli 311
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milj. euroa vuonna 2017 ja 321 milj. euroa
vuonna 2018. Vuoden 2019 osalta ennuste on 337 milj. euroa. Vahvistettu luku
saadaan, kun Trellum Consulting Oy:n
laatima korjausvelkaraportti valmistuu
kevään 2020 aikana. Tarpeettoman tilaomaisuuden realisoimiseksi myynnissä
oli 10 kohdetta. Tilojen käyttöastetta parannettiin mm. Tipotien hyvinvointikeskuksessa, jossa tiistaista torstaihin aukioloaikaa saatiin pidennettyä kello 18
saakka. Käyttöasteen parantamiseksi on
käynnissä mm. Tilat 24/7 –projekti jonka
tuottaman tiedon avulla tilojen päivä- ja
iltakäyttöä sekä hyödyntämistä väistötiloina on mahdollista lisätä.
Hankekehittämisen yhteistyö- ja toteutussopimuksilla toteutetaan kaupungin
tavoitetta täydennysrakentamiselle. Yhteistyösopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus ennen asemakaavoituksen käynnistymistä ja asemakaavaehdotuksen
hyväksymisen jälkeen asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy toteutussopimukset. Maankäyttösopimuksia kaupunki
käytti maankäytön muutostilanteissa
yksityisten maa-alueita asemakaavoittaessaan. Maankäyttösopimuksia tehtiin
vuonna 2019 mm. Ojalan toteuttamiseksi ja Tammelan täydennysrakentamiskohteisiin. Maata hankittiin vuonna 2019
pääosin virkistysalueiksi Kauppi-Niihamasta ja Kintulammin läheisyydestä.
Kaikki kaupungin yhtiömuotoisen
asuntotuotannon tontit ovat haettavissa ryhmärakennuttamiseen ja osuuskuntarakentamiseen.
Osuuskuntarakentamiseen ei tontteja haettu vuonna
2019 lainkaan. Ryhmärakennuttajille on
luovutettu tontti Härmälästä ja tontteja
Vuoreksesta, joista yksi yhtiömuotoiseen
rakentamiseen ja 6 kpl omakotitontteja.
Omatoimiseen rakentamiseen kaupunki asetti haettavaksi yhteensä 37
vuokra- tai kiinteällä hinnalla myytävää
pientalotonttia ja 7 pientalotonttia, jotka
myydään tarjousten perusteella. Jatkuvassa haussa oli haettavana 10 pientalotonttia Kämmenniemestä. Pientalotonttien luovutuksissa jäätiin alle asetetun
tavoitteen. Kantakaupungin alueella kaikille pientalotonteille, jotka ovat yhdyskuntarakenteen puolesta luovutettavissa, löytyy rakentaja.
Vuosien 2016–2019 MAL3-sopimuksen
mukainen Tampereen kokonaisasunto-

tuotantotavoite on 1 900 asuntoa vuodessa. MAL3-sopimuksen tavoitteena on
570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon
vuosittainen valmistuminen. Vuoden
2019 aikana käynnistyi 492 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen ja
niitä valmistui 521 kappaletta.
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
50 000 k m² vuodessa ja niitä luovutettiin
51 588 k m². Suurimmat tontinluovutukset olivat LIDL Suomelle myydyt tontit
Lakalaivasta ja Linnainmaalta sekä Kalevan liiketilatontin myynti Kalevankulman asemakaava-alueelta Kiinteistö Oy
Tampereen Jäähallinraitti 3:lle. Toimitilarakentamisen tonttitarjonnan kannalta
keskeinen alue oli keskusta ja kaupan
osalta alakeskukset. Tuotantotoiminnan
tonttien tarjontaa on Ruskossa, Tarasteella, Linnainmaalla ja Kolmenkulmassa.
Ratapihankadun tontinluovutus Morkun aukion ympäristössä, toimistokorttelin ja suojeltujen rakennusten tontinluovutuskilpailu julkaistiin 2019. Kilpailu
ratkeaa keväällä 2020. Hanke voi toteutua, jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) Seurantalo Morkun
suojeluesitystä koskeva päätös saa lainvoiman.
Vuonna 2019 alueellisen eriytymiskehityksen seurantamenetelmä otettiin
aktiiviseen käyttöön palvelualueilla ja
toteutettiin koetun hyvinvoinnin paikkatietokyselyn pilotti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Myös asuntokannan
monipuolisuusindeksi-työkalua kehitettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä.
Palveluryhmä teki tiivistä sosiaalisen
asumisen kehittämisyhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden,
kaupunkikonserniin kuuluvien vuokraasuntoyhteisöjen ja kaupunkikonserniin
kuulumattomien yleishyödyllisten vuokra-asuntoyhteisöjen kanssa.
Asumisen monimuotoisuutta ja laatua
edistettiin mm. arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailuilla yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.
Käytöstä poistuneen Tesomajärven koulun tontille järjestettiin tontinluovutuskil-

pailu, jonka tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaista omistusasumista. Kilpailun
voittajatyön pohjalta käynnistetään uuden asemakaavan laatiminen alueelle.
Palveluryhmä osallistui myös kaupungin
pito- ja vetovoiman edistämistilaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen.
Tampereen kaupunkiseudun yhteistyötä tehtiin vuonna 2019 maankäytön,
asumisen ja liikenteen osalta, ja palveluryhmä osallistui MAL3-sopimuksen
seurantaan, MAL4-sopimuksen valmisteluun, nykyisen rakennesuunnitelman
ajantasaisuuden arviointiin, seudun
asuntopoliittisen seminaarin ja asuntopoliittisen ohjelman valmisteluun sekä
seudun tonttipäivään. Palveluryhmä
osallistui edelleen 6Aika-kaupunkien
Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeeseen. Kaupungit hakevat toimintamalleja, joilla vertailla jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa tai
tontinluovutuksen yhteydessä mm. toteutusvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä. Palveluryhmä laati yhdessä Kestävä yhdyskunta -yksikön ja Tampereen Tilapalvelut
Oy:n kanssa tiekarttaa kohti hiilineutraalia Tamperetta vuonna 2030.
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.
Digitalisaatiolla tavoiteltiin asiakaspalvelun sujuvoittamista ja tilankäytön
tehostamista. Vuonna 2019 otettiin tuotantokäyttöön maanvuokrasopimusten
sähköinen allekirjoitus ja arkistointi. Ensimmäiset maanvuokrasopimukset allekirjoitetaan sähköisesti vuonna 2020.
Kasvatus- ja opetuspalveluiden kohteissa tietoja kohteiden kapasiteetista ja
käyttöasteesta kehitettiin laskennallisen
tilakapasiteetin ja tilojen sisäilman riittävyyden perusteella. Visuaalisia esitystekniikoita ja paikkatietotarkasteluja
kehitetiin. Työ jatkuu vuonna 2020 poikkihallinnollisena yhteiskehittämisenä.

Palvelukokonaisuuden talous
Talouden analyysi on esitetty asunto- ja
kiinteistölautakunnan osuudessa.
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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.
Kaupungistuminen näkyy siinä, että
kaupunkiseudun kasvu on viime vuosina keskittynyt entistä voimakkaammin
Tampereelle. Vuosina 2017-2019 Tampereen väkiluku on kasvanut keskimäärin noin 3 400 asukkaalla eli kaupunkistrategian 1,4 prosentin tavoitteen
mukaisesti. Kasvun mahdollistaminen
ja kestävä hallinta on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen tehtävä.
Rakentamisen ja erityisesti asuntorakentamisen suhdannetilanne jatkui
poikkeuksellisen hyvänä 2019. Asuntoja valmistui peräti 4 100 painottuen
voimakkaasti pieniin asuntoihin. Kappalemääräisesti
MAL3-sopimuksen
tavoitetaso ylittyi yli kaksinkertaisesti.
Tasaantumista oli tosin nähtävissä
aloitettujen kohteiden ja myönnettyjen rakennuslupien määrissä. Molemmat luvut olivat suuruusluokkaa 3 000
eli määrät ovat kuitenkin edelleen yli
MAL3-tavoitteiden ja keskimääräisen
tason.
Strategian tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kasvun
suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.
Strategian tavoitteita konkretisoidaan
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kaupunkisuunnittelun osalta kantakaupungin yleiskaavassa, jonka luonnos valmistui siten. Nähtäville luonnos
asetettiin alkuvuodesta 2020. Tiivis
yhdyskuntarakenne edistää ilmastotavoitteiden toteutumista ja mahdollistaa
nykyistä kustannustehokkaamman yhdyskuntatekniikan, kaupunki-infran ja
palveluverkon. Yleiskaavaa tarkentava
asemakaavoitus tuotti vuonna 2019 yli
270 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusten rakentamista varten.
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.
Tampereen kehittyminen hiilineutraaliksi konkretisoituu Kestävä Tampere
2030 -kehitysohjelmassa, joka on osa
Smart Tampere -kokonaisuutta.
Joukkoliikenteen matkustajamäärä
kasvoi vuoden takaisesta yli miljoonalla matkalla, eli 2,6 prosenttia. Joukkoliikenteen kannalta merkittävin toimenpide on raitiotien rakentaminen.
Raitiotien osan 1 Hervanta-PyynikintoriTays toinen rakentamisvuosi eteni jopa
suunniteltua paremmin. Valmiusaste
tammikuussa 2020 oli 79 prosenttia.
Marraskuussa 2019 päätettiin raitiotien
jatkamisesta myös Hatanpään valtatielle. Rakennustöiden ohella jatkettiin
vaiheen 2 suunnittelua Pyynikintorilta Lentävänniemeen ja jatkolinjojen
suunnittelua kaupunkiseudun muiden
kuntien kanssa. Kaupunkiympäristön
palvelualueeseen kuuluva Raitiotie -kehitysohjelma vastaa raitiotie-hankkeen
koordinoinnista.

Palvelualueen talous
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa (Kv 15.4.2019 § 57), että Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon

siirrettiin (KV 15.4.2019) 0,48 milj. euroa
yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan
kehitysohjelmalle kohdistettuja käyttötalousmenoja.
Tilinpäätös sisältää 4,65 milj. euroa
kaupungin talousohjelmasta tulevia
lautakunnille kohdistettuja säästötoimenpiteitä, josta 2,49 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 2,16 milj.
euron kulujen vähennyksiin. Talousohjelman toimenpiteillä haetut talousvaikutukset toteutuivat olennaisesti, sillä
palvelualueen toimintakate toteutui
0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Muun muassa asemakaavoituksen tulo-odotukset alittuvat 0,1 milj.
euroa haasteellisen resurssitilanteen
vuoksi.
Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153
linjauksen mukaisesti uhkaavia talousarvioylityksiä pyrittiin pienentämään
sekä toimintatuottoihin ja toimintakuluihin vaikuttamalla.
Toimintatuotot toteutuivat 1,6 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Ylitys johtui joukkoliikenteen tuottojen ylityksistä volyymin kasvun vuoksi
(myös kulut ylittivät vastaavasti) sekä
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Myös pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut ylittivät vuosisuunnitelman.
Toimintakulut toteutuivat 1,7 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys johtui joukkoliikenteen kulujen ylityksistä volyymin kasvun vuoksi
(myös tuotot ylittivät vastaavasti). Yhdyskuntalautakunnassa ylitys johtui
pääosin palveluostojen ylityksistä kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakennuttamisessa ja kunnossapidossa.
Poistotaso toteutui 2,3 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä. Poistotason alitus johtui tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden suuremmasta määrästä kuin
vuosisuunnitelmassa oli arvioitu.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen bruttoinvestoinnit olivat 62,5 milj.
euroa, mikä oli 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Alitus johtui pääasiassa Viiden tähden keskusta

Kaupunkiympäristön palvelualue

-kehitysohjelman töiden siirtymisistä
ja rakentamisjärjestyksen muutoksista.
Myös Hiedanranta –kehitysohjelman
käynnissä olevia hankkeita siirtyi osittain seuraavalle vuodelle. Säästyneitä
menoja esitetään osittain uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2020. Nettoinvestoinnit alittuivat 4,0 milj. euroa johtuen rahoitusosuuksien ylityksistä.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (Kv
18.2.2019 § 26) yhdyskuntalautakunnan
4,454 milj. euron investointien uudel-

leen budjetoinnit vuodelta 2018 siirtyneistä Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman hankkeiden rahoista.
Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Kyse oli
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saaduista ARA –rahoitusosuuksista, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Rahoitusosuuksiin
sisältyi myös vuoden 2018 tilinpäätöksessä virheellisesti kirjatun Lintuhytin

asuinalueen
valtionosuussaamisen
vuodelle 2019 tehty takautuva korjaus
-0,26 milj. euroa.
Yhdyskuntalautakunnan bruttoinvestoinnit alittuivat 3,0 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,6 milj. euroa pääasiassa kehitysohjelmien alituksista johtuen.
Joukkoliikennelautakunnan brutto- ja
nettoinvestoinnit alittuivat 0,4 milj. euroa johtuen lippu- ja maksujärjestelmän investointimenon alituksesta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

82 335

80 731

1 604

80 731

0

0

Toimintakulut

-123 019

-121 325

-1 694

-121 887

480

82

Toimintakate

-40 684

-40 594

-91

-41 156

480

82

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Investointimenot

-62 478

-65 864

3 386

-61 410

-4 454

0

Rahoitusosuudet

559

0

559

0

0

0

-61 919

-65 864

3 945

-61 410

-4 454

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 kehityksen toteutumista.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Vuosi 2019 oli Tampere - Sinulle Paras
-strategian toinen toteutusvuosi. Por-
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mestariohjelmaan 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.
Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2019 Tampereen Infra Osakeyhtiön
perustamisesta. Päätöstä edelsi alkuvuonna 2019 toteutettu Infra -rajapintaselvitys, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia

organisointitapoja ja rajapintavaihtoehtoja erityisesti kaupunkiympäristön
palvelualueen ja perustettavan yhtiön
välillä. Päätöksen yhteydessä valtuusto linjasi Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välistä työnjakoa. Keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitettiin
kaupunkiympäristön palvelualueelle.
Infra Oy:lle keskitettiin kunnossapito- ja
paikkatietopalvelut, joita yhtiö on tuottanut vuoden 2020 alusta lähtien kokonaispalveluna.
Tampereen
tavoitteet
ilmastonmuutoksen hillinnän osalta on linjattu
strategiassa. 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 2019 talousarviossa yhdeksän
sitovaa toiminnan tavoitetta. Vuoden
lopun tilanteessa neljä tavoitteista toteutui, yksi toteutui osittain ja neljä jäi
toteutumatta.
Keskeiset poikkeamat toteumissa liittyvät rakennuslupaprosessin
lyhenemiseen,
asemakaavoitetun
asuinkerrosalan sijoittumiseen, energiankulutuksen vähenemiseen sekä
pyöräilymäärien kasvuun. Tavoitteiden
eteneminen on kuvattu tarkemmin
seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

6

Tyytyväisyys palveluihin
on parantunut valituissa
kohteissa (katujen talvikunnossapito, rakennusvalvonta)

Talvikaudella 2018-2019 asiakastyytyväisyys (vuosittainen asiakaskysely) oli 1,76, kun se
edellistalvena (2017-2018) oli 1,73 asteikolla 0…5 (0=erittäin huono; 5=erittäin hyvä; asteikolle asetettujen kriteerien mukaan arvo 3,0 kuvaa hyvää ja tavoiteltavaa tyytyväisyysastetta). Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyden osalta yhteismuotoisesta kyselystä
on luovuttu. Helmikuussa 2020 tehdään päätökset uudesta kyselyformaatista. Vuoden
2020 alussa tehdään kysely TOP10-kaupungeille vuoden 2019 toiminnasta. Lupapisteen
palautepalvelu ei ole vielä käytössä. Katujen talvikunnossapidon osalta tavoite toteutui.
Rakennusvalvonnan osalta tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

+

7

Rakennuslupaprosessin
keskimääräinen kesto on
lyhentynyt 2 kuukauteen

Vuonna 2019 rakennuslupien keskimääräinen kesto oli 86 kalenteripäivää (6 % parannusta vuoteen 2018 verrattuna). Vuonna 2019 alle 2 kuukaudessa käsiteltiin 40 % rakennusluvista. Tavoite ei toteutunut.

-

27

80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta
sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan 66 % vuonna 2019 asemakaavoitettavasta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. Kaavoitusohjelman
työt on priorisoitu töiden ohjelmoinnissa. Sopimus- ja kilpailutilanteet eivät ole mahdollistaneet kaavojen käynnistymistä tai etenemistä alkuperäisessä aikataulussa. Vuonna
2019 valmistui myös jo aiempina vuosina asemakaavoitusohjelmaan hyväksyttyjä, kasvun
vyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuneita kohteita, jonka vuoksi joukkoliikennevyöhykkeille
ja aluekeskuksiin sijoittui vain 21 % valmistuneista asumisen kerrosalasta (yht. 272 935
kem2). Tavoite ei toteutunut. Kaavoitusohjelman 2020-2024 kohteista 91 % sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin eli tavoite toteutuu pitkällä aikavälillä.

-

Energiankulutus on
vähentynyt energiatehokkuussopimuksen
mukaisesti 1 %:n

Tampereen kaupungin kiinteistöjen energiankulutus, sähkö ja lämpö, on noussut 0,9 %
johtuen lähinnä sisäilmakohteiden ilmastoinnin käyntiaikojen lisäämisestä sisäolosuhteiden varmistamiseksi. Tavoite ei toteutunut.

Pyöräilymäärät ovat
kasvaneet 2 % edelliseen
vuoteen verrattuna

Vuonna 2019 (01/2019-12/2019) pyöräilymäärät vähenivät 0,5 % edellisen vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Alkuvuoden suotuisa kehitys kääntyi syksyllä jyrkkään
laskuun, mm. marraskuun pyöräilymäärät olivat 26 % edellisvuotta pienemmät. Suurin
syy oli syksyn sateinen sää. Tavoite ei toteutunut. Valtuustokauden vuosien 2018-2019
pyöräilymäärien kasvu oli kuitenkin 8,3 % vuoteen 2017 verrattuna johtuen vuoden 2018
suotuisasta kehityksestä.

-

Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt
tavoitellun aikataulun
mukaisesti

Raitiotien rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuksissa. Joulukuussa 2019 raitiotien osan 1 rakentamisen kustannuksista oli toteutunut 71 % ja toteutusajasta 67 % ja
raitiotieinfran valmiusaste oli 78 %. Tavoitteena on, että raitiotien kaupallinen koeliikenne
alkaa 1.4.2021 ja että varsinainen kaupallinen liikenne alkaa 9.8.2021. Raitiotien osaa 1
koskien kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2019, että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma
Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen valtatie. Valtuusto päätti marraskuussa tämän Hatanpään valtatien ratahaaran rakentamisesta osan 1 toteuttamisen
yhteydessä. Hatanpään haara otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Tavoite toteutui.

+

Raitiotien seudullisesta
laajenemisesta ja vaiheistuksesta on muodostunut
yhteinen kokonaisnäkemys

Seudullisen yleissuunnitelman laatiminen alkoi kesällä 2019. Seutusuunnittelua tehdään
yhteistyössä Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kanssa. Yleissuunnitelman välipäätökset
on tehty marraskuussa neljän tilaajakunnan kunnanhallituksissa. Suunnittelu ja arviointityö jatkuu valituilla raitiotien ratalinjauksilla. Päätökset seudullisen raitiotien ratalinjausvarauksista on tavoitteena tehdä kuntien valtuustoissa syksyllä 2020. Suunnitelman on
määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite toteutui.

+

Raitiotien osan 2 suunnittelu on edennyt Raitiotieallianssin kehitysvaiheena sekä Hiedanrannan ja
Niemenrannan asemakaavoituksena

Osan 2 suunnittelu etenee Raitiotieallianssin kehitysvaiheena. Katusuunnitelmat on
hyväksytty puolesta osan 2 ratapituudesta. Raitiotiekatujen yleissuunnitelmat on laadittu
vuoden aikana Lielahdenkadusta, Halkoniemenkadusta, Hiedanrannan tehdasalueelle,
Järvikaupunkiin ja Enqvistinkadulle. Näsijärven täytön vesiluvasta saatiin hallinto-oikeuden hylkäävä päätös joulukuussa. Vesilupaviranomaiselle on valmisteltu uutta saariratkaisuun perustuvaa vesilupahakemusta. Hiedanrannan ja Järvikaupungin alueen maankäytön suunnittelu ja raitiotien suunnittelu etenevät siltä osin, kuin se on ollut mahdollista
ilman lainvoimaista vesilupaa. Santalahden alueen kohdalle on laadittu ja hyväksytty
kolme asemakaavaa. Yhdestä asemakaavasta on valitettu. Tavoite toteutui osittain.

+/-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Työvoimakustannukset ovat toteutuneet 0,37 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä
pääosin kaupunkiympäristön suunnittelun täyttämättömien vakanssien ja osa-aikaisuuksien vuoksi. Toisaalta eläkekulut ja eläkemenoperusteiset maksut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina. Tavoite toteutui.

+
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Lautakunnan talous
Yhdyskuntalautakunnan toimintakate
toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa (Kv 15.4.2019 § 57), että Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon
siirrettiin 0,48 milj. euroa yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja käyttötalousmenoja.
Tilinpäätös sisältää 3,15 milj. euroa
kaupungin talousohjelmasta tulevia
säästötoimenpiteitä, josta 1,55 milj.
euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin
ja 1,6 milj. euron kulujen vähennyksiin.
Talousohjelman toimenpiteillä haetut
talousvaikutukset toteutuivat olennaisesti, sillä lautakunnan toimintakate
toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Muun muassa
asemakaavoituksen
tulo-odotukset
alittuvat 0,1 milj. euroa haasteellisen resurssitilanteen vuoksi.
Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153
linjauksen mukaisesti uhkaavia talousarvioylityksiä pyrittiin pienentämään.
Yhdyskuntalautakunnassa sekä toimintatuottoihin ja toimintakuluihin vaikuttamalla.
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Toimintatuottojen ylitys johtui osittain
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Rakennuslupien sekä kiinteistötoimitusten
määrä oli edelleen korkea, mikä kasvatti rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa.
Toisaalta myös pysäköintimaksut ja
pysäköintivirhemaksut ylittivät vuosisuunnitelman. Tämä johtui muun muassa uusista asukaspysäköintialueista,
keskustan alueen maksullisesta sunnuntaipysäköinnistä sekä maksujen
korotuksesta.
Toimintakulut (sisältäen valmistus
omaan käyttöön) toteutuivat 0,9 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Ylitys johtui pääosin palveluostojen
ylityksistä. Liikennejärjestelmän suun-
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nittelussa kireän resurssitilanteen sekä
tarpeitten ja työmäärän jatkuva kasvun
seurauksena palveluostot ylittyivät. Rakennuttamisessa ja kunnossapidossa
runsasluminen alkutalvi aiheutti suunniteltua suuremmat lumenajokustannukset, lisäksi muun muassa joukkoliikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät
järjestelmäkustannukset
toteutuivat
vuosisuunnitelmaa suurempina.
Poistotaso toteutui 2,3 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. Hiedanranta -kehitysohjelman sitova toimintakate oli 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hankkeet eivät edenneet
suunnitellusti.
Kaupunginvaltuusto
hyväksyi huhtikuussa (15.4.2019 § 57)
talousarviomuutoksena lautakuntaan
sisältyvän Hiedanranta -kehitysohjelman toimintamenoihin 0,48 milj. euron
vähennyksen, jotka menot siirrettiin
varsinaisen Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon.
Yhdyskuntalautakunnan
bruttoinvestoinnit olivat 61,7 milj. euroa, mikä
oli 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
vähemmän. Alitus johtui pääasiassa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
töiden siirtymisistä ja rakentamisjärjestyksen muutoksista. Myös Hiedanranta –kehitysohjelman käynnissä olevia
hankkeita siirtyi osittain seuraavalle
vuodelle. Säästyneitä menoja esitetään
osittain uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2020. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,6 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa suurempina. Kyse
oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saaduista ARA –rahoitusosuuksista, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Rahoitusosuuksiin
sisältyi myös vuoden 2018 tilinpäätök-

sessä virheellisesti kirjatun Lintuhytin
asuinalueen
valtionosuussaamisen
vuodelle 2019 tehty takautuva korjaus
-0,26 milj. euroa. Nettoinvestoinnit toteutuivat 3,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (Kv
18.2.2019 § 26) yhdyskuntalautakunnan
4,454 milj. euron investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2018 siirtyneistä Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman hankkeiden rahoista.
Investointien alitus johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
alituksista. Muun muassa Ranta-Tampellassa Gustaf Aspin aukion rakennusurakan aloitus siirrettiin alkavaksi
vuoden 2020 alussa. Kansi- ja Areena
-hankkeen käyttöoikeusurakassa maksueriä siirrettiin suoritusperusteen
mukaisesti vuodelle 2020 rakentamisjärjestyksen tarkennuttua. Ratinan
kauppakeskukseen liittyvän toteuttamissopimukseen liittyvät Tampereen
valtatien tukimuurin ja kevyen liikenteen tunnelin portaiden kattamisen lisätyöurakat toteutetaan vuonna 2020.
Tammerkosken valaistusurakka tehdään vaiheittain ja osa siirrettiin vuodelle 2020. Myös Hiedanranta –kehitysohjelman käynnissä olevia hankkeita
siirtyi osittain seuraavalle vuodelle.
Kaupunkiympäristön
suunnittelun
nettoinvestoinnit toteutuivat 1,6 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina. Ylityksen syy oli Tampereen Veden
taseeseen jääneet pysyvien vastaavien
valmiit hulevesi-investoinnit, jotka siirrettiin tilikauden aikana Tampereen
Vedeltä Viheralueet ja hulevedet -yksikölle.
Rakennuttamisen ja kunnossapidon
perustoiminnan bruttoinvestoinnit (ei
sisällä edellä mainittuja kehitysohjelmia) toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Nettoinvestoinnit toteutuivat 0,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempinä.
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Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

8 951

8 683

267

Maksutuotot

13 408

13 568

-160

1 421

1 243

178

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

484

648

-164

4 017

3 449

568

Toimintatuotot yhteensä

28 280

27 591

689

Valmistus omaan käyttöön

16 180

12 080

4 100
373

Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-17 274

-17 647

Palkat ja palkkiot

-13 583

-14 124

541

Henkilösivukulut

-3 691

-3 524

-167

-3 243

-3 055

-188

-448

-469

21

-48 608

-43 053

-5 554

-1 808

-2 012

204

-355

-237

-118

-2 821

-2 890

68

-438

-475

36

Toimintakulut yhteensä

-71 305

-66 315

-4 990

Toimintakate

-26 845

-26 644

-202

6

0

6

Vuosikate

-26 839

-26 644

-196

Poistot ja arvonalentumiset

-43 247

-45 570

2 323

Tilikauden tulos

-70 086

-72 214

2 128

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

Rahoitustuotot ja kulut

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Investointimenot

-61 660

-64 664

3 004

-60 210

-4 454

0

Rahoitusosuudet

559

0

559

0

0

0

-61 101

-64 664

3 563

-60 210

-4 454

0

Nettoinvestoinnit

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta,
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate
Raitiotie, toimintakate
Smart Tampere, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl.
erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-24 499

-23 877

-622

-24 006

0

129

-216

-300

84

-780

480

0

-93

-500

407

-500

0

0

-1 456

-1 500

44

-1 500

0

0

-581

-467

-114

-415

0

-52

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-50 032

-48 832

-1 200

-48 832

0

0

-781

-1 420

639

-1 420

0

0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit

-10 288

-14 412

4 124

-9 958

-4 454

0

Yhteensä

-61 101

-64 664

3 563

-60 210

-4 454

0
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Kaupunkiympäristön suunnittelu
Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmään kuuluvat yleiskaavoitus,
asemakaavoitus, liikennejärjestelmän
suunnittelu, viheralueiden ja hulevesien suunnittelu, rakennusvalvonta sekä
kiinteistönmuodostus.
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 sekä uuden MAL-sopimuksen valmisteluun osallistumisessa.
Valtuustokausittain päivitettävässä
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa valmisteltiin vuonna 2019 kaavaluonnosta. Tällä valtuustokaudella
keskeisiä yleiskaavassa tutkittavia asioita ovat kaupungin aiempaa suuremman kasvutavoitteen vaikutukset sekä
kaupunginvaltuuston yleiskaavan 2040
hyväksymiseen liitetyt päätösponnet,
jotka koskivat lähijunaliikenteen mahdollisia pysäkkiympäristöjä sekä Ruotulan alueen maankäyttöä. Kaupunginhallitus linjasi kaavatyötä syksyn 2019
aikana, luonnoksen asettaminen nähtäville siirtyi helmikuuhun 2020. Pohjoisen suuralueen strategisen yleiskaavan
luonnos asetettiin nähtäville. Yleiskaavoituksessa jatketaan suunnittelutyön
kehittämistä tietomallipohjaiseksi sekä
osallisuuden ja tietotuotannon digitalisointia.
Hiedanrannan- Lielahden alueen
kokonaisuuden yleissuunnitelmaa on
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laadittu yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa. Yleissuunnitelma valmistuminen on siirtynyt vuoden
2020 kevääseen. Syy viivästymiseen
on ollut Näsijärveen suunnitellun täyttöalueen pitkittynyt vesilupaprosessi
ja sen myötä suunnitelmien muuttuminen niin sanotun Järvikaupungin
osalta. Raitiotien aluevarauksia koskevia asemakaavoja on käynnistetty
Hiedanrannan alueella ja 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 lähialueet sekä keskustan ja aluekeskusten
kohteet. Keskustassa Asemakeskus,
Särkänniemi, Amuri, Tammela sekä
Tullin alue ovat olleet merkittäviä käynnissä olevia kohteita. Asemakeskuksen
yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
asemakaavoituksen
pohjaksi. Tammelan ja Tullin alueille
sijoittuu useita täydennysrakentamiskohteita. Tärkeän keskustan täydennysalueen, Viinikanlahden entisen
jätevedenpuhdistamon alueesta järjestettiin kaksivaiheinen kansainvälinen
suunnittelukilpailu, jonka ensimmäinen vaihe toteutui syksyllä 2019. Toinen
vaihe päättyy keväällä 2020 ja asemakaavaprosessi on käynnistetty kilpailun
rinnalla. Raitiotien reitin varrelle on
sijoittunut suunnittelukohteita muun
muassa Kalevassa ja Hervannassa.
Muita merkittäviä kaavakohteita ovat
olleet muun muassa Nauhatehtaan
alue lännessä, Hippostalon kortteli Kalevassa sekä päiväkodin ja asumisen sijoittuminen Multisillan koulun tontille.
Pientalovaltaisten alueiden kaavoitus
on painottunut Vuorekseen, jossa Västinginmäen laajan alueen kaava valmistui. Lisäksi olemassa olevien tonttien
jakamisella on tuotettu täydennystä
pientaloalueille. Voimassa olevien asemakaavojen alueilla oleva varanto on

asumisen osalta noin 1 154 400 k-m2 ja
muihin käyttötarkoituksiin varattujen
tonttien osalta noin 982 900 k-m2.
Liikennejärjestelmän suunnittelussa
painopisteenä oli raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden suunnittelun toteuttaminen. Käynnissä olevan
ensimmäisen vaiheen osalta suunnittelu kohdistui pääosin vuonna 2019 päätetyn Hatanpään valtatien liikenneratkaisuihin. Raitiotieallianssin osan kaksi
kehitysvaiheen suunnittelua edistettiin
Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä.
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa (SUMP) on laadittu osana yleiskaavatyötä. SUMP-ohjelman kestävän
liikenteen toimenpiteitä laadittiin vuorovaikutteisesti sidosryhmien ja kestävä kaupunki palveluryhmän kanssa.
Pyöräväylien suunnittelu on painottunut pyöräilyn laatutason parantamiseen pääreiteillä ja raitiotiekäytävässä.
Pyöräilyinfran kehittämiseen tähtäävää suunnittelua tehtiin muun muassa
keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän osalta sekä
jatkamalla keskustan pääpyöräreittien
kehittämisen suunnittelua. Kaupunkipyörien hankinta-asiakirjat valmisteltiin tähtäimenä pyörien hankinnan
kilpailutus keväällä 2020. Keskustan ja
aluekeskusten saavutettavuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua on
jatkettu. Vuonna 2016 hyväksytty pysäköintipolitiikka päivitettiin. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää
suunnittelua tehtiin etenkin koulumatkojen ja asuinalueiden turvallisuuden
parantamiseksi. Yhteistyössä poliisin
ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa
käynnistettiin
automaattivalvonnan
laajentamisen suunnittelu. Asuinalueiden 30 km/h aluenopeusrajoitusten
suunnittelua jatkettiin. Älyliikenteen kehittämistä tehtiin laaditun Tampereen
ITS-strategian mukaisesti.
Kansallisen kaupunkipuiston hankkeen valmistelua on jatkettu. Kaavoitukseen liittyvien uusien puistojen suunnittelua sekä nykyisten
saneeraussuunnittelua on jatkettu.
Tampereelle
räätälöity,
erityisesti
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täydennysrakentamisen kohteissa asumisviihtyisyyteen vaikuttava työkalu,
viherkerroin on kehitetty ja menettelyä
on pilotoitu muutamissa asemakaavakohteissa. Myös kestävää ympäristörakentamista on pilotoitu. Merkittävä
työmäärä on kohdistunut kaupungille
vuonna 2018 siirtyneen hulevesijärjestelmän vastuista. Vuoden 2019 aikana
on vastattu kattavasti hulevesimaksujen käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä sopimuksista ja käytännöistä.
Kaupunkimittauksessa prosessia on
toimittu tuloksellisesti edellisenä vuonna uudistetulla toimintamallilla, joka
sujuvoitti suunnittelun lähtötietojen
keräämisprosesseja, kiinteistönmuodostusprosesseja ja rakentamiseen kytkeytyviä prosesseja. Maankäytön kokonaisuuden digitalisointia kehittävää
MAD-hanketta on edistetty tutkimustyön ja konkreettisten pilottien avulla.
Useisiin eri yksiköihin sijoittuvien
pilottihankkeiden avulla on tutkittu
tiedonhallinnan kehittämistä ja suunnitteluprosessien sujuvoittamista. Rakentamisen volyymi on ollut Tampereella edelleen suuri vaikkakin vuotta
2018 pienempi. Rakennusvalvonnan
lupien läpimenoaikoja on pyritty no-

peuttamaan Lean-kehittämishankkeella, tältä osin kehitystyö jatkuu vuonna
2020. Rakennusvalvonnan koordinoimassa Kitara-hankkeessa on puuttuvien rekisteritietojen tarkistaminen ja
korjaus lisännyt kaupungin kiinteistöverotuottoja. Hanke jatkuu edelleen
vuonna 2020.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui
lähes vuosisuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa (Kv 15.4.2019 § 57), että Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon
siirrettiin (KV 15.4.2019) 0,48 milj. euroa
yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan
kehitysohjelmalle kohdistettuja käyttötalousmenoja. Tästä siirrosta 0,36 milj.
euroa kohdistui palveluryhmän käyttötalousmenoihin.
Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Ylitys koostui kiinteistönmuodostuksen, hulevesimaksujen sekä rakennusvalvonnan vuosisuunnitelmaa suuremmista tuotoista. Hulevesijärjestelmää
koskevassa laskutuksessa saatiin vuoden 2019 aikana korjattua edellisenä
vuonna ilmenneet puutteet muun mu-

assa virheellisten osoitetietojen osalta.
Rakennuslupien ja kiinteistötoimitusten määrä on edelleen korkea.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavoituksessa
aiheutui resurssisyiden takia palveluhankintojen ohjaukseen viivästymisiä
eikä osaa hankkeista päästy aloittamaan suunnitellusti, jolloin osa hankkeista ja kohteista siirtyi seuraavaan
vuoteen. Liikennejärjestelmän suunnittelussa toimintakulut ylittyivät, sillä
muun muassa selvitystarve on voimakkaasti kasvanut raitiotien suunnittelun
ja muiden kehittämishankkeiden takia.
Yksikön resurssit ovat niukat tarpeitten
ja työmäärän jatkuvasti kasvaessa. Ylitys kohdistui palvelujen ostoon.
Kaupunkiympäristön
suunnittelun
nettoinvestoinnit toteutuivat 1,8 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina. Ylityksen suurin syy oli Tampereen
Veden taseeseen jääneet pysyvien vastaavien valmiit hulevesi-investoitien
menot, jotka oli siirrettävä Tampereen
Vedeltä Viheralueet ja hulevedet -yksikölle.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut *)
Toimintakate

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

11 519

10 999

521

11 464

0

-465

-14 761

-14 554

-206

-16 700

360

1 786

-3 241

-3 556

314

-5 236

360

1 320

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä
paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019
-2 377

Muutettu
TA 2019
-600

Alkuper.
TA 2019

Ero
-1 777

-600

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Kaupunkiympäristön suunnittelu,
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)
Kaupunkiympäristön suunnittelu,
nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit
Yhteensä
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TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-3 026

-2 756

-270

-4 076

0

1 320

-137

-300

163

-660

360

0

-79

-500

421

-500

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-2 341

-500

-1 841

-500

0

0

-36

-100

64

-100

0

0

-2 377

-600

-1 777

-600

0

0

Kaupunkiympäristön palvelualue

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 Tampereen Infra Oy:n
perustaminen ja siihen liittyen yhtiön
ja kaupungin keskinäisestä työnjaosta
päättäminen ja sopimusmallien luominen. Edelleen keskeinen toiminnan painopiste on ollut rakentamisen erittäin
suuri volyymi koko kaupungin alueella
erityisesti raitiotien linjalla. Merkittävä osa palveluryhmän hankkeiden
suunnittelusta ja ohjauksesta kohdistui edelleen raitiotien rakentamisen ja
samassa yhteydessä rakennettavien
kaupungin hankkeiden suunnitteluun
ja yhteensovittamiseen. Myös uusien
alueiden rakentaminen on jatkunut
poikkeuksellisen kiivaana.
Kaupungin yleisillä alueilla toimivien
kaupunkikonserniin kuuluvien rakennuttajien kesken ”yhteinen työmaa”
- sopimusmallia on valmisteltu ja toimintaa kehitetty mallin mukaiseksi. Työ
ei ole vielä valmis. Omaisuuden hallinnassa uutta tietojärjestelmää on otettu
käyttöön. Satamien venepaikkojen digitaalinen vuokrausjärjestelmä otettiin
käyttöön talvisäilytyspaikkojen vuokrauksessa. Kokemukset ovat positiivisia.
Tampereen kaupungin omistamat tietoliikenneverkot toimipisteiden välillä
organisoitiin palveluryhmään.
Yleisten alueiden kunnossapito toteutui kokonaisuutena lähes tavoitteiden mukaisesti. Luminen alkutalvi
aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja
asukastyytyväisyys katujen talvihoitoon
heikkeni vähälumisiin talviin verrattuna

merkittävästi. Maanvastaanotto Ruskossa päättyi. Rakentamishankkeiden
suuri määrä näkyi katulupien suurena
määränä. Lukuisat rakennushankkeet
aiheuttivat häiriöitä liikenteelle varsinkin keskusta-alueella. Maksullista kadunvarsipysäköintiä on laajennettu.

Palvelukokonaisuuden talous
Palveluryhmän toimintakate toteutui
0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa (KV 15.4.2019 § 57), että Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon
siirrettiin (KV 15.4.2019) 0,48 milj. euroa
yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan
kehitysohjelmalle kohdistettuja käyttötalousmenoja. Tästä siirrosta 0,12 milj.
euroa kohdistui palveluryhmän käyttötalousmenoihin.
Toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Ylitys johtui pääosin suunnitelmallisesta pysäköintivalvonnan toiminnan
kehittämisestä (valvonnan suunnitelmallisuus ja työhyvinvointi), pysäköintivirhemaksujen korotuksesta, uusien
asukaspysäköintialueiden myyntituotoista, keskustan alueen käyttöönotetusta maksullisesta sunnuntaipysäköinnistä sekä pysäköintimaksujen
korotuksesta. Pysäköintivirhemaksutulot ylittivät vuosisuunnitelman noin 0,5
milj. euroa. Pysäköintimaksukertymä
ylitti 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman.
Maanvastaanottotulot alenivat merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna
Ruskon vastaanottopaikan sulkeuduttua. Korvaavaa maksullista vastaanottopaikkaa ei saatu käyttöön. Maksullisen maanvastaanottotoiminnan tulot
jäivät 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut (sisältäen valmistus omaan
käyttöön) ylittävät vuosisuunnitelman
0,7 milj. euroa. Ylitys koostuu 0,2 milj.
euron joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän kustannusylityksestä, 0,1
milj. euron lumen poiskuljettamisen
kustannusten ylityksestä, 0,1 milj. euron ylityksestä kadunvarsipysäköinnin

maksukeräysjärjestelmän
hoidossa
sekä pienemmissä yksittäisissä tehtävissä. Poistotaso toteutui 1,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä. Poistotason alitus johtui pääosin tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden suuremmasta määrästä
kuin vuosisuunnitelmassa oli arvioitu.
Kaupunkiympäristön rakennuttamisen kokonaisuuden bruttoinvestoinnit
toteutuivat 4,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investointien alitus
johtui pääosin Viiden tähden keskusta
-kehitysohjelman investointien alituksista, jotka olivat yhteensä 4,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion.
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osalta muun muassa Ranta-Tampellassa Gustaf Aspin aukion rakennusurakan aloitus siirrettiin alkavaksi
vuoden 2020 alussa. Kansi- ja Areena
-hankkeen käyttöoikeusurakassa maksueriä siirrettiin suoritusperusteen
mukaisesti vuodelle 2020 rakentamisjärjestyksen tarkennuttua. Ratinan
kauppakeskukseen liittyvän toteuttamissopimukseen liittyvät Tampereen
valtatien tukimuurin ja kevyen liikenteen tunnelin portaiden kattamisen lisätyöurakat toteutetaan vuonna 2020.
Tammerkosken valaistusurakka tehdään vaiheittain ja osa siirrettiin vuodelle 2020. Myös Hiedanranta –kehitysohjelman käynnissä olevia hankkeita
siirtyi osittain seuraavalle vuodelle.
Investointien rahoitusosuudet ylittyivät 0,6 milj. euroa. Kyse oli ARA -rahoitusosuuksista, joita ei oltu huomioitu
vuosisuunnitelmassa. Saaduista ARA
-rahoitusosuuksista 0,5 milj. euroa kohdistui Hervantajärven alueelle, 0,1 milj.
euroa kohdistui Haukiluoman alueelle,
0,1 milj. euroa Lentävänniemen alueelle ja yhteensä noin 0,1 milj. euroa
Tesoman ja Ojalan alueille. Rahoitusosuuksiin sisältyi myös vuoden 2018
tilinpäätöksessä virheellisesti kirjatun
Lintuhytin asuinalueen valtionosuussaamisen vuodelle 2019 tehty takautuva korjaus -0,26 milj. euroa.
Kaupunginvaltuusto
hyväksyi
helmikuussa (KV 18.2.2019 § 26)
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yhdyskuntalautakunnan 4,454 milj.
euron investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2018 siirtyneistä Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman
hankkeiden rahoista, mikä kokonaisuudessaan kohdistui palveluryhmän investointimenoihin.
Kaupunkiympäristön
rakennuttamisen bruttoinvestoinnit ilman Viiden tähden keskusta- ja Hiedanranta
-kehitysohjelmia toteutuivat 0,1 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä ja nettoinvestoinnit 0,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa pienempänä. Investointien talouden tasapainottamiseksi
kaikkia hankkeita ei ole pyritty toteuttamaan samaan aikaan, vaan mahdollisuuksien mukaan kohteita on pyritty
tarkoituksenmukaisesti jaksottamaan
pidemmälle aikajaksolle.
Raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamistarve ratahankkeen osalla
1 on ollut erittäin suuri ja ne ovat painottuneet vuosille 2018 - 2019. Tämän
lisäksi kaupungin voimakas kasvu on
edellyttänyt uusia kustannuksiltaan
merkittävien infrastruktuurikohteiden
toteuttamista. Kohteille on ollut tyypillistä, että kustannukset painottuvat
hankkeen alkuvaiheeseen, koska rakentamisen volyymi on alusta asti suuri. Investointikohteiden suunnittelun
toteutunut kustannus ylitti kokonaisuutena noin 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmassa investointien suunnitteluun
varatun osuuden. Ylitys aiheutuu suuresta suunnittelun määrästä. Hämeen-
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kadun toteutus on edennyt kokonaisuutena hyvin. Hervantajärven alueen
kunnallistekniikkaa on rakennettu
kiivaasti raitiotien rakentamisen vuoksi. Tämän takia kustannuksia toteutui
vuodelle 2019 vuosisuunnitelmaan verrattuna 0,5 milj. euroa enemmän.
Hämeenkadun
kevyenliikenteen
väylien toteuttaminen raitiotien rinnakkaishankkeena on mahdollistanut
aikataulun kiristämisen, jolloin rakentamiskustannuksetkin painottuivat kuluvalle vuodelle enemmän. Hämeenkadun osalta toteutuma ylitti 2,2 milj.
euroa vuosisuunnitelmassa arvioidun
vuosikustannuksen.
Hämeensillan
uusiminen on edennyt hyvin. Rakennusurakka on sillan päällysrakenteen
osalta voitu luovuttaa raitiotietä toteuttavalle allianssille vaikka sillan graniittiverhous valmistuukin vuonna 2020.
Samoin raitiotien rinnakkaishankkeena
on kiritty Sammonkadun kevyen liikenteen väylien toteuttamista. Sen kustannus ylittää 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 arvioidun
määrärahan.
Santalahden uuden asemakaava-alueen toteutuneet kustannukset olivat 0,4
milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat, koska kunnallistekniikan rakentamista toteutettiin asuntorakentamisen
edellyttämällä aikataululla. Niemenrannassa kadunrakentamista voitiin sovittaa yhteen asuntorakentamisen aikataulun suhteen, jolloin Niemenrannan
puistokadun rakentaminen lykkääntyi.

Tällöin vuoden 2019 investoinnista siirtyi 0,6 milj. euroa seuraavalle vuodelle.
Kaupunginhallitus päätti 52§ / 2016,
että Tampereen Vesi osallistuu vesihuoltoverkoston siirtojen kustannuksiin ikähyvitysperiaatteella yhteensä
5,0 milj. eurolla. Hulevesiverkosto siirrettiin kaupunkiympäristön palvelualueen omistukseen vuoden 2018 alusta.
Raitiotieallianssi laskutti Tampereen
Vesi liikelaitosta vesihuoltoverkoston
siirrosta vuonna 2019 3,0 milj. euroa,
mistä hulevesien osuus 1,16 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön
palvelualueen
vuosisuunnitelmassa ei oltu varauduttu tähän hulevesijärjestelmän ikähyvitysosuuteen.
Ojala-Lamminrahkan alueen rakentaminen on käynnistynyt yhteistyössä
Kangasalan kaupungin kanssa. Valtien
12 eritasoliittymän vuodelle 2019 osoitettu rahoitus on ylittynyt 0,5 milj. euroa. Mossin puistokadun rakentamisen
ja Rissonkadun jatkeen rakentamisen
käynnistyminen siirtyi loppuvuodesta
2019 vuoden 2020 alkuun, jolloin vuoden 2019 kustannuksia säästyi 1,1 milj.
euroa vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Rantaväylän tunnelin allianssin takuuaikaisiin kustannuksiin on kulunut
0,1 milj. euroa. Rantaväylän tunnelin
rakentamisen eduskunnassa ja kaupunginvaltuustossa hyväksytty tilausvaltuutus on 200 milj. euroa. Tunnelin
lopullisen
rakentamiskustannuksen
arvioidaan olevan noin 197 milj. euroa.
Ennusteeseen ei ole tullut muutosta.
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KAUPUNKIYMPÄISTÖN RAKENNUTTAMINEN
Käyttötalous (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Toimintatuotot

13 177

12 776

401

12 776

0

0

Toimintakulut *)

-30 013

-29 258

-755

-28 997

120

-381

Toimintakate

-16 836

-16 482

-354

-16 221

120

-381

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Investointimenot

-59 283

-64 064

4 781

-59 610

-4 454

0

Rahoitusosuudet

559

0

559

0

0

0

-58 724

-64 064

5 340

-59 610

-4 454

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Nettoinvestoinnit

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

Investoinnit (1 000 euroa)
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja
ylläpito, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat
erät)
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-16 589

-16 345

-244

-15 964

0

-381

-79

0

-79

-120

120

0

-168

-137

-31

-137

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-47 692

-48 332

640

-48 332

0

0

-746

-1 320

574

-1 320

0

0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma,
nettoinvestoinnit

-10 287

-14 412

4 125

-9 958

-4 454

0

Yhteensä

-58 724

-64 064

5 340

-59 610

-4 454

0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

139

Kaupunkiympäristön palvelualue

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

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Smart Tampere -kehitysohjelman
osana toimiva Kestävä Tampere 2030
-ohjelma jalkautti ensimmäisen toimintavuotensa aikana toteutussuunnitelmaansa tekemällä palvelualueiden valitsemien yhdyshenkilöiden
kanssa tiekarttoja Kestävä Tampere
2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.
Myös liikelaitoksille ja tytäryhtiöille
asetettiin yhteistyössä tavoitteet liiketoiminnan kehittämiseksi hiilineutraaliin suuntaan. Lisäksi vuonna 2019
pohjustettiin sidosryhmäyhteistyötä
yritysten ja asukkaiden kanssa sekä
toteutettiin kuntalaiskampanja Ilmastosankarit.
Kestävän kehityksen yksikön toiminnan keskiössä oli vuonna 2019
Kestävä Tampere 2030 -linjausten
toteutuksen tukeminen ja koordinaatio tiiviissä yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelmayksikön kanssa.
Kestävän kehityksen yksikkö vastasi
vuoden aikana Kaupunginjohtajien
ilmastosopimuksen mukaisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laadinnasta,
sekä valmisteli vuoden 2020 talousarvioon Suomen ensimmäisen ilmastobudjetin. Yksikön asiantuntijat
osallistuivat vuoden aikana kaupungin yksiköiden hiilineutraaliustiekarttojen laadintaan sekä toimenpiteiden
valmistelun että päästö- ja kustannusvaikutusten arvioinnin kautta. Hiilensidonnan ja -nielujen arviointityö
käynnistyi. Yksikkö edisti hankintojen
ympäristö- ja vastuullisuuskriteerien
käyttöä erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueella sekä keskitetyissä hankinnoissa yhteistyössä Tuomi
Logistiikan kanssa. Tukena työssä oli
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kaupunkitasoinen kestävien hankintojen sparrausryhmä sekä vuoden
aikana perustettu kestävien hankintojen strateginen ohjausryhmä. Yksikkö tarjosi sidosryhmiensä kanssa
tukea niin asukkaiden, henkilöstön
kuin esimiesten ja kaupungin johdon
ympäristö- ja ilmasto-osaamisen vahvistamiseen viestinnän ja koulutuksen avulla.
Jätehuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 17 Pirkanmaan kuntaa.
Jätehuollon toiminnassa korostui
valmistautuminen vuonna 2020 voimaan tulevaan uuteen jätelakiin.
Kuntien yhteinen jätestrategia, jossa
linjataan, miten jätehuoltoa järjestetään ja kehitetään tulevaisuudessa, valmistui suunnitellusti. Lisäksi
jätehuoltomääräysten
päivitystyö
käynnistettiin uuden jätelain tuomien muutosten toimeenpanemiseksi.
Yksikön toimintaprosessien digitalisaatiohankkeista
tiedonhallintajärjestelmää koskeva kehitystyö saatettiin päätökseen. Tämän johdosta
asiakkaiden hakemusten käsittelyaika lyhentyi merkittävästi. Sähköisen
asiointipalvelun kehittämistyössä oli
kuitenkin ongelmia, jonka vuoksi palvelua ei saatu otettua suunnitellusti
käyttöön.
Ympäristönsuojeluviranomaisen
valvontasuunnitelma ja taksa hyväksyttiin ympäristö- ja rakennusjaostossa ja Tampereen kaupungin
ympäristönsuojelumääräykset kaupunginvaltuustossa.
Ympäristönsuojelun viranomaisvalvontaa toteutettiin
valvontasuunnitelmien
mukaisesti. Ympäristönsuojelun laatujärjestelmä päivitettiin ajantasaiseksi. 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 mittaustu-

lokset ovat olleet yleisön saatavilla
ilmanlaatu-portaalissa (www.ilmanlaatu.fi).
Luonnonsuojeluohjelmaa
toteutettiin laatimalla rauhoitusesitykset Hupakankorven, Hevoshaan ja
Pikkuhaan luonnonsuojelualueista.
Laadittiin yhteistyössä kaupungin eri
tahojen kanssa luontovirkistyksen
palveluohjelma. Järvien ja ojien vedenlaadun seurantaa jatkettiin seurantaohjelman 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
heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat vajaa
0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
pienempinä. Alitus johtui pääosin
ympäristöterveysvalvonnan maksutuottojen alituksista. Tämä puolestaan pääosin johtui naapurikunnille
tehdyistä kuntapalautuksista, joita ei
oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa.
Palveluryhmän toimintakulut toteutuivat olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut
ylittyivät erityisesti Kestävä Tampere

Kaupunkiympäristön palvelualue

2030 –ohjelman osalta johtuen määräaikaisen projektihenkilöstön suuremmista palkkakustannuksista kuin
vuosisuunnitelmassa oli arvioitu. Toi-

saalta palveluostot alittuivat johtuen
erityisesti ympäristönsuojelun palveluostojen alituksesta. Myös joidenkin
Kestävä Tampere 2030 -ohjelman

osaprojektien palveluostot toteutuivat suunniteltua pienempinä.

KESTÄVÄ KAUPUNKI
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

3 037

3 351

-314

3 351

0

0

Toimintakulut *)

-7 996

-8 151

155

-7 566

0

-585

Toimintakate

-4 959

-4 800

-160

-4 215

0

-585

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet
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Raitiotie-kehitysohjelma
Kehitysohjelmat -palveluryhmään sisältyy Raitiotien kehitysohjelma, joka on
valtuustoon nähden sitova. Kehitysohjelmat perustuvat kaupunkistrategiaan
ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen
ohjauksessa. Kehitysohjelmista on esitetty tarkemmat ohjelmakohtaiset kuvaukset kirjan alkuosassa, Tampereen
kaupungin kehitysohjelmat -kappaleessa.
Raitiotien kehitysohjelma toimii kaupunkiympäristön palvelualueella ja se
koordinoi peruskaupungin toimintaa

raitiotiehankkeessa.
Peruskaupungin, kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulla on raitiotiehankkeessa
maankäytön suunnittelu, liikennesuunnittelu, katujen ja yleisten alueiden
rakennussuunnittelu,
rakennuttaminen ja ylläpito sekä joukkoliikenteen
suunnittelu, tilaaminen, maksuliikenne,
tiedotus ja matkustajainformaatio. Kehitysohjelma tukee osaltaan Tampereen Raitiotie Oy:tä ja Raitiotieallianssia
raitiotiejärjestelmän toteuttamishankkeessa. Raitiotien toteuttaminen liittyy

kiinteästi kaupunkiympäristön palvelualueen perustoimintaan sekä kaupungin muiden palvelualueiden ja kaupunginhallitukselle raportoivien muiden
kehitysohjelmien toimintaan.

Palvelukokonaisuuden talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisena.

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Käyttötalous (1 000 euroa)
Toimintatuotot

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

2

0

2

0

0

0

Toimintakulut *)

-1 533

-1 561

28

-1 529

0

-32

Toimintakate

-1 531

-1 561

30

-1 529

0

-32

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet
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Muutettu
TA 2019

TP 2019
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Joukkoliikennelautakunta
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen,
Nokia, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä
seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Joukkoliikenteen palvelut järjestää
Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueeseen sijoittuva
joukkoliikenteen palveluryhmä.
Tilinpäätös sisältää talousohjelman
tasapainottamistoimenpiteitä
yhteensä 1,50 milj. euroa, josta tulojen
lisäyksiä 0,94 milj. euroa ja menojen

vähennyksiä 0,56 milj. euroa. Tulojen
lisäykset kohdistuvat pääsylipputulojen kasvattamiseen matkalippujen
hintoja korottamalla. Menojen vähennykset kohdistuvat vähäliikenteisten
linjojen optimointiin. Talousohjelman
toimenpiteillä haetut talousvaikutukset toteutuivat.

teista toteutui ja kaksi jäi toteutumatta.
Keskeiset poikkeamat tavoitteiden
toteumissa liittyvät joukkoliikenteen

matkustajamäärän kasvuun sekä
työvoimakustannuksiin. Tavoitteiden
eteneminen on kuvattu tarkemmin
alla olevassa taulukossa.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Joukkoliikennelautakunnalle
asetettiin vuoden 2019 talousarviossa
kolme sitovaa toiminnan tavoitetta.
Vuoden lopun tilanteessa yksi tavoit-

Nro

Toiminnan tavoite 2019

6

Tyytyväisyys palveluihin
Koko vuoden 2019 asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana 4,21. Vastaava kokonaisarvoon parantunut valituissa sana vuoden 2018 osalta oli 4.17. Tutkimuksessa haastateltiin vuonna 2019 noin 12.000
kohteissa (joukkoliikenne) matkustajaa. Tavoite toteutui.

+

30

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut
3 % edelliseen vuoteen
verrattuna

Joukkoliikenteen matkustajamäärä oli vuonna 2019 noin 41,34 miljoonaa. Se on 1,06 miljoonaa matkaa eli 2,6 % enemmän kuin vuonna 2018. Tavoite ei toteutunut.

-

Työvoimakustannukset
ovat vuosisuunnitelman
mukaiset

Työvoimakustannukset ovat toteutuneet 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina
johtuen pääosin maksettujen palkkojen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa suurempina.
Tavoite ei toteutunut.
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Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

-

Lautakunnan talous
Toimintatuotot ylittivät noin 0,9 milj.
eurolla talousarvion. Tuottojen ylityksestä 0,4 milj. euroa johtui ennakoitua suuremmista lipputuloista,
0,3 milj. euroa seutuliikenteen kuntaosuuksien kasvusta ja 0,2 milj. euroa
lisääntyneistä muista tuotoista.
Toimintakulut ylittivät 0,8 milj.
eurolla talousarvion. Kulujen ylityksestä 0,5 milj. euroa johtui ennakoitua suuremmista liikennepalvelujen

ostoista sekä 0,3 milj. euroa muista
kuluista.
Toimintakate oli 13,8 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden
että tilaajan toiminnan kustannukset
ilman palvelualueen tukipalvelujen
vyörytysosuuksia. Toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa talousarviota
parempana. Toimintakate kertoo
Tampereen kaupungin osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestä-

miskustannuksista. Muiden kuntien
maksuosuudet olivat yhteensä 4,7
milj. euroa. Valtiontukea toteutui
noin 2,4 milj. euroa ja Kelan koulumatkatukea noin 1,5 milj. euroa.
Joukkoliikenteen nettoinvestoinnit
toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina johtuen käynnissä olevan lippu- ja maksujärjestelmän uudistuksen investointimenon
alituksesta.
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot

49 335

48 612

723

Maksutuotot

40

0

40

3 903

3 908

-5

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

0

0

777

620

157

Toimintatuotot yhteensä

54 055

53 140

915

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

-1 061

-1 007

-54

Palkat ja palkkiot

-879

-828

-52

Henkilösivukulut

-182

-180

-2

-154

-152

-1

-28

-28

-1

-65 646

-64 984

-662

-160

-8

-152

0

0

0

-895

-972

77

Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut

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

-132

-119

-13

Toimintakulut yhteensä

-67 894

-67 090

-804

Toimintakate

-13 839

-13 950

111

2

0

2

-13 837

-13 950

113

Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

0

0

0

-13 837

-13 950

113

SITOVAT ERÄT
Käyttötalous (1 000 euroa)
Joukkoliikennelautakunta,
toimintakate *)

TP 2019
-14 117

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-14 144

27

-13 955

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

-189

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

0

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit (1 000 euroa)
Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit
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TP 2019
-818

Muutettu
TA 2019
-1 200

Alkuper.
TA 2019

Ero
382

-1 200

Kaupunkiympäristön palvelualue

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen palveluryhmän tehtävänä on järjestää joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudulla yhteistoimintana kaupunkiseudun kuntien kanssa
sekä toimia EU:n palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen joukkoliikennelain mukaisena paikallisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan,
Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella.
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
Raitiotien rakennustyöt jatkuivat Tampereen keskustan alueella hidastaen

Käyttötalous (1
000 euroa)
Toimintatuotot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6 minuuttia suuntaansa. Liikennetarjonnassa tämä hidastuminen otettiin huomioon lisäämällä erityisesti runkolinjoille
autoja ja muilta osin aikataulumuutoksilla.
Talouden tasapainotustoimien johdosta joukkoliikenteen toimintakate
pieneni vuodelle 2019 noin 1,4 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia. Joukkoliikennetuen leikkaus kompensoitiin
asiakasmaksujen korotuksilla, koska
kasvavassa kaupungissa joukkoliikennepalvelujen kysyntä kasvaa, ja siihen
on vastattava lisäämällä tarjontaa.
Hintoja korotettiin keskimäärin 5,5
prosenttia. Hintojen korotus ja 2,6 prosenttia lisääntynyt kysyntä tuottivat lisätuloja suunnitellusti noin 3 miljoonaa
euroa. Joukkoliikenteen hoidon kustannustaso nousi talousarvion mukaisesti
noin 2 prosenttia vuonna 2019.
Kaupunginvaltuuston
asettamana
sitovana tavoitteena oli kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamäärää 3 prosenttia vuonna 2019. Joukkoliikenteen
matkustajamäärät kasvoivat vuonna
2019 noin 2,6 prosenttia. Odotuksia pienempää kasvua selittänee taloustilanteesta johtuva niukka palvelutarjonnan
lisäys ja taksojen korottaminen.

euroa seutuliikenteen kuntaosuuksien
kasvusta ja 0,2 milj. euroa lisääntyneistä muista tuotoista.
Toimintakulut ylittivät 0,8 milj. eurolla talousarvion. Kulujen ylityksestä 0,5
milj. euroa johtui ennakoitua suuremmista liikennepalvelujen ostoista sekä
0,3 milj. euroa muista kuluista.
Toimintakate oli 13,8 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että
tilaajan toiminnan kustannukset ilman
palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuuksia. Toimintakate toteutui 0,1
milj. euroa talousarviota parempana.
Toimintakate kertoo Tampereen kaupungin osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista.
Muiden kuntien maksuosuudet olivat
yhteensä 4,7 milj. euroa. Valtiontukea
toteutui noin 2,4 milj. euroa ja Kelan
koulumatkatukea noin 1,5 milj. euroa.
Joukkoliikenteen
nettoinvestoinnit
toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina johtuen käynnissä olevan lippu- ja maksujärjestelmän
uudistuksen investointimenon alituksesta.

Palveluryhmän talous
Toimintatuotot ylittivät noin 0,9 milj.
eurolla talousarvion. Tuottojen ylityksestä 0,4 milj. euroa johtui ennakoitua
suuremmista lipputuloista, 0,3 milj.

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

54 055

53 140

915

53 140

0

0

Toimintakulut *)

-68 172

-67 284

-888

-67 095

0

-189

Toimintakate

-14 117

-14 144

27

-13 955

0

-189

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 200

0

0

*) sisältää hallinto- ja tukipalvelujen sekä paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit (1
000 euroa)
Investointimenot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

-818

-1 200

Ero
382
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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.
Hiedanrannan kehitysohjelma on
kaupungin johtamisjärjestelmän työkalu kaupungin strategian tavoitteiden toteuttamiseksi Hiedanrannassa. Käytännön toteutuksesta tulee vastaamaan
Hiedanrannan Kehitys Oy kaupungin ja

yhtiön välille tehtävän palvelusopimuksen perusteella.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan ohjelmasuunnitelman päivityksen
9.12.2019. Hyötytavoitteet hyväksyttiin
13.5.2019 ja sen jälkeen tavoitteisiin on
lisätty vanhan tehdas ja kartanoympäristön uudiskäytön toteuttaminen vanhaa ja uutta mielenkiintoisesti yhdistäen.
Vuoden 2019 toiminnan keskeisin
painopiste oli Hiedanrannan maankäytön yleissuunnitelman laatimisessa.
Yleissuunnitelman
valmistuminen
on siirtynyt vuoden 2020 alkupuolelle. Raitiotielinjauksen mahdollistavan
ensimmäisen asemakaavamuutoksen
valmistelu on käynnistynyt.
Hiedanrannan kehitysohjelma on
työskennellyt etsimällä taloudellista
ratkaisua Näsijärven Lielahdessa Niemenrannassa olevan nollakuidun käsit-

telylle. Ehdotus käsittelymenetelmästä
valmistuu vuoden 2020 aikana.
Vaasan hallinto- oikeus kumosi
13.12.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman luvan Vaitinaron vesistötäytölle. Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto myönsi
20.1.2020 uuden saaritäyttöön perustuvan luvan Vaitinaron vesistötäytölle.
Alueen kehittämistä jatkettiin yhdessä kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten
kanssa. Aktiivinen toiminta alueella
ja erilaiset tapahtumat tekivät aluetta
tunnetuksi. Alueen säilytettävien rakennusten kunnostustyöt ja poistuvien rakennusten purkutyöt edistyivät
alueella. Katu- ja kulkuyhteyksiä parannettiin alueella ja Kartanonpuistoa
kunnostettiin.
Hiedanrannan Kehitys Oy:n toiminta
käynnistettiin vuonna 2019 ja Hiedanranta Ky:n perustamista vuonna 2020
valmisteltiin.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2019 talousarviossa yksi
sitova toiminnan tavoite ja kolme toi-
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menpidettä. Vuoden lopun tilanteessa menpiteiden eteneminen on kuvattu
tavoite sekä kaikki kolme toimenpidettä tarkemmin seuraavalla sivulla olevassa
jäivät toteutumatta. Tavoitteen ja toi- taulukossa.

Kehitysohjelmat

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

37

Hiedanrannan kestävyystavoitteita toteuttavien asemakaavojen valmistelu on
käynnissä yhdessä toteuttajakumppaneiden kanssa

Hiedanrannan maankäytön yleissuunnittelu käynnistettiin uudelleen Hiedanrannan
järvitäytön muutosten takia. Niin sanottuun saaritäyttöön perustuva yleissuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2020. Alueen asemakaavoitus käynnistyy vuonna 2020.
Tavoite ei toteutunut.

Nro

Toimenpide vuodelle 2019

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Vaitinaron vesistötäytölle
saadaan vesilupa ja täyttö
käynnistetään. Vaitinaron
eritasoliittymän suunnittelu- ja toteutusaikataulu
varmistetaan.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi loppuvuodesta 2019 aluehallintoviraston vuonna 2018 myöntämän niin sanotun rantatäytön vesiluvan. Kaupunki ei valittanut
hallinto-oikeuden päätöksestä. Aluehallintovirasto on antanut vesiluvan Vaitinaron
saaritäytölle. Vaitinaron vesistötäyttötyö on tarkoitus aloittaa heti kun aluehallintoviraston antama lupa tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Vaitinaron eritasoliittymän
toteuttaminen yhdessä valtion kanssa on mukana valmisteltavana olevassa MAL4sopimuksessa. Vaitinaron eritasoliittymä ei ole vielä mukana valtion liikenneverkon
kehittämishankkeissa. Toimenpide ei toteutunut.

-

0-kuidun käsittelymenetelmä tai -menetelmät valitaan
ja lupaprosessit käynnistetään. Tehdään koeruoppaus
ja käsittelypilotteja.

Ulkopuolisen asiantuntija-arvion perusteella nollakuidun arvoketjuhankkeessa
saadut tulokset ovat lupaavia erityisesti kemikaalien tuotannon osalta. Kaupunki on
käynnistänyt jatkoselvityksen/koetoiminnan, jossa varmistetaan prosessin toistettavuus ja kemikaalien talteenotto. Selvityksen/koetoiminnan tulokset saadaan keväällä 2020. Vuoden 2019 aikana on saatu useita yhteydenottoja eri yrityksiltä, joiden
tekniikat saattaisivat tuoda uusia ratkaisuja nollakuidun hyödyntämiseen. Erilaisista
ratkaisuista ollaan laadittu alustava vertailu, mutta kustannustehokasta ratkaisua ei vielä ole löydetty. Menetelmien valinta ja lupaprosessien käynnistäminen
vaativat vielä lisäselvittelyjä. Tarkasteluja tullaan laajentamaan vuoden 2020 aikana
Sellupuiston alueelle, jonka pohjassa sijaitsee myös 0-kuitua. Ratkaisuehdotuksen
laatiminen kuuluu Hiedanrannan Kehitys Oy:n vuoden 2020 palvelusopimukseen.
Toimenpide ei toteutunut.

-

Uuteen saaritäyttöratkaisuun perustuvan maankäytön yleissuunnitelman valmistuu alkuvuodesta 2020. Sen pohjalta on tavoitteena käynnistää asemakaavoitus
keväällä 2020. Raitiotien toteuttamisen mahdollistavat asemakaavat Hiedanrantaan
valmistuvat kesällä 2020. Toimenpide ei toteutunut.

-

2

3

Ensimmäiset asemakaavat ovat valmistuneet ja
hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

-
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Kehitysohjelman talous
Hiedanranta -kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna 2019 elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja
kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous
toteutui 0,23 milj. euroa vuosisuunnitelmia suurempana johtuen alueen

kiinteistöjen huolto- ja kunnossapidon
palveluiden toteutumisesta arvioitua
suurempana.
Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2019 asunto- ja
kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan
vuosisuunnitelmiin.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

investoinnit toteutuivat 5,9 milj. euroa
vuosisuunnitelmia pienempinä koska
vesistötäyttöä ei päästy aloittamaan
valituksen vuoksi. Nollakuidun koerakentamisinvestointia on siirretty, koska
tällä hetkellä selvitetään hyödyntämismahdollisuuksia ja edullisempia ratkaisuja.

HIEDANRANTA
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
Hiedanranta

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-2 839

-2 608

-231

-2 683

75

0

-1 647

-1 761

114

-1 006

-755

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-976

-547

-429

-897

350

0

Yhdyskuntalautakunta

-216

-300

84

-780

480

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

Elinvoima ja osaamislautakunta

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-5 547

-12 117

6 570

-11 920

-197

0

-4 766

-10 697

5 931

-10 500

-197

0

-781

-1 420

639

-1 420

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 lisää Tampereen veto- ja pitovoimaa sekä kilpailukykyä kasvukeskusten välisessä
kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä
kaupunkimarkkinoinnin kärjistä. Kehitysohjelmalla luodaan edellytykset ja
vakaa näkymä investoinneille ja uudelle
liiketoiminnalle.

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.
13.5.2019 hyväksyttiin päivitetyt hyötyja välitavoitteet sekä linjaukset.
Kehitysohjelman strategiaperustaan
sisältyy maakuntakaavan ja -strategian
taustat sekä kantakaupungin yleiskaavassa 2040 osoitetut keskustan laajenemissuunnat itään ja etelään. Yleiskaava
tuli voimaan kaikilta osin 20.1.2020.
Kehitysohjelman
hankekehityksen
painopisteet talousarviovuonna 2019
olivat asemanseudun kokonaisuu-

den kehittäminen, jonka Tampereen
Asemakeskuksen
yleissuunnitelma
hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa
16.12.2019 sekä Viinikanlahden alueen
suunnittelu, joka käynnistyi suunnittelukilpailulla 15.5.2019. Painopisteenä oli
myös keskustan länsiosan vetovoimaisuutta vahvistavat hankkeet kuten Kunkun parkki ja Näsikallion eritasoliittymä,
Särkänniemen ja Mustalahden sataman
lähialueet sekä Keskustori ympäristöineen.
Kehitysohjelman koordinoimia rakentamisvaiheen hankkeita olivat muun
muassa Ranta-Tampella, 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 2019 talousarviossa kolme toimenpidettä. Vuoden
lopun tilanteessa toimenpiteistä kaksi
toteutui ja yksi toteutui osittain. Toimenpiteiden eteneminen on kuvattu
tarkemmin seuraavalla sivulla olevassa
taulukossa.
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Nro

Toimenpide vuodelle 2019

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

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

Sekä Ranta-Tampella, että Viinikanlahti etenevät kehitysohjelman sisällöllisten
tavoitteiden mukaisesti. Aikataulun osalta kokonaisuudessaan ollaan tavoitteen
mukaisessa tahdissa. Ranta-Tampellan kanavan rakentaminen jatkuu, ja kanava
arvioidaan avattavan Näsijärveen vuoden 2020 kesällä. Kanavan ylittävät sillat ovat
valmiit tai lähes valmiit. Tammerkosken rantareitit -teemaan kuuluva Vapriikinraitti
avattiin Vapun aattona 2019. Viinikanlahden asemakaavoitustyö on käynnistetty,
selvityksiä tehdään muun muassa pilaantuneista maista, liikenteestä ja vesistömallista. Alueen kansainvälinen ideakilpailun toinen vaihe on käynnissä, kilpailu alkoi
15.5.2019 ja päättyy 14.2.2020. Kilpailun tavoitteita käsiteltiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2019. Toimenpide toteutui.

+

Asemakeskuksen ja asemanseudun kehittäminen etenee
MAL-sopimuksen mukaisesti
yhteistyössä valtion kanssa
ja Kansi ja Areena -hankkeen
toteuttaminen etenee suunnitellusti.

Asemakeskuksen ja asemanseudun kehittäminen etenee sekä kehitysohjelman sisällöllisten, että MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Yleissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2019. Alueen ensimmäisen
vaiheen asemakaava voi nyt edetä ja tavoitteena on, että ehdotus valmistuu 2020
aikana. Asemakeskuksen kannalta välttämättömän Hämpin parkin laajennuksen
toteuttamiseen löydettiin ratkaisu, joka mahdollistaa toteutuksen ensimmäisessä
vaiheessa ilman uusien ajoyhteyksien toteuttamista. Hankkeen asemakaavaa edistetään samassa aikataulussa asemakeskuksen ensimmäisen vaiheen asemakaavan
kanssa. Tampereen Kansi ja Areena hankkeen rakentaminen jatkuu ja ensimmäinen
vaihe valmistuu aikataulun mukaisesti 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Toimenpide
toteutui.

+

Keskustan länsiosan vetovoimaa vahvistavat keskeiset
hankkeet etenevät, avainhankkeina Kunkun Parkki,
Näsikallion eritasoliittymä,
Särkänniemi-Mustalahti ja
Keskustori.

Hankkeet ovat edenneet sisällöllisesti kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti, mutta aikataulullisesti ollaan osaltaan tavoitteista jäljessä. Kunkun Parkin ja Näsikallion
eritasoliittymän asemakaavat etenevät ehdotusvaiheeseen 2020 aikana. Alun perin
tavoitteena oli 2019. Särkänniemi oli asemakaavoitusohjelman vuoden 2019 kohde.
Asemakaavaehdotus oli tarkoitus viedä hyväksyttäväksi Onkiniemen tontinluovutuskilpailun tulosten jälkeen. Asemakaavaehdotuksen valmistuminen ja hyväksyminen
siirtyi vuodelle 2020. Keskustorin kehittäminen jatkuu 2020 järjestettävän läntisen
keskustan visiotyön osana. Santalahden tapahtumapuiston rakentaminen eteni
suunnitelman mukaisesti ja se valmistuu ja otetaan käyttöön 2020 kesäkuussa.
Toimenpide toteutui osittain.

+/-

2

3
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Kehitysohjelman talous
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna 2019
elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä
yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.
Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous kokonaisuutena toteutui 1,1 milj.
euroa vuosisuunnitelmia pienempänä.
Suunniteltua pienempään toteumaan
vaikuttivat etenkin eteläisen kasvusuunnan hankekehityksen, Näsikallion
eritasoliittymän ja Tammelan eräiden

projektien siirtyminen seuraavaan
vuoteen. Lisäksi ohjelman rekrytoinnit
eivät toteutuneet koko vuodeksi kuten
oli budjetoitu.
Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2019 asunto- ja
kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan
vuosisuunnitelmiin.
Kehitysohjelman tärkeimmät investointikohteet vuonna 2019 olivat Ranta-Tampellan rakentaminen, Areenan
Kansi ja yleiset alueet sekä Tammer-

kosken valaistus, Särkänniemen tapahtumaranta Santalahdessa ja kehitysohjelman nopeat toimenpiteet kuten
Ratikkakahvila ja musiikin tähtikatu.
Investoinnit toteutuivat 4,7 milj. euroa
vuosisuunnitelmia pienempänä pääasiassa Areenan Kannen kulkuyhteyksien
ja yleisten alueiden rakentamisjärjestyksen tarkentuessa ja kustannusten
siirtyessä seuraavalle vuodelle.

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

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-2 983

-4 072

1 089

-4 076

0

4

-2 890

-3 572

682

-3 576

0

4

-93

-500

407

-500

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-13 688

-18 392

4 704

-13 938

-4 454

0

-3 400

-3 980

580

-3 980

0

0

-10 288

-14 412

4 124

-9 958

-4 454

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Investointimenot
Yhdyskuntalautakunta
Investointimenot
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Smart Tampere
Smart Tampere on kaupungin strateginen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on kestävä ja älykäs Tampere,
jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa
palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman
tavoitteena on myös nostaa Tampere
kansainvälisesti tunnetuksi kestävän
ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja
uusille liiketoiminnoille.
Smart Tampere -ohjelmassa kehitetään älykkäitä ja kestäviä palveluja, teknologioita ja toimintatapoja,
jotka helpottavat ihmisten arkea, lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta
sekä mahdollistavat kaupungin hiilineutraalin ja resurssiviisaan kasvun.
Ohjelma tukee koko kaupungin uudistumista mm. nopein kokeiluin ja
kehittämällä uusia työskentelytapoja.
Sen tavoitteena on avata niin kaupungin palveluja, tiloja kuin alueita
ja kehityshankkeita alustoiksi yhteiskehittämiselle työntekijöiden, kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Kaupunki tavoittelee alustamaisella
kehittämisellä ketterää, kestävää ja
kustannustehokasta uudistumista ja
tarjoaa samalla mahdollisuuksia osallistumiselle ja yritystoiminnalle.
Smart Tampereen ekosysteemiohjelma edistää alueen yritysten älykästä uudistumista, kasvua ja uusien
työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa Tamperetta houkuttelevana
osaamiskeskittymänä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien ja
kaupunkialustojen kehittäminen valituissa teemoissa. Ohjelman toteuttajana toimii Business Tampere.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Ekosysteemiohjelmassa käynnistettiin tekoäly-, analytiikka- ja turval-
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lisuusteemojen
projektitoimintaa.
Ohjelmassa rakennettiin yhdessä eri
toimijoiden kanssa projekteja, joissa
kaupunki voi toimia yhteistyökumppanina, mahdollistajana tai testialustana. Lisäksi määriteltiin keskeiset eri
teemojen liiketoimintapilotit. Sovitut
projektit käynnistettiin ja meneillään
olevia projekteja jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.
Keskeiset eri teemojen liiketoimintapilotit ja ekosysteemin strategiset
tavoitteet on määritelty. Vuoden 2019
tuloksina voidaan mainita Viinikan IoT
järjestelmän alustahankinnan käynnistäminen sekä Tampere Events sovelluksen ja kaupunki-infonäyttöjen
käyttöönotto. Lisäksi Hämeenkadun
ja Raitiotien visualisointi AR-sovelluksen avulla on käynnistetty. Visuaalinen 360-kuvaopastus Pyynikin
ja Pispalan alueelle on valmistunut.
Myös alusta matkailupalvelutarjoajille valmistunut ja se on käytössä Visit
Tampere sivustoilla. Kokonaisuudessaan vuonna 2019 saatiin 48 nopeat
kokeilut -ehdotusta. Toteutettuja ja
loppuun saatettuja kokeiluja oli 26,
joista yksi skaalattiin. Lisäksi toteutettiin yksi hackathon, josta jatketaan
kolmen ratkaisuehdotuksen kanssa
eteenpäin.
Sovitut projektit jatkuivat ja uudet
hankkeet käynnistettiin suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019. Uusina
hankkeina käynnistyivät turvallisuuden SURE ja liikkumisen Vähähiilinen
liikkuminen mobility hubeissa -hankkeet. Tekoäly ja analytiikka teemassa
toteutettiin AI-ekosysteemikartoitus
ja tulosten perusteella aloitettiin
ekosysteemin rakentaminen. Lisäksi
päätettiin järjestää kansainvälinen
AI tapahtuma, joka ajoittuu vuoden
2020 huhtikuulle. Vuoden 2019 lopulla tehtiin kaksi hankehakua; Dronet
osana kaupunkiympäristöä ja UrbanGuard. Hankevalmisteluna tehtiin

kyberturvallisuuteen liittyvä hankeehdotus, jossa Tampereen kaupunki
osallistuu pilottikaupunkina Stone
- demonstraatioon ja Reply Route
Horizon 2020, liikkumiseen liittyvä
hanke, jonka keskiössä liikkuminen
palveluna.
Ohjelmassa on käynnissä seitsemän yhteistyöalustaa: 3D Kaupunkimallialusta, drone-testialusta,
Tampere Events, josta löytyvät
kaikki päätapahtumat, Hervanta 5G,
jota hyödynnetään älyliikenteen ratkaisujen kehittämisessä sekä Viinikan
IoT-alusta, jossa alustahankinta käynnissä. Kaupunki-infonäytöt ovat käytössä ja ylläpito sovittu.
Smart Tampere viestintämateriaalia kehitettiin vuonna 2019 toteuttamalla Smart Tampere sivuston
uudistus, luomalla Smart Tampereen
englanninkielinen video ja fyysinen
esite kansainvälisiä messuja varten.
Lisäksi suomen- ja englanninkieliset
digitaaliset esittelymateriaalit päivitettiin. Loppuvuodesta keskityttiin
Tampere Smart City Week ja Smart
City Mindtrek viestintään luomalla
mm. video ja digitaalista esitysmateriaalia sosiaaliseen mediaan ja Smart
Tampere sivustolle.
Smart Tampere -kehitysohjelman
osana toimiva Kestävä Tampere
2030 -ohjelma jalkautti ensimmäisen
toimintavuotensa aikana toteutussuunnitelmaansa tekemällä palvelualueiden valitsemien yhdyshenkilöiden kanssa tiekarttoja Kestävä
Tampere 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös liikelaitoksille ja
tytäryhtiöille asetettiin yhteistyössä tavoitteet liiketoiminnan kehittämiseksi hiilineutraaliin suuntaan.
Lisäksi vuonna 2019 pohjustettiin
sidosryhmäyhteistyötä yritysten ja
asukkaiden kanssa sekä toteutettiin
kuntalaiskampanja Ilmastosankarit.

Kehitysohjelmat

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Smart Tampere -kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2019 talousarviossa neljä
sitovaa toiminnan tavoitetta ja kahdeksan toimenpidettä. Vuoden lopun ti-

lanteessa tavoitteista kolme toteutui ja
yhden tavoitteen toteutumista ei voida
arvioida. Toimenpiteistä seitsemän toteutui ja yksi toteutui osittain. Tavoittei-

den ja toimenpiteiden eteneminen on
kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

8

Digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut

Digitaalisten palveluiden käyttöastetta ei voida tällä hetkellä kokonaisuudessaan mitata. Vuoden 2020 aikana Palvelutietomalli -projektin myötä palvelut ja asiointikanavat
viedään suomi.fi -palvelutietovarantoon, jolloin eri asiointikanavia ja niiden käyttöasteita voidaan alkaa tarkastella kokonaisvaltaisesti. Tavoitteen toteutumista ei voida
arvioida. Digitaalisten palveluiden käyttöaste on kasvanut vuonna 2019 muun muassa
seuraavissa yksittäisissä palveluissa, joista on saatavissa riittävän luotettavaa tietoa:
Tampereen Suomi.fi verkkomaksupalveluiden käyttövolyymi kasvoi vuonna 2019 18 %
ja sen kautta välitettiin verkkomaksuina 21 milj. euroa. Suurimpana palveluna Joukkoliikenteen Nella Nettilatauspalvelu. Uuden Nysse Mobiili -sovelluksen kautta myytiin
vuoden aikana 451 020 joukkoliikenteen mobiililippua joka vastaa noin 20 % osuutta
kertalipuista. PIKI–kirjaston verkkopalveluiden käyttömäärä kasvoi 11,3 % yhteensä 18,1
milj. katselukertaan. Samalla mobiililaitteiden käyttöosuus kasvoi 36,8 % kattaen 49,7 %
kokonaismäärästä.

?

Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa olevia priorisoituja kokeilukohteita on toteutettu Smart
Tampere Digiohjelman avulla yhteistyössä konsernin ja palvelualueiden kanssa. Uusia
digitaalisia asiointimahdollisuuksia on kokeilujen avulla tunnistettu mm. ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen, digitaaliseen asiakkuudenhallintaan ja asiakaspalveluun,
asiakasviestintään ja markkinointiin, mobiilipohjaiseen asiakaspalautteen keräämiseen,
nuorten koulutuksen, työnhaun ja uraohjauksen kehittämiseen, sekä ajanvaraukseen
liittyen. Käyttöönottoprojekteiksi ovat edenneet kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen viestinnän ja asioinnin kanavana sekä tilojen
käyttöön liittyvät varaus- ja maksukanavat. Tavoite toteutui.

+

9

20

28

Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on tunnistettu kokeiluiden kautta

Smart Tampere ekosysteemiohjelman kautta on
syntynyt vähintään kaksi
monenkeskeistä yhteistyöalustaa yrityksille

Vuonna 2019 ohjelmassa on syntynyt kaksi moninkeskistä yhteistyöalustaa yrityksille:
Tampere Events ja Kaupunki-infonäytöt. Näiden lisäksi Hervanta 5G ja Viinikan IoTalusta ovat kehittyneet liiketoimintaratkaisuista yhteistyöalustoiksi. Tavoite toteutui.

Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelma
on alkanut ja keskeisten
osatavoitteiden toteutus on
alkanut kaupunkikonsernissa

Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutus on alkanut kaupunkikonsernissa Kestävä
Tampere 2030 -ohjelman koordinoimana. Keskeisiksi osatavoitteiksi määritettiin kuusi
tavoitetta: i) kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuus on 69 %, ii) kaupunki kasvaa
ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin, iii) kulutus on kestävää ja
kiertotalous toimii, iv) uudisrakentaminen on nollaenergiatasoa ja asumisen hiilijalanjälki pieni, v) uusiutuvan energian osuus on 80 %, ja vi) kaupunkiluonto ja -rakenteet
sitovat hilltä ja ilmastonmuutokseen on varauduttu. Osatavoitteiden toteutus on
alkanut tiekarttatyön muodossa. Palvelualueiden valitsemien yhdyshenkilöiden kanssa
on aloitettu tiekarttojen laatiminen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Valmis
tiekartta esitellään kaupunginhallituksessa 31.8.2020. Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille
asetettiin tavoitteeksi vuodelle 2020 kehittää liiketoimintaa hiilineutraaliin suuntaan ja
kaikkien kanssa on sovittu mittarit tavoitteen mittaamiseksi. Tavoite toteutui.

+

+
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Kehitysohjelmat

Nro

Toimenpide vuodelle 2019

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Tiivistetään yhteistyötä
palvelualueiden ja konsernihallinnon välillä palveluiden
digitalisoimiseksi ja työskentelytapojen uudistamiseksi
(kehityskohteiden valinnat,
omistajuuksista sopiminen ja
riittävä resursointi) [Digiohjelma].

Kaupunkitasoinen kehittämisen toimintamalli täsmentyy ja konkretisoituu jatkuvasti,
roolit ja vastuut selkeytyvät ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen jatkuu. Yhteistyötä palvelualueiden ja konsernihallinnon kanssa on tiivistetty kehittämisen toimintamallin mukaiseksi ja pyritty nivomaan sitä osaksi toiminnan ja talouden prosessia.
Samoin kuin muussakin kehittämisessä, myös Digiohjelmassa kehityskohteiden valinta
ja priorisointi omistajatahon kanssa, muutoksen johtaminen, tavoitteiden selkeämpi
ja konkreettisempi määrittely, riittävä resursointi, sekä jälkiseuranta edesauttavat uudistamaan palveluja ja työskentelytapoja. Näitä prosesseja on parannettu ja tehostettu
mm. seuraavin keinoin: johdon ICT-foorumit ja arjen käytäntöjen palaute/arviointi palvelualueittain ja Tietohallinnon asiakasinfot. Käytännössä lopputuloksena on syntynyt
entistä laadukkaammat palvelu- ja vuosisuunnitelmat. Toimenpide toteutui.

Luodaan keinoja palveluiden
digitalisoimisen ja työskentelytapojen uudistamisen
kokonaiskuvan seurantaan ja
ohjaamiseen [Digiohjelma].

Palvelujen digitalisoimisen ja työskentelytapojen uudistamisen kokonaiskuvan seurannan ja ohjaamisen kehittäminen on tiivistä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa osana kaupunkitasoisen kehittämisen mallia. Seurantaa ja ohjaamista on tehostettu
jo olemassa olevia toimintatapoja kehittämällä. Esim. tarkentamalla kehittämisjonossa
olevien projektien priorisointiperusteita, sekä projektien raportointia ja raportointityökalua (Kehittämissalkku) kehittämällä. Tietohallinnossa on kehitetty ja otettu
käyttöön ICT-kehittämisen tuottavuuspotentiaalin raportointimalli, joka perustuu ICTkehittämishankkeiden ja kokeilujen kustannus-hyötylaskelmiin. Raportointimallia on
kehitetty tuottavuusseurannan kehittämistyön yhteydessä ja koeraporttia on esitetty
kaupunginhallitukselle. Toimintatapojen uudistamisesta digitalisaation avulla raportoidaan kolmannesvuosittain käynnissä olevan kehittämistyön hyötypotentiaali. Hyötyjen
realisointi on riippuvaista kehittämistyön etenemisestä (mm. maankäytön prosessien
digitalisointi, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistus ja ohjelmistorobotiikka) ja niiden todentaminen on mahdollista sitä mukaa kuin aihepiiriin kuuluvia
projekteja valmistuu. Toimenpide toteutui.

2

3

4

5
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Määritellään yhdessä eri toimijoiden kanssa keskeiset eri
teemojen liiketoimintapilotit
[Ekosysteemiohjelma].

Liiketoimintapilotit on määritelty, ja ekosysteemin strategiset tavoitteet on määritelty teematasoisesti. Liiketoimintapilotit kytkeytyvät näihin. Käynnissä olevia pilotteja:
Viinikan IoT järjestelmä: Tampereen kaupungin IoT alustahankinta käynnissä; Tampere
Events on käytössä ja sovelluksesta löytyvät kaikki päätapahtumat; kaupunki-infonäytöt
jäävät käyttöön ja yritykset saavat referenssit; Hämeenkadun ja Raitiotien visualisointi
AR-sovelluksen avulla käynnissä; alusta matkailupalvelutarjoajille valmistunut ja Visit
Tampere sivulla käytössä; skaalattu pilotti visuaalinen 360-kuvaopastus Pyynikin ja Pispalan alueelle valmistunut, markkinointitoimenpiteet vuodella 2020; älypysäkki: näyttö
tehty, asennus Hervantaan tulossa, ja ratikan autonominen, sähköinen syöttöliikennepalvelu: toteutetaan SHOW hankkeen kautta. Lopetetut pilotit: AR-opastettu nähtävyyskierros -pilotti. Suunnitellut pilotit: Turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvä hankkeistustyö
käynnistetty yhdessä DIMECC:n kanssa, tuloksena käynnistettäviä hankkeita vuonna
2020; 3D-tulostusselvitys seudun isojen teollisuusyritysten tilanteesta, tuloksena työkalu seudun yrityksille EU-hankkeiden hakemisen tueksi; älykkään logistiikan kokeilut
lentoaseman ympäristössä hankesuunnitelma, joista saatu positiivinen rahoituspäätös.
Yhteenveto: Kokonaisuudessaan vuonna 2019 saatiin 48 nopeat kokeilut ehdotusta. Toteutettuja ja loppuun saatettuja kokeiluja oli 26, joista yksi skaalattu. Lisäksi toteutettiin
yksi hackathon, josta jatketaan 3 ratkaisuehdotuksen kanssa eteenpäin. Toimenpide
toteutui.

Käynnistetään sovitut projektit ja jatketaan meneillään
olevia projekteja suunnitelmien mukaisesti [Ekosysteemiohjelma].

Sovitut projektit ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Uudet hankkeet ovat käynnissä. Tehtyjen hankehakujen status: Dronet osana kaupunkiympäristöä: haku pääsi
ensimmäisestä vaiheesta läpi (mukana Insta, Nsion ja Nokia); UrbanGuard: suunniteltu
aloitus keväällä 2020, vahvistumatta. Näiden lisäksi on tehty seuraavia hankevalmisteluja: cyberturvallisuuteen liittyvä hanke-ehdotus, jossa Tampereen kaupunki osallistuu
pilottikaupunkina Stone-demonstraatioon, tarkoituksena testata IoT-alustan sensoreita
ja itse alustan luotettavuutta; sekä Reply Route Horizon 2020, liikkumiseen liittyvä hanke, jossa keskiössä MaaS-palvelut. Haku jätetty 08.01.2020. Toimenpide toteutui.

Toteutussuunnitelma jalkautetaan kaupungin yksiköiden
ja sidosryhmien kanssa [Kestävä Tampere-ohjelma].

Toteutussuunnitelmaa jalkautettiin tekemällä palvelualueiden valitsemien yhdyshenkilöiden kanssa tiekarttoja Kestävä Tampere 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekarttojen laatiminen on hyvässä vauhdissa ja valmis tiekartta etenee kaupunginhallitukseen
loppukeväästä 2020. Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille on asetettu tavoitteeksi vuodelle
2020 kehittää liiketoimintaa hiilineutraaliin suuntaan ja kaikkien kanssa on sovittu
mittarit tavoitteen mittaamiseksi. Sidosryhmäyhteistyötä yritysten kanssa on valmisteltu tavoitteena käynnistää yhteistyö alkuvuonna 2020. Asukasyhteistyö on aloitettu
Ilmastosankari-kampanjalla ja kiertämällä alueverkostot sekä julkaisemalla tamperelaisten ilmasto-opas. Toimenpide toteutui osittain.
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6

7

8

Kestävän liikkumisen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden,
yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa [Kestävä
Tampere -ohjelma].

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan
alkavissa ja jo käynnistyneissä projekteissa [Kestävä
Tampere -ohjelma].

Älykkäitä energiajärjestelmiä
kehitetään Hiedanrannassa,
keskustassa ja Vuoreksessa
[Kestävä Tampere -ohjelma].

Käyttövoimaselvitys on tehty, mutta ei vahvistettu päätöksenteossa. Selvityksen
tilannekatsaus on esitelty joukkoliikennelautakunnalle 27.11.2019 lukuun ottamatta
kustannustarkastelua. Kaupunkipyörien käyttöönotto valmistellaan kesäksi 2020 ja
siihen on varauduttu yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Kestävä
Tampere 2030 -tiekartan valmistelua on tehty yhteistyössä SUMP-ohjelman valmistelun
kanssa. Sähköbussien käytöstä on kerätty dataa STARDUST-projektissa. Analyysia tehty
energiakulutukseen sekä käyttöasteeseen liittyen. Power BI dashboardit olemassa.
Hackathon-voittaja Attidon kanssa aloitetaan pilotti tammikuussa 2020. Tavoitteena
on reittianalyysisovellus, joka toteutetaan kaupungin Azure-pilvipalvelun päälle ja
PowerBI:llä luodaan käyttäjille käyttöliittymät. Ratkaisulla todennetaan joukkoliikenteen
profiloinnin mahdollisuuksilla vähentää joukkoliikenteen kustannuksia ja päästöjä.
Sähköautojen pilotointi on tällä hetkellä jäissä, koska sähköautoissa on jopa vuoden
odotusaika. Jakajat-hanke on käynnistynyt, siinä toteutetaan yhteiskäyttöautokokeilu
kaupunkiympäristön palvelualueella vuonna 2020. Toimenpide toteutui.

+

EKAT-projektissa on käynnistetty 7 kaupungin palvelukiinteistökohteessa 8 yrityksen
ja Tilapalvelut Oy:n kanssa selvitys energia- ja olosuhdetiedon hyödyntämiseksi ja
energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi Ekokumppanit on toteuttanut mm. tilankäytön tehostamista tukevana pilottina 10 yrityksen ratkaisusta kootun kokonaisuuden,
jota voidaan hyödyntää asuinkiinteistöissä esimerkiksi kaupungin vuokratalosäätiön
kohteissa. Kiinteistöjen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimallin toteuttaja on valittu
ja ensimmäiseksi käyttökohteeksi on valittu päiväkoti Vuoreksessa. Jatkossa arviointia
laajennetaan käytettäväksi laajasti kaupungin kohteiden suunnittelun alkuvaiheen
arvioinnissa. STARDUST-projektissa on jatkettu Härmälänrannan ja Ilokkaanpuiston
hiilineutraalin asumisen kehityshankkeita ja osallistuttu kansainväliseen Syncronicityhankkeeseen yhteistyössä Tilapalvelujen kanssa. AREA21-projektissa on jatkettu öljystä
uusiutuviin -kampanjaa. Toimenpide toteutui.

+

EKAT-hankkeessa on tehty EU:n määrittelemien Smart Readiness Indicatorin mukaisten
teknologioiden vertailua energia- ja päästönäkökulmasta Hiedanrannassa konsulttityönä. Lisäksi meneillään on simulointiympäristön määrittelytyö, jotta myös muissa
kaupungin kehitysohjelmissa ja -alueilla voidaan tehdä vertailukelpoista analyysiä
kaupungin rakennetun ympäristön toimenpiteiden vaikutuksista elinkaaripäästöihin
ja -kustannuksiin. Hiedanrannan Kehitys Oy selvittää innovaatiokeskuksen resursoinnin järjestämistä ja toimenpiteitä loppuvuodelle 2020 ja eteenpäin. Keskustan osalta
STARDUST pilotoi Enermixin ja Sähkölaitoksen kehittämää älykästä kaukolämpöä.
Kohteena olivat asuinrakennukset ja testaus jatkuu nyt myös julkisen puolen rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään Tilapalveluiden, TOASin, seurakunnan ja mahdollisesti myös
S-ryhmän kanssa. Vuoreksen nollaenergiakorttelin kilpailu ratkaistiin elokuussa 2019.
Kortteli varattiin kilpailun voittaneelle Lehto Asunnot Oy:lle jatkosuunnittelua varten.
Tavoitteena on, että hanke etenee rakennuslupavaiheeseen keväällä 2020. Kaukolämmön kysyntäjouston pilotointi jatkuu. EU Gugle -projekti päättyi.
Toimenpide toteutui.

+

SMART TAMPERE
Käyttötalous (1 000 euroa),
toimintakate
Smart Tampere

TP 2019

Muutettu
TA 2019
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Elinvoima- ja osaamislautakunta
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Yhdyskuntalautakunta
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Alkuper.
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0
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-415
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Kehitysohjelmat

Raitiotie
Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelma koordinoi peruskaupungin
toimintaa raitiotiehankkeessa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Tampereen raitiotien toteutusvaiheen
1 rakentaminen alkoi vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Rakennustyöt ovat vuonna 2019 jatkuneet ydinkeskustassa,
Kalevassa, Tampereen yliopistollisen
keskussairaalan alueella, Hervannan
valtaväylän varrella ja Hervannassa.
Joulukuussa 2019 Raitiotieallianssin
toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli
käytetty 67 prosenttia ja ratainfran tekninen valmiusaste oli 78 prosenttia.
Valmiusasteessa ei ole mukana Hatanpään valtatien ratahaaran vaikutusta.
Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2019, että välille Koskipuisto - Tampereen valtatie teetetään tarkentava
suunnitelma raitiotien Hatanpään
valtatien ratahaarasta. Hatanpään ratahaaran kehitysvaihe tilattiin Raitiotieallianssilta ja suunnittelun tulosten
perusteella kaupunginvaltuusto päätti
Hatanpään ratahaaran rakentamisesta 25.11.2019. Hatanpään ratahaaraan
kuuluu raitiotierata Hämeenkadulta
linja-autoasemalle asti ja raitiotiepysäkit Sorin aukion kohdalle.
Raitiotieradan rakennustyö on pitkäkestoinen ja se tuo monia muutoksia
kaupunkikuvaan. Raitiotietä rakennetaan keskelle elävää ja täydessä toiminnassa olevaa kaupunkia. Raitiotien
rakentaminen erityisesti ydinkeskustan keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä
ja matka-aikojen pidentymistä eri kulkumuodoille. Varsinkin Hämeenkadun
ja Hatanpään valtatien järjestelyillä on
merkittävä vaikutus koko kaupunkiseudun bussiliikenteeseen. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden
edetessä useita kertoja. Rakentamisen
aikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohtana on, että kaikille kiinteistöille
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on pääsy sekä pelastus- ja huoltoliikenteen toimintaedellytykset säilyvät
kaikissa tilanteissa. Keskeistä rakentamisen aikaisessa tiedottamisessa ja
vuorovaikutuksessa on, että asianosaiset saavat tiedon muutoksista ennakkoon ja riittävän ajoissa. Raitiotien rakentamisen aiheuttamista muuttuvista
liikennejärjestelyistä Raitiotieallianssi
tiedottaa hyvin kattavasti eri kanavissa. Raitiotien kehitysohjelma tukee
rakentamistoimintaa mm. kaupungin
sekä allianssin projekti- ja johtoryhmätyöskentelyä tukevalla päätöksenteon
valmistelulla, yritysyhdyshenkilön panoksella, vuorovaikutustilaisuuksin ja
rakentamisen aikaisen taiteen ohjelmalla.
Raitiotieallianssi hoitaa raitiotien
rakentamiseen liittyvien palautteiden
vastaanottamisen ja käsittelyn yhteistyössä Tampereen kaupungin Frenckellin asiakaspalvelupisteen kanssa.
Raitiotieallianssin yhteistoimintaa mitataan erillisellä sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Lisäksi hankkeen julkisuuskuvaa mitataan systemaattisesti
analysoimalla toimituksellista mediaa
puolueettoman tahon toimesta. Yhteistoiminnan sujuminen ja hyvin hoidettu julkisuuskuva ovat osa Raitiotieallianssin palveluntuottajia motivoivan
kannustinjärjestelmän mittaristoa.
Raitiotien kehitysohjelma teettää
raitiotien toteutusosilla 1 ja 2 sekä raitiotiejärjestelmän tulevaisuuden jatkolinjoilla vaikutusarviointeja, vaihtoehtovertailuja ja seurantatutkimuksia
suunnittelu- ja rakentamispäätösten
päätöksenteon tueksi. Lisäksi raitiotien
kehitysohjelma laatii, toteuttaa ja teettää erilaisia tutkimuksia, selvityksiä,
alustavia suunnitelmia, suunnitteluohjeita, opinnäytetöitä, kokeiluja, mittauksia ja rakentamisen aikaisia haittoja
lieventäviä toimia. Raitiotiekaupunkien
yhteistoimintaa ja tiedon vaihtoa kokemuksista tehdään kehitysohjelmavetoisesti erityisesti Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Oulun sekä Pohjoismaiden
uusien raitiotiekaupunkien Bergen,
Aarhus, Odense ja Lund kanssa.

Raitiotien käyttöönoton viestinnän
vetovastuu on Tampereen Raitiotie
Oy:llä, mutta Raitiotien kehitysohjelma
on mukana toteuttamassa ja rahoittamassa toimenpiteitä. Näkyvimpänä
toimenpiteenä järjestettiin Makettinäyttely Tampere-talossa helmikuussa
2019. Näyttelyssä oli kävijöitä noin 15
000. Makettinäyttely jatkui Rollikkahallilla lokakuuhun 2019 asti. Kesällä ja
syksyllä 2019 järjestettiin korttelijuhlat
Hämeenkadun valmistuneilla osuuksilla sekä kadun länsi- että itäpäissä.
Tampereen raitiotien toteutusvaiheen 2 suunnittelu, Raitiotieallianssin
kehitysvaihe jatkui osuudella Pyynikintori - Hiedanranta - Lentävänniemi. Toteutusvaiheen 2 raitiotiekatujen
katusuunnitelmat hyväksyttiin viidellä
kadulla keväällä 2019. Raitiotiekatujen
katusuunnitelmia edeltävät tarkentavat yleissuunnitelmat etenivät vuonna
2019 Hiedanrannan tehdasalueella,
Järvikaupungissa ja Enqvistinkadun
ratahaaralla. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuustolla on valmius päättää
raitiotien toteutusvaiheen 2 rakentamisesta lokakuussa 2020.
Raitiotiejärjestelmän
seudullisen
yleissuunnitelman laatiminen kilpailutettiin Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven kaupunkien ja Pirkkalan kunnan
yhteistyönä keväällä 2019. Yleissuunnitelman laatiminen alkoi heinäkuussa 2019. Seudullinen yleissuunnitelma
ei tähtää raitiotieratojen välittömään
rakentamiseen, vaan tavoitteena on
määrittää asemakaavavaraukset tulevaisuuden mahdollisille raitiotielinjoille. Tampereen kaupunki, raitiotien
kehitysohjelma vastaa yleissuunnitelman kustannuksista 48 prosenttia. Tilaajakuntien kunnanhallitukset tekivät
seudullisen yleissuunnitelman välipäätökset raitiotien ratalinjausvaihtoehtojen karsimisesta marraskuussa 2019.
Tavoitteena on, että päätöksenteko
seudullisen raitiotien ratavarauksista
tehdään suunnitteluun osallistuvien
kuntien valtuustoissa syksyllä 2020, ja
että koko yleissuunnitelma valmistuu
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kehitysohjelmat

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle asetettiin
vuoden 2019 talousarviossa kolme sitovaa toiminnan tavoitetta ja viisi toimen-

pidettä. Vuoden lopun tilanteessa tavoitteista kaksi toteutui ja yksi toteutui
osittain. Toimenpiteistä neljä toteutui

ja yksi toteutui osittain. Tavoitteiden ja
toimenpiteiden eteneminen on kuvattu
tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

34

Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt
tavoitellun aikataulun mukaisesti

Raitiotien rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuksissa.
Joulukuussa 2019 raitiotien osan 1 rakentamisen kustannuksista oli toteutunut 71 % ja toteutusajasta 67 % ja raitiotieinfran
valmiusaste oli 78 %. Tavoitteena on, että raitiotien kaupallinen
koeliikenne alkaa 1.4.2021 ja että varsinainen kaupallinen liikenne
alkaa 9.8.2021. Raitiotien osaa 1 koskien kaupunginhallitus päätti
huhtikuussa 2019, että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen
keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava
suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen
valtatie. Valtuusto päätti marraskuussa tämän Hatanpään valtatien ratahaaran rakentamisesta osan 1 toteuttamisen yhteydessä.
Hatanpään haara otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Tavoite
toteutui.

+

Seudullisen yleissuunnitelman laatiminen alkoi kesällä 2019.
Seutusuunnittelua tehdään yhteistyössä Pirkkalan, Kangasalan ja
Ylöjärven kanssa. Yleissuunnitelman välipäätökset on tehty marraskuussa neljän tilaajakunnan kunnanhallituksissa. Suunnittelu ja
arviointityö jatkuu valituilla raitiotien ratalinjauksilla.
Päätökset seudullisen raitiotien ratalinjausvarauksista on tavoitteena tehdä kuntien valtuustoissa syksyllä 2020. Suunnitelman
on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite
toteutui.

+

35

36

Raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja
vaiheistuksesta on muodostunut yhteinen
kokonaisnäkemys

Raitiotien osan 2 suunnittelu on edennyt Raitio- Osan 2 suunnittelu etenee Raitiotieallianssin kehitysvaiheena.
tieallianssin kehitysvaiheena sekä HiedanranKatusuunnitelmat on hyväksytty puolesta osan 2 ratapituudesta.
nan ja Niemenrannan asemakaavoituksena
Raitiotiekatujen yleissuunnitelmat on laadittu vuoden aikana
Lielahdenkadusta, Halkoniemenkadusta, Hiedanrannan tehdasalueelle, Järvikaupunkiin ja Enqvistinkadulle. Näsijärven täytön
vesiluvasta saatiin hallinto-oikeuden hylkäävä päätös joulukuussa. Vesilupaviranomaiselle on valmisteltu uutta saariratkaisuun
perustuvaa vesilupahakemusta. Hiedanrannan ja Järvikaupungin
alueen maankäytön suunnittelu ja raitiotien suunnittelu etenevät siltä osin, kuin se on ollut mahdollista ilman lainvoimaista
vesilupaa. Santalahden alueen kohdalle on laadittu ja hyväksytty
kolme asemakaavaa. Yhdestä asemakaavasta on valitettu. Tavoite
toteutui osittain.

Nro

Toimenpide vuodelle 2019

1

Rakentamisen aikaisten haittojen lieventäminen Raitiotien rakentamisen aikaisten haittojen lieventämistä on tehty
yhteistyössä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa.
pormestarin nimeämien työryhmien määrittämien toimenpiteiden
mukaisesti. Ratikkakahvila Keskustorille avattiin heinäkuussa.
Hämeenkadulla järjestettiin korttelijuhlat Tampere Tunnetuksi
ry:n ja alueen yrittäjien kanssa elokuussa ja lokakuussa. Hatanpään valtatien rakentamisen viestinnän yhteistyöryhmä yrittäjien
ja kiinteistönomistajien kanssa aloitti elokuussa. Valtuusto päätti
Hatanpään valtatien ratahaaran rakentamisesta marraskuussa.
Rakentaminen alkaa vuoden vaihteessa. Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu rakentamisen ajan. Rakentamisesta katuympäristössä
aiheutuu väistämättä haittaa ympäristölle ja liikenteelle. Tätä ei
voida kokonaan välttää. Yhteistyö on ollut erittäin aktiivista yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa uudella Hatanpään valtatien
ratahaaralla jo suunnitteluvaiheessa. Toimenpide toteutui.

+/-

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

+
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2

3

4

5

Raitiotien toteutushankkeen viestinnän ja sidos- Raitiotien toteutushankkeen viestintä on jaettu rakentamisen osalryhmäyhteistyön kokonaisuuden koordinointi.
ta Raitiotieallianssin viestintäryhmään sekä raitiotien käyttöönoton
viestintään. Raitiotien kehitysohjelma osallistuu viestinnän prosessien määrittämiseen ja osallistuu molempien ryhmien toimintaan
aktiivisesti ja tukee niitä mm. hankinnoin ja henkilöresurssein.
Sidosryhmäyhteistyötä tehdään jatkuvasti kuntalaisten, yritysten, kiinteistönomistajien ja muiden keskeisten tahojen kanssa.
Toteutusosalla 1 ja Hatanpään valtatien haaralla keskustelu liittyy
rakentamiseen sekä osalla 2 ja seudullisen yleissuunnitelman osalta suunnitteluun. Raitiotien kehitysohjelma osallistuu merkittävällä
henkilötyöpanoksella Tampereen raitiotiehankkeen esittelyyn.
Esimerkiksi elokuussa kehitysohjelma järjesti tutustumisbussikiertoajelut seuturaitiotien kuntien kuntajohtajille ja Tampereen
kaupunginhallitukselle. Toimenpide toteutui.
Valtionavun neuvotteleminen osan 2 suunnitte- Osan 2 suunnittelun valtionapupäätös on saatu 21.3.2019.
luun ja seudulliseen yleissuunnitteluun.
Seudullisen yleissuunnitelman laatiminen on alkanut kesällä 2019.
Valtionapuhakemus valmistelussa on odotettu MAL4-aiesopimuksen neuvottelujen valmistumista. Seudullisen yleissuunnitelman
valtionapuhakemus on tavoite lähettää keväällä 2020. Toimenpide
toteutui osittain.
Seudullinen yleissuunnitelman laatija on kilpailutettu. Yleissuunnittelu käynnissä yhdessä
kehyskuntien kanssa.

Seudullisen yleissuunnitelman suunnittelukonsultti on valittu
toukokuussa ja sopimus on allekirjoitettu heinäkuussa. Yleissuunnitelmaa on tehty yhdessä Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven
kanssa. Seudullisen yleissuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmät
kokoontuvat säännöllisesti. Marraskuussa kaikkien tilaajakuntien kunnanhallituksissa tehtiin yleissuunnitelman välipäätökset,
linjausvaihtoehtojen karsintapäätökset. Suunnittelu jatkuu kaikilla
ratahaaroilla kahdella pääratalinjausvaihtoehdolla.
Toimenpide toteutui.

Raitiotiejärjestelmän käyttöönotto kaupungin
Raitiotien käyttöönoton työ- ja ohjausryhmät kokoontuvat säännäkökulmasta. Kohderyhmänä mm. kuntalaiset nöllisesti. Vetovastuu käyttöönottoprosessissa on Tampereen
ja yritykset.
Raitiotie Oy:llä, mutta kehitysohjelma on mukana toteuttamassa ja
rahoittamassa erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen toimenpiteitä. Näkyvimpänä toimenpiteenä järjestettiin makettinäyttely
Tampere-talossa helmikuussa ja näyttely jatkuu edelleen Rollikkahallissa. Päävastuu näyttelyn ylläpidosta on kehitysohjelmalla.
Toimenpide toteutui.

Kehitysohjelman talous
Raitiotien kehitysohjelman toimintakate toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisena.

RAITIOTIE
Käyttötalous (1 000 euroa)
Yhdyskuntalautakunta *)
*) sisältää vyörytysosuudet
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TP 2019
-1 532

Muutettu
TA 2019
-1 561

Alkuper.
TA 2019

Ero
29

-1 529

KV:n
muutokset
0

Muut
muutokset
-32

+

+/-

+

+
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Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin
kehitysohjelma on systemaattinen
jatko vuosina 2017-2018 toteutetulle
työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliselle kokeilulle ja siihen liittyneelle
kehitysohjelmalle. Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelmalla
jatketaan Suomen vaikuttavimman
työllisyydenhoidon mallin kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehitysohjelman aikana rakennetaan työllisyyspalveluja, joiden
keskeisenä kärkenä on osaavan työvoiman saatavuus ja alueen kilpailukyky. Toimintamallissa otetaan huomioon muutokset lainsäädännössä ja
toimijoiden rooleissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman
8.4.2019 § 145.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Työllisyys- ja kasvupalveluihin on rakennettu työllisyyskokeilun päätyttyä alustapohjainen toimintamalli,
jossa työnhakijoiden ja työnantajien
palvelut tuotetaan asiakaslähtöisillä, palvelutarpeisiin pohjautuvilla

palvelualustoilla yhteistyössä TE-toimiston, muiden Pirkanmaan kuntien
ja kumppaneiden kanssa. Tällä on
pyritty turvaamaan asiakasohjausta
TE-toimistosta ja rakentamaan sujuvaa asiakaspalvelua. Samalla on systemaattisesti valmistauduttu kuntien
tulevaisuudessa mahdollisesti laajenevaan toimivaltaan julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestäjänä.
Kuntien toimivallan laajentamista on
ajettu edunvalvonnalla perustuen
muun muassa Pirkanmaan työllisyyskokeilun (2017-2018) hyviin tuloksiin.
Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää kirjaukset kuntien
roolin vahvistamisesta työllisyydenhoidossa. Ensimmäisessä vaiheessa
on tarkoitus käynnistää työllisyyden
kuntakokeilut keväällä 2020. Jatkossa
vuodelle 2021 valmisteltaneen erityisesti suurempien kaupunkien kanssa
kasvu- ja työllisyyssopimukset.
Pirkanmaan 22 kuntaa hakivat syksyllä 2019 hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun.
Kokeilun käynnistyminen edellyttää,
että edustakunta hyväksyy kokeilulain. Pirkanmaan kokeilussa hyödynnetään edellisen työllisyyskokeilun

toimintamalleja ja hyviä käytänteitä.
Kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti työnhakijoiden ja työnantajien väliset kohtaantopalvelut, osaavan
työvoiman saatavuuden edistäminen
ja alueen ekosysteemin hyödyntäminen. Tampere koordinoi ja johtaa kokeilukokonaisuutta.
Palvelualustojen muodostamisen
ja kuntien välisen yhteistyömallin rakentamisen lisäksi kehitysohjelmassa
on panostettu palvelutarjonnan ja
osaamisperusteisten työllisyyspalvelujen kehittämiseen sekä kaupungin
kehittämiseen
työllisyydenhoidon
alustana.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2019
talousarviossa kolme sitovaa toiminnan tavoitetta ja kolme toimenpidettä.
Vuoden lopun tilanteessa tavoitteista
yksi toteutui osittain ja kaksi jäi toteutumatta. Toimenpiteistä kaksi toteutui
ja yksi jäi toteutumatta. Tavoitteiden ja
toimenpiteiden eteneminen on kuvattu
tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

2

Maahanmuuttajien työllisyys on
parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

Ulkomaisten työttömien määrä ja työttömyysaste ovat hieman nousseet. Joulukuussa 2019 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 1373, kun luku vuotta
aiemmin oli 1289 (+6,5 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste oli joulukuussa 27,0
%, kun se vuotta aiemmin oli 26,7 %. Työttömyys kääntyi nousuun syksyllä 2019.
Sitä ennen ulkomaisten työttömien määrä ja työttömyysaste olivat olleet laskussa
vuodesta 2017 alkaen. Tavoite ei toteutunut.

Erityistä tukea tarvitsevien
työllistymisedellytykset ovat
parantuneet

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin on ollut vuonna 2019 haasteellisempaa kuin työllisyyskokeilun aikana kaupungin toimivallan muutoksesta johtuen. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen
aktiivitoimenpiteeksi luettaviin palveluihin laski viisi prosenttia vuoden takaisesta,
mutta oli kuitenkin edelleen 37 % korkeammalla tasolla kuin ennen työllisyyskokeilun alkua. Palveluiden vaikuttavuus on hyvää. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan työhön,
koulutukseen tai työkokeiluun eteni 40 % asiakkaista. Osallisuutta vahvistavaan
kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 546 asiakasta, toimintapäiviä 31710
vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista n. 23,5 % on siirtynyt työllistymispolulla
eteenpäin. Sosiaaliseen kuntoutukseen on osallistunut 466 asiakasta, toimintapäiviä 26144 vrk. Palvelun päättäneistä asiakkaista n. 12 % on siirtynyt työllistymispolulla eteenpäin. Tavoite toteutui osittain.

13

-
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Nro

Toimenpide vuodelle 2019

Toimenpiteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Jatketaan ja kehitetään edelleen
työllisyyskokeilun hyviä käytänteitä osaksi maakunnallista
yhteistyömallia 2021.

Työllisyys- ja kasvupalveluihin on rakennettu työllisyyskokeilun päätyttyä alustapohjainen toimintamalli, jossa työnhakijoiden ja työnantajien palvelut tuotetaan
asiakaslähtöisillä, palvelutarpeisiin pohjautuvilla palvelualustoilla yhteistyössä
TE-toimiston, muiden Pirkanmaan kuntien ja kumppaneiden kanssa. Alustoja on
rakennettu seuraaviin teemoihin: Yrittäjyys- ja työnantajapalvelut, Kansainvälisen
osaamisen palvelut, Työllisyys- ja koulutuspalvelut, Nuorten työllisyyspalvelut sekä
Aikuisten monialaisen tuen palvelut. Tällä on pyritty turvaamaan asiakasohjausta
TE-toimistosta ja rakentamaan sujuvaa asiakaspalvelua. Samalla on systemaattisesti valmistauduttu kuntien tulevaisuudessa mahdollisesti laajenevaan toimivaltaan julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestäjänä. Kuntien toimivallan
laajentamista on ajettu edunvalvonnalla perustuen muun muassa Pirkanmaan
työllisyyskokeilun (2017-2018) hyviin tuloksiin. Pääministeri Marinin hallitusohjelma
sisältää kirjaukset kuntien roolin vahvistamisesta työllisyydenhoidossa. Vuonna
2020 on määrä laajentaa ja uudelleen käynnistää työllisyyskokeilut ja vuodelle
2021 valmisteltaneen erityisesti suurempien kaupunkien kanssa tehtävät kasvu- ja
työllisyyssopimukset. Pirkanmaan 22 kuntaa ovat yhdessä hakeneet hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti
5.12.2019 Pirkanmaan valinnan kokeilun jatkovalmisteluun. Lopullisesti kokeilualueista päättää eduskunta kokeilulain hyväksymisen yhteydessä keväällä 2020.
Toimenpide toteutui.

2

3
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Työmarkkinatuen kuntaosuus on Vuonna 2019 kuntaosuus toteutui 2,4 milj. euroa pienempänä kuin vuotta aiempienentynyt 2,7 milj. euroa 2018 min. Vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan verrattuna kuntaosuus pieneni 1,2 milj.
vuosisuunnitelmaan verrattuna
euroa. Työmarkkinatukimaksuissa on säästetty kahdessa vuodessa yhteensä 12,4
milj. euroa verrattuna vuoteen 2016. Tavoite ei toteutunut. Työllisyyskokeilun
jälkeen asiakkaat ovat ohjautuneet kaupungin työllisyyspalveluihin TE-toimistosta
sen tekemän palvelutarvearvion perusteella. Aktivointiaste on tämän seurauksena
laskenut. Hallitusohjelman mukaisen työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä
kaupungin työllisyyspalvelujen toimivalta laajenee merkittävästi. Kokeilun käynnistymiseen asti asiakasohjauksen toimivuutta pyritään tehostamaan sopimuksellisella yhteistyöllä TE-toimiston kanssa. Vuodelle 2019 sovitut asiakasohjausmäärät
eivät toteutuneet.

Haetaan Pirkanmaan kuntien
kesken yhdenmukainen toimintamalli osaamisperustaisille
työllisyyspalveluille.

Tuotteistetaan yhteistyöalustoilla
toteuttavat kuntien elinvoimapalveluihin liittyvät työllisyyspalvelut.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Marinin hallitusohjelman mukaan kuntien vastuusta työllisyyspalveluissa ja kasvuja työllistymisohjelmissa tullaan lisäämään erityislainsäädännöillä, jolloin kuntien
toimivalta laajenisi vuonna 2020. Pirkanmaan 22 kuntaa hakivat syksyllä 2019
hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun. Pirkanmaan kokeilussa hyödynnetään ja jatkokehitetään edellisen työllisyyskokeilun toimintamalleja
ja hyviä käytänteitä. Pirkanmaa muodostaa yhden kokeilukokonaisuuden, jossa
asiakaspalvelu rakennetaan yhdenmukaiseksi ja joitakin palveluja keskitetään Tampereelle tai Pirkanmaan TYP-alueilla kuntien kesken. Tampere koordinoi ja johtaa
kokeilukokonaisuutta ja hoitaa keskitetysti mm. tiedolla johtamisen, viestinnän
sekä henkilöstön koulutuksen ja perehdytyksen tehtäviä. Pirkanmaan toimintamalli on kuvattu yhteisessä kokeiluhakemuksessa. Toimenpide toteutui.
Työllisyys- ja kasvupalvelujen palvelustrategiaa luodaan kehitysohjelman ja valtakunnallisen valmistelun myötä asiakastarpeeseen ja toimivaltaan pohjautuen.
Hallitusohjelman mukaiset uudet työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnistymässä
kevään 2020 aikana, mikäli eduskunta hyväksyy kokeilulain. Työllisyyden kuntakokeilun vaikutuksesta työllisyys- ja kasvupalvelujen koko tuotevalikoima tullaan
tarkastelemaan uudelleen. Toimivallan muutoksen myötä kuntien vastuulle siirtyy
merkittävästi lakisääteisiä TE-palveluja, jotka otetaan huomioon osana työllisyys- ja
kasvupalvelujen kokonaisuutta ja palvelutuotteita. Tampere ottaa vastaan kokeilun
alkaessa noin 18 000 työnhakija-asiakkaan palveluvastuun. Toimenpide ei toteutunut. Työllisyys- ja kasvupalvelut tulee vuonna 2020 tuotteistamaan työnhakijoiden
ja työnantajien väliset kohtaantopalvelut. Kokeiluun liittyvän käynnistämisvaiheen
jälkeen tavoite on, että työllisyys- ja kasvupalvelut käynnistää laajan palvelustrategiatyön vuonna 2021.

-

+

+

-
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Kehitysohjelman talous
Kehitysohjelman toimintakate, -18,3
milj. euroa, oli 0,1 milj. euroa ylijäämäinen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuotot toteutuivat 1,9 milj.
euroa suunniteltua suurempina. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta ja valtionkorvauksia kirjattiin

Käyttötalous (1 000 euroa)
Elinvoima- ja osaamislautakunta

0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän.
Työllistämistukia saatiin 0,7 milj. euroa
suunniteltua enemmän johtuen mm
velvoitetyöllistettyjen määrän merkittävästä kasvusta. Lisäksi budjetoimattomien kansainvälisten palvelujen hankkeiden avustuksia kertyi 0,9 milj. euroa.
Toimintakulut olivat 1,8 milj. euroa
suunniteltua suuremmat. Palkkauskustannukset ylittyivät 0,5 milj. euroa joh-

TP 2019
-18 307

Muutettu
TA 2019
-18 398

Alkuper.
TA 2019

Ero
91

-18 462

tuen kansainvälisten palvelujen henkilöstön rekrytoinneista, yhteensä 11
henkilötyövuotta. Asiakaspalveluostot
ylittivät vuosisuunnitelman 1,2 milj. eurolla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden matkakorvaukset on kirjattu
ehkäisevänä toimeentulotukena avustusten kuluryhmään, mutta budjetoitu
asiakaspalveluostoina. Matkakorvaukset ylittivät budjetoidun 0,1 milj. eurolla.

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

0

64
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Vetovoimainen elämyskaupunki
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma toteuttaa kaupunkistrategiaa, erityisesti sen visiota luovasta ja
innovatiivisesta kaupungista ja tavoitetta Tampereesta Pohjoismaiden vetovoimaisimpana elämyskaupunkina.
Tavoitteen saavuttamiseksi Tampere
hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Vetovoimainen
elämyskaupunki -kehitysohjelmaa toteutettiin vuonna 2019 Tampere Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
hankkeella.
Tampereen kaupunginhallitus päätti
28.5.2018, että Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Euroopan kulttuuripääkaupungit -toiminta on Euroopan unionin arvostetuin
kulttuurinen ohjelma, josta vuosille
2020–2033 on määrätty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o
445/2014/EU. Päätöksessä määritellään
toiminnan tavoitteet ja kulttuuripääkaupunkien valintakriteerit. Euroopan
unionin kulttuuripääkaupunkistatuksista vuodelle 2026 toinen on varattu
Suomelle. Valinnan suomalaisista ehdokkaista tekee EU:n kansainvälinen
asiantuntijaraati kaksivaiheisella hakuprosessilla, joka päättyy 2021. Tampere Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
2026 hankkeen tavoitteena on voittaa
hakukilpailu.
Tampereen strategiasta ja EU:n
asettamista tavoitteista lähtien kulttuuripääkaupunkistatus edistää mm.
kulttuurin panosta kaupungin pitkän aikavälin kehityksessä kaupungin omien
painopisteiden mukaisesti, vahvistaa
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kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta
ja osallistumismahdollisuuksia sekä
kohottaa alueen kansallista ja kansainvälistä profiilia ja omaa identiteettiä
kulttuurin kautta. Kulttuuripääkaupunkistatus on mahdollisuus luoda laajaa
strategista ekosysteemiä vetovoimaisen elämyskaupungin ja elinvoimaisen
maakunnan kehittämiselle. Jo hakuvaiheella edistetään kulttuurin ja yhteistyön kehittämistä.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Tampere Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke käynnistyi joulukuussa 2018, mistä lähtien hakua on
valmisteltu laajapohjaisena yhteistyönä. Hankkeen toiminnan tavoitteena
vuonna 2019 oli kulttuuripääkaupunkihakemuksen 1. vaiheen valmistelu
siten, että hakemus on valmis 5.5.2020
mennessä ja esitellään EU:n asiantuntijaraadille kesäkuussa 2020. Asiantuntijaraati päättää niiden perusteella, valitaanko Tampere jatkoon hakukilpailun
2. vaiheeseen.
Vuoden 2019 aikana hanke organisoitui valmistelutiimiksi ja Tampere kutsui muut Pirkanmaan kunnat hakuun
mukaan. Tampere solmi kumppanisopimukset 18 pirkanmaalaisen kunnan
kanssa, millä luotiin alueellinen yhteistyöverkosto: hakijakaupunki Tampere,
pääkuntakumppani Mänttä-Vilppula ja
kumppanikunnat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä,
Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkea-

koski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi ja Kuhmoinen, joka siirtyy osaksi Pirkanmaata
2021. Kumppanikunnat osallistuivat
hankkeeseen myös rahoituksellisesti.
Hankkeen toiminnan painopisteet
määräytyivät tavoitteesta eli hakemuksesta käsin. EU:n kriteereistä ja hakukysymyksistä, Tampereen strategiasta ja
Tampereen ja Pirkanmaan haun erityisistä tavoitteista lähtien tehtiin suunnittelu-, sidosryhmä- ja tiedonkeruutyötä
ja ryhdyttiin kirjoittamaan hakukirjaa.
Viestinnällisesti keskeisiä tapahtumia
olivat hankkeen avajaiset maaliskuussa Hiedanrannassa ja teemojen julkistaminen elokuussa. Tampereen haun
pääteemaksi valittiin yhdenvertaisuus.
Tampereen ja muiden osallistuvien
kuntien asukkaille ja kulttuuritoimijoille järjestettiin monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa haun teemoihin
ja sisältöihin: digitaalisessa kyselyssä,
asukastilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa (kuten Puistofiestassa ja Saunapäivässä) mielipiteensä antoi yhteensä
yli 8700 henkilöä. Kulttuuritoimijoiden
asiantuntijuutta hyödynnettiin mm.
ohjelmatyöryhmissä. Kaikille avoin ohjelmahaku keräsi yli 700 ehdotusta kulttuuriohjelmaa varten.
Pormestarin johtama kulttuuripääkaupunkihankkeen
neuvottelukunta
kokoontui kaksi kertaa. Kulttuuripääkaupunkihanke järjesti kansainvälisen
Hän – Equality, Culture and Women
-seminaarin 3.12. Tampere-talossa Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon, IGEP:n,
palkintojuhlan jälkeen.

Kehitysohjelmat

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelmalle asetettiin vuoden 2019
talousarviossa yksi sitova toiminnan
tavoite. Vuoden lopun tilanteessa ta-

voite toteutui. Tavoitteen eteneminen
on kuvattu tarkemmin alla olevassa
taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

24

Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kulttuuristrategian (kulttuuriohjelma)
joulukuussa. Strategiaa valmisteltiin laajapohjaisessa yhteistyössä kaupungin
yksiköiden ja ulkoisten sidosryhmien kesken. Kulttuuripääkaupunkihakukirjan
laatiminen käynnistyi ja taiteellista ohjelmaa rakennettiin yhdessä paikallisten kulttuuriosaajien kanssa avoimen ideahaun pohjalta. Tavoite toteutui.

Tampereen kulttuuriohjelma on
valmistunut laajapohjaisessa yhteistyössä osana hakuprosessia

+

Kehitysohjelman talous
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelman
kulttuuripääkaupunkihankkeen tilikauden tulos toteutui
vuosisuunnitelman mukaisena, 0,5 milj.
eurona. Toimintatuotot toteutuivat 0,2
milj. euroa suunniteltua suurempina.

Käyttötalous (1 000 euroa)
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Ne muodostuvat kulttuuripääkaupunkihaun kuntakumppanien rahoitusosuuksista (yhteensä 212 000 euroa),
joita ei ollut huomioitu talousarviossa.
Budjetointivaiheessa kuntakumppanien rahoitusosuutta ei ollut mahdollista

arvioida, sillä kunnat tekivät päätöksensä sitoutumisestaan hakuun vuoden
2019 kuluessa. Toimintakulut ylittivät
budjetoidun 0,2 milj. eurolla pääasiassa ohjelman henkilöstöresurssien vahvistamisesta johtuen.

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-489

-542

53

-222

-320

0
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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 seitsemän konserniyksikköä: hallinto, henkilöstö, omistajaohjaus, strategia ja kehittäminen,
talous, tietohallinto ja viestintä.

Toiminnan painopisteet ja
keskeiset muutokset
Kaupungin Konsernihallinnossa edistetään koko kaupunkiorganisaation
yhteisiä strategisia tavoitteita. Vuonna
2019 näissä painottuivat johtamisen ja
työhyvinvoinnin kehittäminen, talouden tasapainottaminen sekä tuottavuuden parantaminen muun muassa
hankintojen tehokkuutta parantamalla ja työskentelytapoja uudistamalla
digitalisaatiota hyödyntäen.
Konsernipalveluyksikkö
Kopparin
toiminta päättyi vuoden 2019 alusta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottaa henkilöstö- ja talousyksiköiden ohjauksessa Monetra Pirkanmaa
Oy. Tietojohtamis- ja projektipalvelut,
hallintopalvelut, ict-palvelut sekä osa
henkilöstöpalveluista siirtyivät osaksi
konserniyksiköitä.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta siirrettiin konsernihallinnon
strategia- ja kehittämisyksikköön suhdetoiminta ja markkinointi -kokonaisuus. Mainitut siirrot kasvattivat konsernihallinnon henkilöstömäärää noin
160 henkilötyövuodella.
Konsernihallinnon toteutunut henkilötyövuosien määrä vuonna 2019
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oli 344,98, joka alitti suunnitellun 27,5
henkilötyövuodella. Syitä henkilötyövuosien suunniteltua pienempään
toteumaan olivat mm. käyttämättä
jääneet projektivaraukset, vapautuneiden tehtävien täyttämättä jättämiset, rekrytointien viivästymiset,
pitkät poissaolot, muutamat yksittäiset henkilösiirrot palvelualueille sekä
maakuntavaalien siirtyminen. Myös
digiohjelman rekrytoinnit toteutuivat
pienempänä kuin oli suunniteltu.
Vuonna 2019 ICT-toimintaympäristöä sovelluksineen kehitettiin yhteensä 6,5 milj. eurolla. Pienimuotoisia
muutos- ja parannustöitä tehtiin 21
ICT-palvelulle 2,4 milj. eurolla. Smart
Tampere Digiohjelman ketterän kehittämisen projekteja oli vuoden aikana käynnissä noin 20 ja ohjelmaa
toteutettiin 1,7 milj. eurolla. Konsernisalkkujen ohjaamia ICT-projekteja
uusien sovellusten kehittämiseksi tai
entisten uudistamiseksi oli käynnissä
yli 30. Näistä merkittäviä projekteja
olivat muun muassa Alue-Pegasos
(ulkoisella rahoituksella), Office365käyttöönotto,
Ohjelmistorobotiikan
käyttöönotto kaupunkitasoisesti, Sähköisen ajanvarauksen käyttöönoton
laajennus sosiaalihuollon palveluissa
sekä Tiedolla johtaminen kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluissa.

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Konsernihallinnolla valtuustoon nähden sitovaa oli toimintakate (pl. ICTkehittäminen ja Smart Tampere) sekä
Smart Tampere toimintakate ja ICTkehittämisen toimintakate ja bruttoinvestoinnit yhteensä.

Konsernihallinto
Konsernihallinnon toimintakate (ilman ICT-kehittämistä ja Smart Tam-

peretta) toteutui 3,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Toimintatuotot
toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut 3,2
milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Merkittävin yksittäinen syy toimintatuottojen suunniteltua suurempaan
toteutumaan oli budjetoimattomiin
hankkeisiin kohdistuneet avustukset (0,5 milj. euroa). Toimintakulujen
suunniteltua pienempi toteuma aiheutui henkilöstökulujen säästöistä
(1,2 milj. euroa) sekä palvelujen ostoista (1,4 milj. euroa, joka jakaantui tasaisesti lähes kaikille Konsernihallinnon
yksiköille). Myös muut toimintakulut
toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Smart Tampereen
toimintakate toteutui suunnitellun
mukaisesti.

ICT-kehittäminen
Tietohallintoyksikön vastuulla olevan ICT-kehittämisen talouden sitova
seurantataso on ICT-kehittämisen toimintakatteen ja bruttoinvestointien
yhteissumma. Toimintakate 5,1 milj.
euroa ja investoinnit 1,4 milj. euroa
(yhteensä 6,5 milj. euroa) toteutuivat
3,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Suunniteltua vähäisempään
rahankäyttöön oli useita syitä. Suurimmat yksittäiset tekijät olivat Smart
Tampere Digiohjelman tietoisesti toteutettu suunnitelmaa pienempi henkilöstömäärä sekä rahankäyttö, haasteet ICT-toimittajien toteutuskyvyssä
sekä useiden projektien toteutuksien
viivästyminen vuodelle 2020 tietohallinnosta riippumattomista syistä.
Vuoden 2020 talousarvioon esitettiin
yhteensä 3,0 milj. euron uudelleenbudjetointeja investointeihin ja ne
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
17.2.2020.

Konsernihallinto

KONSERNIHALLINTO
Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön

22 069

21 866

203

1 054

339

715

851

836

15

23 974

23 041

933

648

0

648

-18 987

-20 105

1 118

-3 161

-3 437

276

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-566

-682

116

-24 552

-27 131

2 579

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-688

-631

-56

Avustukset

-546

-657

111

-3 681

-3 592

-89

-262

-654

392

Toimintakulut yhteensä

-52 442

-56 889

4 447

Toimintakate

-27 820

-33 848

6 027

Palvelujen ostot

Vuokrakulut
Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

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

-1

0

-1

-27 822

-33 848

6 026

-710

-1 300

590

-28 532

-35 148

6 616

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-1 361

-3 127

1 766

-500

-3 000

374

67

0

67

0

0

0

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-6 481

-10 400

3 919

-7 400

-3 000

0

Konsernihallinto, toimintakate

-22 566

-26 433

3 867

-26 539

0

106

Smart Tampere, toimintakate

-134

-141

7

-141

0

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 sekä
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.
Yhteisten erien investoinnit ovat pääosin sijoituksia osakkeisiin ja osuuksiin.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Ero

Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset

429

253

176

12

0

12

Muut toimintatuotot

4 336

852

3 484

Toimintatuotot yhteensä

4 777

1 105

3 672

-174

-440

266

-2 088

-2 612

524

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

34

-38

72

-27 027

-27 830

803

-60

-56

-4

-80 113

-79 207

-906

-251

-175

-76
-1 446

-1 863

-417

Toimintakulut yhteensä

-111 542

-110 775

-767

Toimintakate

-106 765

-109 670

2 905

0

-1 131

1 131

-106 765

-110 801

4 036

Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon
Yhteisten erien toimintakate toteutui
2,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Toimintatuotot toteutuivat 3,7
milj. euroa suunniteltua parempina,
johtuen pääosin Coxa Oy:n osakkeiden myynneistä Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiireille.
Myös pysäköintituottoja saatiin vajaa
0,2 milj. euroa suunniteltua enemmän
(talousohjelman mukainen pysäköintituottojen kasvu).
Toimintakulut toteutuivat 0,8 milj.
euroa muutettua talousarviota suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat
0,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska harkinnanvaraisia henkilöstömäärärahoja käytettiin suunniteltua
vähemmän (0,3 milj. euroa), varhemaksuja ei toteutunut (0,5 milj. euroa)
ja lisäksi eläkemenoperusteiset maksut olivat 0,1 milj. euroa budjetoitua
pienemmät. Muut kulut toteutuivat
1,7 milj. euroa suunniteltua huonompina. Tästä 0,8 milj. euroa johtui Kiinteistö Oy Pellavanparkin osakkeiden
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luovutustappiosta. TREDU:lle osoitettu
valtionosuusrahoitus oli 1,1 milj. euroa
muutettua talousarviota suurempi,
koska opetus- ja kulttuuriministeriö
hyväksyi kaupungin oikaisupyynnön
valtionosuuden perusteena olevasta
suoritemäärästä ja marraskuussa saatiin vielä päätös valtionosuuden lisäyksestä. Suurtapahtumiin käytettiin rahaa
0,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän.
Liikunta- ja kulttuurietuuteen sekä työmatkaliikenteen tukeen kului 0,4 milj.
euroa suunniteltua vähemmän rahaa,
koska henkilöstö ei käyttänyt etuuksia
täysimääräisesti.
Suunnitelmanmukaisia poistoja ei
toteutunut tilikaudella, koska muutettuun talousarvioon sisältyvän TREDUKiinteistöt Oy:lle maksettavan investointiavustuksen myöntämiseen ei ole
vielä saatu valtion hyväksyntää.
Nettoinvestoinnit toteutuivat 11,1 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempinä 2,2 milj. eurona. Talousarvioon oli
varattu 4,0 milj. euroa Suomi-rata-han-

keyhtiöön, vajaa 5,7 milj. euroa TREDUKiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen sekä 0,75 milj. euroa
Hiedanranta Ky:n yhtiöpääomaa, jotka
eivät toteutuneet. Lisäksi kaupunginhallituksen käyttöön varatusta 2 milj.
euron määrärahasta jäi käyttämättä
noin 0,6 milj. euroa. TREDU-Kiinteistöt
Oy:lle maksettavaa investointiavustusta esitettiin uudelleen budjetoitavaksi
vuodelle 2020 ja valtuusto hyväksyi
muutosehdotuksen 17.2.2020.
Vuonna 2019 tehtiin seuraavat sijoitukset:
• 0,799 milj. e KOy Tampereen Monitoimiareena
• 0,900 milj. e Tampereen Infra Oy
(svop)
• 0,100 milj. e Tampereen Infra Oy
• 0,050 milj. e Hiedanrannan Kehitys
Oy
• 0,352 milj. e Monetra

Konsernihallinto

Pysyvien vastaavien luovutustuloja
kirjattiin lähes 5,0 milj. euroa eli 4,5
milj. euroa budjetoitua enemmän.
Finnpark Oy palautti sijoitettua vapaata omaa pääomaa (svop) suunnitellusti 0,5 milj. euroa. Kaupunki myi

Coxa Oy:n osakkeita Kanta-Hämeen
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireille yhteensä 3,6 milj. eurolla, mikä
selittää pääosin tuloarvion ylityksen.
Voimian liiketoimintakauppaan liittyvä luovutustulo oli noin 0,4 milj.

euroa. Lisäksi kaupunki vaihtoi Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeita Monetra Oy:n osakkeisiin (apportti), mikä
näkyy sekä investointihankintana
että myyntinä ja selittää tuloarvion
ylitystä.

YHTEISET ERÄT
Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien luovutustulot

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

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-2 201

-13 256

11 055

-2 000

-11 256

0

4 987

500

4 487

500

0

0

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

KV:n
muutokset

Muut
muutokset

-106 765

-109 670

2 905

-107 531

122

-2 261

-2 201

-13 256

11 055

-2 000

-11 256

0
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Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos
Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta ja sen päättymisen
jälkeen
Keskeisimpänä tapahtumana tilikaudella oli vielä alkuvuonna käynnissä
olleen, edellisen hallituksen sote- ja
maakuntauudistuksen
kariutuminen
keväällä 2019. Koko hallituksen vaihduttua käynnistyi uuden hallitusohjelman
mukainen sote- ja maakuntavalmistelu, jossa pelastustoimi ja niin muodoin
myös Pirkanmaan pelastuslaitos on
mukana omassa maakunnassaan.
Tilikauden aikana vakiinnutettiin uusien paloasemien toiminta Ikaalisissa,
Valkeakoskella ja Kangasalla. Osana
vuoden 2020 talousarviota varmistui
Hämeenkyrön ja Urjalan paloasemien
suunnittelun käynnistyminen.
Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviä oli vuonna 2019 yhteensä 60 044
kappaletta, keskimäärin 164 päivässä.
Tehtävämäärät vähentyivät edellisestä
vuodesta 1,6 %. Vähentyminen johtuu
pääasiassa vastemuutoksesta koskien
ensivastetehtäviä, jotka vähentyivät
vuoteen 2018 verrattuna.
Vuosi 2019 oli Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan viimeinen vuosi ja uuden neuvottelukunnan

kokoonpanosta päätettiin tammikuussa 2020. Vuoden aikana valmisteltiin
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutason päivitys, joka oli kaupunginhallituksessa päätettävänä tammikuussa 2020.

vuodesta kolme euroa. Toimintatuotot
yhteensä olivat 51,1 milj. euroa ja tuloarvio toteutui 99,8 prosenttisesti.
Toimintakulut toteutuivat 2,1 milj.
euroa edellisvuotta suurempina ja alittivat suunnitellun tason 0,02 %. Kasvu
johtuu pääasiassa uusien paloasemien
käyttöönotosta sekä asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta ja palkkaratkaisujen vaikutuksesta. Toimintakuluista
75 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.
Pirkanmaan
pelastuslaitoksen
vuoden 2019 investoinnit koostuivat
pääosin raskaiden ajoneuvojen, ambulanssien ja Kangasalan harjoituspaloaseman palotalon hankinnoista.
Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit
olivat 1,96 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,2 milj. euroa. Pysyvien
vastaavien luovutustuloja kertyi 0,013
milj. euroa. Investointien rahavirta oli
0,1 milj. euroa talousarviota pienempi
johtuen suunnitelmaa suuremmasta
rahoitusosuuden kertymästä.
Pelastuslaitoksen kattavammat tiedot on luettavissa erillistilinpäätösten
yhteydessä.

Olennaiset poikkeamat
tilikauden talousarvioon
Toiminnan tavoitteiden lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen sitovia talousarviotavoitteita ovat liikeylijäämä sekä
investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien luovutustuloilla (investointien
rahavirta).
Pelastuslaitoksen liikeylijäämä toteutui talousarvion mukaisesti. Kunnille
palautettiin maksuosuuksia 0,161 milj.
euroa ja sairaanhoitopiirille hyvitettiin
valmiuskorvausta 0,032 milj. euroa. Liikevaihto toteutui 50,6 milj. eurona eli
0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä tilinpäätöksessä tehdyistä palautuksista johtuen. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.
Liikevaihtoon sisältyviä sopimukseen
perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 36,8 milj. euroa
(+4,9 %). Lopullinen maksuosuus oli
71,08 euroa/asukas, kasvua edellisestä

KÄYTTÖTALOUS
Tuloslaskelma (1 000 euroa)
Liikeylijäämä

TP 2019
-3

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

-1

-2

-1

Muutokset
0

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Muutokset

Investointimenot

-1 964

-1 920

-44

-2 000

Rahoitusosuudet

201

62

139

62

0

13

0

13

80

-80

-1 750

-1 858

108

-1 858

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä

80

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

171

Pirkanmaan pelastuslaitos

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Nro

Talousarviotavoite 2019

Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Pelastustoimen valvontatehtävät ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti

Määräaikaisen
valvonnan toteutuminen

Asuin- ja asuinliikerakennuksiin tehtiin toimintavuoden aikana
yhteensä 18 825 määräaikaista valvontatoimenpidettä (99,7 %),
ja yritys- ja laitoskohteisiin 2407 määräaikaista valvontatoimenpidettä (100 %). Valvottavien yritys- ja laitoskohteiden määrä
tarkentui toimintavuoden aikana hieman arvioitua pienemmäksi,
ja toteutunut valvonta vastaa valvontasuunnitelman periaatteita.
Määräaikainen valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoite toteutui.

2

3

Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

Työhyvinvointi on parantunut
työyhteisötaitoja kehittämällä
vuoteen 2018 verrattuna

Keskimääräinen
Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite alittuu sekä 1. yksitoimintavalmiusai- kön osalta (7:36 min) että pelastustoiminnan osalta (12:00 min).
katavoite kaikissa Tavoite toteutui.
kiireellisissä tehtävissä riskiluokista
riippumatta:
1.yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite (10 min.);
Pelastustoiminnan
keskimääräinen
toimintavalmiusaikatavoite (15 min.)
Työhyvinvoinnin
matriisin tulokset

Työhyvinvointimatriisin kokonaistulos on parantunut neljä pistettä edellisestä tilikaudesta. Tämä johtuu ensisijaisesti vähentyneistä sairaspoissaoloista ja työtapaturmista. Työyhteisötaitoja on
kehitetty erilaisten koulutusten, työryhmien ja sisäisen tiedotuksen avulla. Esimiesten koulutuksessa on painotettu työyhteisön
yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaisia tietoja. Tavoite toteutui.

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.
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Liikelaitokset

Liikelaitokset
Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta ja sen päättymisen
jälkeen
Tampereen liikelaitosten kehittämistä
jatkettiin aktiivisesti vuoden 2019 aikana. Suurin muutos koski kunnossapito-, rakentamis-, kuljetus-, korjaamo- ja
paikkatietopalveluja tuottavaa Tampereen Infra Liikelaitosta, joka toimi viimeistä vuotta liikelaitoksena. Yhtiömuotoinen Tampereen Infra Oy aloitti
vuoden 2020 alussa, kun liikelaitoksen
toiminta siirrettiin liiketoimintakaupalla
Tampereen kaupungin omistamaan in
house -yhtiöön.
Tampereen Infra Oy:n perustaminen
oli looginen jatko kahdelle aiemmalle
liikelaitoksen yhtiöittämiselle. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos aloitti
Tampereen Tilapalvelut Oy -nimisenä
yhtiönä vuoden 2018 alussa ja ateriaja puhtauspalveluja tuottavasta Tampereen Voimia Liikelaitoksesta tuli yhtiömuotoinen Pirkanmaan Voimia Oy
vuoden 2019 alussa. Yhtiöittämisten
jälkeen Tampereella on vielä kaksi liikelaitosta.
Infra Liikelaitoksen yhtiöittämistä
edelsi kaupungin (kaupunkiympäristön palvelualue) ja suunnitellun yhtiön välisen työnjaon selvittäminen
rajapintaselvityksessä. Valtuuston kesäkuussa tekemässä yhtiöittämispäätöksessä työnjakoa linjattiin niin, että
keskeiset rakennuttamisen toiminnot
keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle ja Tampereen Infra Oy:lle
keskitetään kunnossapito ja paikkatietopalvelut niin sanotulla kokonaisvastuumallilla.
Tampereen Infrassa toteutettiin organisaatiouudistus vuoden 2019 alussa.
Muutoksen tavoitteena oli muun muassa uusien ajattelutapojen, johtamisen
ja palvelulogiikan kehittäminen. Infran
hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstö
muutti kevään 2019 aikana aiempaa
paremmin soveltuvaan toimistotilaan
Sarankulmaan. Korjaamopalvelut puo-

lestaan siirtyi syyskuun alussa Nekalan
alueella oleviin toiminnallisesti parempiin ja pienempiin tiloihin. Rakentamispalvelujen työnjohdon muuttoa
Nekalasta Sarankulmaan valmisteltiin
joulukuussa 2019.
Tampereen Veden Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksessa siirryttiin uuteen vaiheeseen. Tampereen Veden ja saneerausten tehneen
yhteenliittymän väliset erimielisyydet
sovittiin joulukuussa 2018 ja vuoden
2019 aikana Tampereen Vesi kartoitti tarvittavat viimeistelytyöt ja päätti
toimenpideohjelmasta saneerauksen
viimeistelystä. Kaupinojan laitos on
tuotantovalmiudessa ja toimii osin varalaitoksena, mutta työt koko kapasiteetin ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi jatkuvat.
Vuoden 2019 aikana Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitos kuljetti yhteensä hieman alle 20,7 miljoonaa asiakasta. Operoidun liikenteen matkustajamäärä nousi noin kaksi prosenttia.
Myös liikennöintiin käytettyjen henkilötyövuosien määrä, tilattujen ajokilometrien ja autopäivien määrä kasvoi.
Sen sijaan kaluston määrä laski.
Tampereen Infra Liikelaitoksen linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta
siirtyi Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen vastuulle vuonna 2018.
Muutoksen mukana 16 Infran työntekijää siirtyi TKL:n palvelukseen. Suunniteltua laajempana toteutettu toiminnan siirto nosti kaluston huolto- ja
korjauskustannuksia vuonna 2019.
Niin ikään reittimuutokset ja raitiotietyömaiden aikainen katuinfran kunto
rasittivat bussioperaattorin kalustoa ja
taloudellista tulosta.
Kolmen liikelaitoksen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 3,2 miljoonaa
euroa 145,3 miljoonaan euroon. Tampereen Veden ja Kaupunkiliikenteen
liikevaihto kasvoi, kun taas Infran
laski. Liikelaitosten yhteenlaskettu
liikeylijäämä kasvoi 0,86 miljoonaa

euroa 27,2 miljoonaan euroon. Sekä Tampereen Veden että TKL:n liikeylijäämä nousi, mutta Infran laski.
Liikelaitosten yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 870. Se oli
yksi (1) vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Tarkemmat liikelaitoskohtaiset tiedot
ovat kunkin liikelaitoksen erillistilinpäätöksessä.

Toiminnan tavoitteiden
toteuma
Liikelaitokset saavuttivat kaupunginvaltuuston asettamista toiminnan tavoitteista suurimman osan joko kokonaan
tai osittain. Kaikkiaan 13 tavoitteesta 10
toteutui joko kokonaan tai vähintään
osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta ja yhtä ei voitu arvioida. Toteutumattomat tavoitteet liittyivät tapaturmien
vähentämiseen ja vesijohtoverkoston
uudistamiseen.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen viidestä tavoitteesta kolme toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi jäi toteutumatta. Tavoitteen mukaisesti liikevaihto
henkilötyövuotta kohden kasvoi ja asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vesijohtoveden laatu ja toimintavarmuus
paranivat vuoden 2017 selvityksestä.
Tavoitteen mukaisesti Tampereen Vesi on tehnyt yhteistyötä Tampereen
raitiotien vesijohtojen siirto- ja uusimistöissä. Sairauspoissaolojen määrä
nousi, mutta tapaturmien määrä laski.
Vesijohtoverkoston
keskimääräinen
uudistaminen jäi tavoitteesta.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viidestä toiminnan tavoitteesta toteutui neljä. Vertailukelpoinen
liikevaihto henkilötyövuotta kohden
kasvoi hieman, ajamatta jääneet linjakilometrit vähenivät, korjaamotoiminnan
kehittämistavoitteet on määritelty ja
mittaristot otettu käyttöön sekä vaihtoehtoehtoisiin energiamuotoihin liittyvät
toimipidelinjaukset on tehty. Sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvät
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tavoite ei toteutunut, eikä vakavien
tapaturmien vähentäminen. Vakavien
tapaturmien määrä pysyi vuoden 2018
tasolla.
Tampereen Infra Liikelaitoksen kolmesta tavoitteesta kaksi toteutui ja yhtä ei voitu arvioida. Liikelaitoksen liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi
tavoitteen mukaisesti ja sairaslomien
määrän vähennys ylitti tavoitteen. Vakavien tapaturmien määrä puolittui.
Infran palveluiden laatu- ja hintatasoa
yksityisiin kilpailijoihin verrattuna ei
voitu arvioida rakentamispalveluissa
ja viheralueiden ylläpidossa vertailuaineiston vähäisyyden vuoksi. Liikenneväylien hoidon kustannus- ja laatuarvioiden perusteella yksityiset kilpailijat
ovat jokin verran laadukkaampia ja
noin 13 prosenttia edullisempia kuin
Infra liikelaitos.

Korvaus peruspääomasta toteutuu
kaikkien liikelaitosten osalta vuosittain
laskennallisena
rahoituskulukirjauksena. Korvauksen suuruus on sidottu
peruspääoman määrään ja liikelaitoskohtaiseen korvausprosenttiin.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämä oli 27,2 miljoonaa euroa. Se oli
2,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähemmän. Tampereen Veden
liikeylijäämä toteutui 0,4 miljoonaa euroa suunniteltua heikompana muun
muassa vuosisuunnitelmaa suurempien poistojen takia.
Tampereen Infran Liikelaitoksen
liikeylijäämä jäi muutetusta talousarviosta 2,3 miljoonaa euroa. Siitä 1,4
miljoonaa euroa tuli kunnossapidosta,
jossa keskeisesti tulokseen vaikuttava
talvikausi oli lyhyt, runsasluminen ja
painottui lyhyelle ajalle vuoteen 2019.
Rakentamispalveluissa tulostavoite jäi
saavuttamatta, koska kahden suuren
aluerakentamiskohteen taloudellinen
tulos ei toteutunut suunnitellusti.
TKL:n liikeylijäämä ylitti muutetun talousarvion tavoitteen selkeästi. Muute-

Olennaiset poikkeamat
tilikauden talousarvioon
Kaikilla liikelaitoksilla valtuustoon
nähden sitovia eriä ovat korvaus peruspääomasta sekä nettoinvestoinnit.

tun budjetin liikeylijäämätavoite oli 0,17
miljoona euroa, mutta toteutuma oli
0,6 miljoonaa euroa muun muassa kustannusten hienoisen laskun ansiosta.
Liikelaitosten yhteenlasketut investoinnit toteutuivat 27,7 miljoonana
eurona ja ne alittavat vuosisuunnitelman 5,8 miljoonalla eurolla. Alitus tuli
käytännössä kokonaan Tampereen
Vedeltä.
Verkostorakentamisessa
suunniteltua alhaisempi toteuma johtui työmaiden aloitusten siirtymisestä,
organisaatiomuutoksista ja Kaupinojan vedenpuhdistamon saneerauksen
muutostarpeista.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustuloja kertyi yhteensä 1,68 miljoonaa euroa. Tampereen Veden pysyvien vastaavien 1,5 milj. euron myyntitulot muodostuivat hulevesiomaisuuden
siirtämisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tampereen Kaupunkiliikenne myi käytettyjä linja-autoja noin
38 000 eurolla ja Tampereen Infra myi
pysyviin vastaaviin kuulunutta kalustoa
noin 95 000 eurolla.

LIIKEYLIJÄÄMÄN TOTEUTUMINEN
Liikeylijäämä (1 000 euroa)
Vesi

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

Muutokset

25 154

25 598

-444

25 400

198

172

72

Kaupunkiliikenne
Infra
Yhteensä

595

100

1 323

767

3 573 -2 250

3 500

73

27 244

29 343 -2 099

29 000

343

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

-25 788

-31 500

5 712

-30 000

-1 500

1 547

0

1 547

0

0

-1 917

-2 000

83

-2 000

0

38

0

38

0

0

0

0

0

0

0

95

100

-5

100

0

-27 705

-33 500

5 795

-32 000

-1 500

1 680

100

33

100

0

Ero

Muutokset

Tampereen Vesi
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Tampereen Kaupunkiliikenne
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Tampereen Infra
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Liikelaitokset yhteensä
Investoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
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LIIKELAITOKSET

Nro

Talousarviotavoite 2019

Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

Tampereen Vesi
1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto /HTV

Tammi-joulukuussa 2019 liikevaihto/htv oli 0,471 milj. euroa (2018:
0,444 milj. euroa). Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
raportointijaksolla. Tavoite toteutui.

2

Sairauspoissaolojen määrä
laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä
laskee

Sairauspoissaolojen ja 3pv
tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden
tapaturmien
määrän kehitys
vuoteen 2018
verrattuna.

Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna sairauslomien määrä kasvoi,
mutta väheni merkittävästi vuoden jälkipuoliskolla. Koko vuoden vertailussa sairauspoissaoloprosentti kasvoi: vuonna 2019 sairauspoissaoloprosentti oli 4,76 % ja vuonna 2018 3,63 %. Sairauspoissaolojen
määrän osalta tavoite ei toteutunut. Vakavien tapaturmien määrä
puolittui. (4 kpl/2019 vs. 2 kpl/2018). Tavoite toteutui osittain.

Asiakastyytyväisyysmittauksen
tulokset

Asiakastyytyväisyys on parantunut edelliseen mittaukseen (mittaus
tehdään joka toinen vuosi) verrattuna: kokonaistyytyväisyys on noussut v. 2017 5,8 > v. 2019 6,1 (asteikko 1-7). Tavoite toteutui.

3

Vesijohtoveden laatu ja
toimitusvarmuus säilyvät
korkealla tasolla

4

Vesijohtoverkoston toimin- Verkoston
tavarmuudesta huolehdikeskimääräinen
taan
uusiutumisaika <
100 v.

Saneerattu vesijohtoverkostoa noin 6,5 km, jolloin laskennallinen
uusiutumisaika on noin 135 vuotta. Tavoite ei toteutunut.

Raitiotien rakentamiseen
liittyvät vesijohtojen siirtoja uusimistyöt toteutetaan
kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä

Yhteistyöhön on lukeutunut muun muassa Hatanpään valtatien johtosiirtojen suunnittelu yhdessä raitiotien suunnittelijoiden kanssa, jo
tehtyjen töiden vastaanotto ja palautteen anto sekä vesijohtotarvikkeiden hankinta työmaille liikelaitoksen puitesopimuksilla. Lisäksi yksi
asentaja oli lainasopimuksella raitiotyömaalla. Tavoite toteutui.

5

Toimenpiteet ja
toteutustilanne

+

+/-

+
-

+
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Nro

Talousarviotavoite 2019

Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto/HTV

Vertailukelpoinen (korjaamointegraatiolla oikaistu ja työaikapankkisaldon muutoksen huomioiva) liikevaihto henkilötyövuotta kohden
on vuonna 2019 vajaat 0,1 % edellisvuotta korkeampi. Tavoite
toteutui.

Sairauspoissaolojen ja 3pv
tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys
vuoteen 2018 verrattuna.

Sairauspoissaolojen
ja 3pv tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden
tapaturmien määrän
kehitys vuoteen 2018
verrattuna.

Sairauspoissaolojen määrä nousi alkuvuonna merkittävästi.
Vuoden mittaan kehitys on saatu oikaistua ja sairauspoissaolojen
määrä on laskenut lähemmäksi edellisvuoden tasoa. Edelleen
kuitenkin määrä ylittää hieman edellisvuoden tason. (18,4 vs. 17,7
pv/htv). Vakavien tapaturmien määrä pysyi ennallaan. (10 kpl/2019
vs. 10 kpl/2018). Tavoite ei toteutunut.

Tilatuista linjakilometreistä
on TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti vähintään vastaava osuus (%)
kuin vuonna 2018

Toteutuneiden linjakilometrien määrä/
tilatut linjakilometrit

Vuoden 2019 osalta TKL:sta johtuvista syistä ajamatta jääneiden
linjakilometrien osuus on laskenut alle 0,12 % tasolle (vuoden 2018
vertailutaso oli lähes 0,23 %). Tavoite toteutui.

Tampereen Kaupunkiliikenne
1

2

3

4

5

Liikelaitoksen oman korjaa- Toimenpiteet ja
motoiminnan kehittämistoteutustilanne
tavoitteet on määritelty ja
siihen liittyvät mittaristot
otettu käyttöön

Vaihtoehtoisiin energiaToimenpiteet ja
muotoihin (mm. kaasu,
toteutustilanne
biodiesel, sähkö) liittyvät
toimenpidelinjaukset on
tehty TKL:n taustaselvitykset ja kestävä Tampere
2030 -tiekartta huomioiden

+

-

+

Tekniikan toimintojen osalta lähiesimiehille on määritelty korjaamotoiminnan tehostamistavoitteet ja sitä mittaava Tekniikan
johdon laatima mittaristo. Mittaristolla mitataan kustannuksia ja
vastaavasti tuottoja kilometrejä kohden ja arvioidaan näin korjaamotoimintojen tehokkuuden kehittymistä määritellyissä sykleissä.
Vuonna 2019 täsmennetty mittaristo tavoitteineen on toiminut
myös palkitsemisjärjestelmän perusteena. Oman mittariston ohella
käytössä on tilaajan jatkuvatoimintaiseksi kehitetty asiakastyytyväisyysmittaus, joka antaa tuloksia muun muassa bussien siisteydestä
ja kunnosta. Korjaamotoiminnan integroinnin osalta on aloitettu
yhdessä KPMG Oy:n konsultin kanssa erillinen kehitysprojekti, joka
valmistuu keväällä 2020. Projektin valmistuttua voidaan arvioida
tarvetta myös uusille tavoitteille tai mittaristoille. Kehittämistoiminta jatkuu tavoitteiden mukaisesti. Tavoite toteutui.

+

Asetettujen tavoitteiden mukaisesti Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksella on tehty selvityksiä vaihtoehtoisten energialähteiden käytön osalta. Tarkastelussa ovat olleet sähkön ja uusiutuvan
dieselin ohella myös kaasun käytön mahdollisuus linja-autojen
käyttövoimana. TKL:lle annettu selvitystavoite yhdistettiin osaksi
Tampereen joukkoliikenteen käyttövoimaselvityksen ohjausryhmää. Selvitykseen liittyen on kartoitettu nykyisen toimitilan
reunaehdot. Kiinteistön kunto ei mahdollista sähköbussien määrän
kasvattamista eikä kaasun jakelun toteuttamista. Yhdessä tilaajan kanssa onkin linjattu seuraavat isommat kalustoinvestoinnit
toteutettavaksi dieselbusseina. TKL:n johtokunta on käsitellyt asian
19.12.2019. Tavoite toteutui.

+

Tampereen Infra
1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto/HTV

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 140 040 euroa, mikä on 3,5
% suurempi vuoteen 2018 verrattuna. Tavoite toteutui.

2

Sairauspoissaolojen määrä
laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä
laskee

Sairauspoissaolojen
ja 3pv tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden
tapaturmien määrän
kehitys vuoteen 2018
verrattuna

Sairauspoissaolot vähenivät 12,0 % vuoteen 2018 verrattuna.
Pitkään sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi Infrassa on
tehty ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa. Myös
vakavien tapaturmien määrä laski kolmanneksen (8 kpl/2019 vs. 12
kpl/2018). Tavoite toteutui.

Tuotettujen palveluiden
hinta- ja laatutaso vastaa
yksityisten kilpailijoiden
tasoa

Toteutunut hinta- ja
laatutaso, toteutustilanne ulkopuolinen
arvio, huomioiden
sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset
maksut

Rakentamisesta ja viheralueiden hoidosta ei ole riittävästi vertailukelpoista tietoa, jotta kustannus- tai laatueroa voidaan todentaa.
Liikenneväylien hoidon kustannus- ja laatuarvioiden perusteella
yksityiset kilpailijat ovat jonkin verran laadukkaampia ja noin 13
% edullisempia. Laatuarvio perustuu tilaajan talvikunnossapidon
tyytyväisyyskyselyyn, jossa yksityisten urakoitsijoiden arvosanojen
keskiarvo oli 2,45 ja Infran 1,59. Kyselyssä yksityisten hoidossa oli
3 aluetta ja Infralla 7. Asteikko 0-5. Hintatieto perustuu tilaajan
dataan, jota on oikaistu liikelaitoksen velvoitteilla ja tiedoilla. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

3

Tarkempi toiminnan tavoitteiden analysointi esitetään erillistilinpäätösten yhteydessä.
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Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

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 2019 asetettiin talousarvion käsittelyn
yhteydessä.
Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille
asettamista 110 tavoitteesta toteutui 66
ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta. 11 tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena
tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista
toteutui kokonaan tai osittain lähes 71
prosenttia. Kolmea tavoitetta ei voitu
arvioida esimerkiksi tavoitteen mittarin
muuttumisen takia.
Taloudellisesti merkittävin yhtiö Tampereen kaupungille on Tampereen Sähkölaitos -konserni, johon kohdistuvat
konsernin suurimmat osinkotavoitteet.
Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetetuista kuudesta omistajatavoitteista toteutui viisi. Sähkölaitos-konsernin nettotulokseksi on muodostumassa 2019

tilikaudelta 29,1 milj. euroa. Osinkoa
yhtiö arvioi maksavansa vähintään 20,0
milj. euroa, mikä tarkoittaa vähintään 69
%:a konsernin nettotuloksesta. Omistaja-arvo ei hyvästä tuloksesta huolimatta
kehittynyt aivan 5 prosentin tavoitteen
mukaisesti. Olennaisimmat omistajaarvoa alentavat tekijät olivat sähköverkon oletettu tulevaisuuden tuottotason
pienentyminen ja investointien määrän
kasvu. Toisaalta Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on tehdyn analyysin
mukaan toimialallaan hyvin kilpailukykyinen. Sähkölaitos saavutti myös ympäristövastuuseen liittyvän tavoitteen.
Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta vuonna 2019 oli 45 prosenttia. Näin 40 prosentin tavoitetaso
ylittyi selvästi.

Pirkanmaan Voimia aloitti
onnistuneesti
Toinen keskeinen kaupungin osinkoyhtiö on pysäköinti- ja kiinteistötoimialalla
toimiva Finnpark Oy, joka saavutti myös
vuonna 2019 hyvän tuloksen ja aikoo
maksaa osinkoa kaupunkiemolleen tavoitteen mukaisesti 1,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 2019 yhtiö maksoi kaupungille
osinkoa vuoden 2018 tuloksestaan 1,2
miljoonaa euroa ja sen lisäksi 0,5 miljoonan euron pääomanpalautuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Vuonna 2019 yhtiö saavutti sijoitetun
pääoman tuottotavoitteeksi asetetun
kuuden prosentin tason. Yhtiön kehitykseen liittyvät hankkeet saavutettiin joko
kokonaan tai ainakin osittain. Kunkun
Parkin kehitys etenee asemakaavaohjelman mukaisesti. Aiesopimuksen mukaan asemakaavan piti valmistua vuoden 2019 aikana. Finnpark on edistänyt
hanketta asemakaavoituksen tukena ja
pyrkinyt varmistamaan hankkeen taloudellisia edellytyksiä. Kaavan valmisteluaineisto oli esillä helmi-maaliskuussa
2020. Yhtiö on jo saavuttanut kaupun-

gin energiatehokkuussopimuksen mukaisen vuoden 2025 energiansäästön
tavoitetason.
Vuoden 2019 alusta Tampereen
kaupungin uutena tytäryhtiönä toimintansa aloitti Tampereen Voimia
Liikelaitoksesta yhtiöitetty Pirkanmaan
Voimia Oy. Ateria ja puhtauspalveluihin erikoistuneen yhtiön omistavat
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 82 prosenttia. Yhtiöllä
on kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden
järjestämisestä
monituottajamallilla
sekä TAYS Keskussairaalan ja Pitkäniemen ateriapalveluiden järjestämisestä.
Uusi yhtiö saavutti yhtä vaille kaikki
omistajatavoitteensa
ensimmäisenä
tilikautenaan ja teki suunnitellun hyvän taloudellisen tilinkauden tuloksen.
Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto oli
61,8 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,6
miljoonaa euroa positiivinen. Yhtiö jakoi
omistajilleen osinkoa välitilinpäätöksen
(29.8.18-30.9.19) perusteella 0,3 miljoonaa euroa. Omistajien asiakasalennus
toteutettiin tällä osingonmaksulla. Liikelaitoksen palvelutuotanto jatkui häiriöittä yhtiöittämistilanteessa ja palvelusopimukset toteutuivat pääosin hyvin.
Yhtiöittäminen näkyi myönteisesti myös
henkilöstössä: sairausoloprosentin laski ja omistautumisindeksi säilyi hyvällä
tasolla. Yhtiön osakassopimusta muutettiin toimintavuoden aikana siten, että
uudet kuntaomistajat voivat tulla mukaan yhtiöön. Nokian kaupunki päätti
liittyä yhtiön osakkaaksi joulukuussa
2019. Yhtiössä valmistellaan liiketoimintamallin uudistamista ja aiempaa keskitetymmän tuotannon mahdollistavaa
investointia, tuotantokeittiö Voimian
Pataa.
Kaikki tytäryhteisöjen toiminnalliset
tavoitteet on raportoitu yhteisökohtaisesti jäljempänä olevissa taulukoissa.
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TYTÄRYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET
ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTEISÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2019

Tampereen Särkänniemi Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

1

Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 500 000 euroa.

Maksetun osingon määrä

+

2

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% kasvaa.

Sijoitetun pääoman tuotto väh.
5%

+

3

Kävijämäärä on vähintään 3 prosenttia suurempi kuin 5 edellisen vuoden kävijämäärien (tavoitevuodesta 5 ed. vuoden) keskiarvo.

Toteutunut kävijämäärä (kasvu-%), tavoite 3%

+

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

6

EK:n energiasopimuksen tavoitteiden saavuttaminen

Energiatehokkuus

+
+

CO2 -päästöjen aleneminen
Tampere-talo Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

7

Yhtiön liikevaihdon ja muiden tuottojen kasvu.

Liikevaihto + muut tuotot väh.
17,7 M€, liikevaihdon kasvu-% 4,7

+

8

Tampere-talon päiväkävijöiden määrä kasvaa.

Toteutunut kävijämäärä

9

Yhtiön nettotulos on positiivinen.

0,1 milj. euroa

+
-

10

Henkilöstötyytyväisyys kehittyy positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstötyytyväisyys-mittausten tulokset

+

11

Tampereen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen yhteistyössä Tampereen Toteutustilanne vuosikohtaisissa
matkailutoimijoiden kanssa.
mittareissa

+

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
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Nro

Toiminnan tavoite 2019

12

Maksettu osinko on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1 000 000 Maksettu osinko % / eur
euroa.

-

13

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-%, väh. 5

14

Yhtiön omavaraisuusaste.

Omavaraisuus-% 30

-

15

Realisointisuunnitelman toteutus etenee. Pääoman kiertoa tehostetaan ja myyn- Toteutustilanne
tivoitosta palautetaan vähintään 2/3 omistajalle.
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Tredu-kiinteistöt Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

16

Sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-%, väh. 2 %

17

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

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

18

Realisointisuunnitelma päivitetään vuoden 2019 aikana Tredun palveluverkkosel- Realisointisuunnitelma
vityksen pohjalta ja toteutetaan suunnitellusti.

+

19

Osallistuminen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tilankäytön tehostamistavoitteiden toteuttamiseen.

Uudet oppimisympäristöt, tehostamistavoitteiden toteutustilanne

+

20

Selvitetään Tredu Kiinteistöt Oy:n ja kaupungin välinen vuokrausmallin muuttaminen siten, että kaupunki vuokraa tilat Tredu Kiinteistöt Oy:ltä ylläpidettynä
ja Tredu Kiinteistöt Oy laatii ylläpitosopimukset suoraan nimiinsä (Tampereen
Tilapalvelut Oy:n kanssa).

Toteutustilanne

+/+

+

Tampereen Vuokratalosäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

21

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 98 %

22

Säätiön sijoitetun pääoman tuotto -%.

Sipo-% väh. 6 %

23

Vuokratalosäätiön korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 1,3 %

+
+
-

24

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

Toteutustilanne, uusien asuntojen määrä väh. 200

+

25

Vuokratalosäätiö on aktiivinen tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä.

Toimenpiteet

+

Vilusen Rinne Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

26

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 98 %

27

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%.

Sipo-% väh. 5 %

28

Korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta.

Tavoite 1,3 %

29

Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon

Maksetun osingon määrä

+
-

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, POAS
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

30

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 94,5 %

31

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%.

Sipo-% väh. 4 %

32

Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä.

Omavaraisuusaste-%

33

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

Tavoite 4,9 %

34

Täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen ja asuntokannan kasvattaminen Uusien asuntojen määrä,
siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat.
täydennys-rakenushankkeiden
toteutustilanne

+

35

Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon

Maksetun osingon määrä

-

36

POAS on aktiivinen tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja
asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä.

Toimenpiteet

+

+
+
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Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

37

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 99 %

38

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 7 %

39

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

Tavoite 1,3 %

40

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

Uusien asuntojen määrä väh. 75

+

41

Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon

Maksetun osingon määrä

-

42

Yhtiö on aktiivinen tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja
asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä.

Toimenpiteet

-

+
+

Kotilinnasäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

43

Asuntojen taloudellinen käyttöaste.

Toteutunut käyttöaste väh. 98

44

Säätiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 4

45

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

Väh. 16,9%

+

46

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta.

Toteutustilanne

+

47

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

Uusien asuntojen määrä

-

+
-

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

48

Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutunut tulos

49

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 2019

Mittari

50

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

Tavoitteiden toteutustilanne, toimintasuunnitelman raportointi

+

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
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Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

51

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 5 %

-

52

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

Väh. 35,2 %

+

53

Messu- ja urheilukeskuksen laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmallisesti
sisältäen mm. pysäköintiratkaisut ja hotellihankkeen.

Toteutustilanne

+
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Oy Runoilijan Tie
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

54

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

55

Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta.

Matkustajamäärän kehitys

56

Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen kanssa.

Toteutustilanne

-

Tampereen Sarka Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

57

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

58

Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä ja työllistynei- Asiakkaiden määrä (kasvu-%),
den määrä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.
työllistyneiden määrä (%)

59

Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa.

Toteutustilanne

+

60

Yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyysjärjestelmän käyttöönotto ja asiakas- Toteutustilanne
palautteiden mittaaminen

+

+
+/-

Tampereen työvalmennussäätiö Syke
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

61

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

62

Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat
tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen
asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus kehittyvät myönteisesti.

Tavoitteiden toteutuminen, asiakaspaikkojen määrä

63

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

Asiakastyytyväisyys-mittausten
tulokset

64

Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa.

Toteutustilanne

65

Vahvistetaan työllisyyskoulutusyhteistyötä aktiivisilla toimilla.

Koulutukseen siirtyvien määrä
kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaista

+
+
?
+/-
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2019

Sähkölaitos-konserni
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

66

Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 17 milj. euroa.

%, eur

+

67

Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti.

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

-

68

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

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

+

69

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

> 40 %

70

Katurakentamisen haitat on minimoitu.

Rakentamisen vuoden ohjelmointi laadittu toimijoiden
kesken kyllä/ei

+

71

Kehitetään uusia hiilineutraaleja liiketoimintamalleja

Kehitetty kyllä/ei

+

+

Finnpark-konserni
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

72

Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa

%, eur

73

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto-%.

Sipo-% väh. 6 %

74

Kunkun parkin ja aseman seudun kehitys.

Toteutustilanne

75

Yhtiö kehittää toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.

Toimenpiteet

+
+
+/+

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

76

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

Hintataso, omakustannus-periaatteen toteutumisen kokonaisarvio

77

Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa.

Vieraan pääoman osuus, %

78

Asiakkaille tarjottavan jätetiedon kehittäminen.

Toimenpiteet

79

Laaditaan suunnitelma aikatauluineen kierrätysasteen parantamiseksi ympäristö- Tehty suunnitelma
ja talousvaikutukset huomioon ottaen.

-

80

Yhtiö kehittää toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.

+

Toimenpiteet

+
+

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

182

Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

81

Hanke etenee hyväksytyn rahoitus- ja toteutussuunnitelman ja kustannusarvion
mukaisesti.

Toteutustilanne, Tavoite: Rakentamisen valmistelut käynnissä

82

Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.

Toimenpiteet
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Tuomi Logistiikka Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

83

Asiakashinnat pidetään alhaisina ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että
toimintaa voidaan kehittää.

Yhtiön tulos

84

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Hankintapalveluiden asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset
(keskiarvo)

+

85

Työhyvinvointi kehittyy positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Työhyvinvointimittauksen osaalueiden keskiarvo

?

86

Toimintamalli kestävyysnäkökulmien systemaattiseksi huomioimiseksi Tuomi
Logistiikan hankintapalveluissa on luotu.

Toteutustilanne

+

87

Ilmastopäästöjen kannalta merkittävät yhteishankinnat on tunnistettu ja työ
ympäristökriteerien kehittämiseksi niihin on käynnistetty.

Hankintojen määrä

+

88

Asiakkuuksiin liittyviä käytäntöjä ja asiakkuuksien johtamista kehitetään siten,
että omistajien tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista ja niiden kehittämistä.

Toimintamalli luotu

+

89

Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.

Toimenpiteet

+

+

Ekokumppanit Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

90

Tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

-

91

Kuntalaisten kestävän ja vähäpäästöisen elintavan tukeminen ja neuvonta sekä
hiilineutraaliutta edistävien toimintamallien tunnistaminen.

Tehdyt toimenpiteet erityisesti
liikkumisessa, energiatehokkuudessa ja ruokahävikissä.

+

Tampereen Raitiotie Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

92

Hankkeen 1. vaihe pysyy tavoitekustannuksessa ja aikataulussa.

Kyllä/ei

93

Hallinto on järjestetty tehokkaasti.

Hallintovastike €/kk

94

Operaattorin valintaan ja kehitysvaiheeseen osallistuminen.

Tehdyt toimenpiteet

95

Yhtiö kehittää toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.

Tehdyt toimenpiteet

+
+
+
+
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Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

HYVINVOINNIN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTIÖT
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2019

Tullinkulman Työterveys Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

96

Yhtiön tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos > 300 000

-

97

Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta.

Maksetun osingon määrä väh.
150 000 eur

-

98

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

Toteutustilanne

99

Tampereen kaupungin työterveyshuollon kustannukset/htv ovat vuoden 2017
tasolla tai sen alapuolella.

Bruttokustannus/htv (kustannus
ennen Kelan korvauksia)

?

Tammenlehväsäätiö
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

100

Kantatalon perusparannushanke etenee suunnitellusti.

Toteutustilanne: hankeen 2.
vaihe valmis

101

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

Toteutustilanne

102

Kuntoutusasiakkaiden laitoskuntoutusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä vaikuttavuus huomioiden.

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

+
+/+/-

Tampereen Tilapalvelut Oy
Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

103

Yhtiön tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos > 175 000 euroa

+

104

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 ja yhtiön välisen palvelusopimuksen tavoitteet täyttyvät kriittisten kokonaisuuksien osalta: 1) rakennetun omaisuuden kor-jausvelan pienentyminen 2)
sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva määrä 3)
ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat 4) rakennuttamispalveluiden korkea laatu 5) asiakastyytyväisyyden parantaminen

1) Trellum, 2) lkm sekä m2 ja
€, 3) KTI, 4) hankekohtaiset
laatu- ja kustannustavoitteet, 5)
asiakastyytyväisyyskysely

105

+/-

Pirkanmaan Voimia Oy
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Nro

Toiminnan tavoite 2019

Mittari

106

Yhtiön tulos on positiivinen.

Tilikauden tulos

+

107

Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen yhtiössä
siten, että varmistetaan kaupungin ja PSHP:n ateriapalvelujen yhdistymisellä
saavutettavien synergiahyötyjen realisoituminen ja palvelutuotannon häiriötön
siirtymä yhtiölle.

Toteutustilanne, kaupungin
palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa
palvelun volyymiin ja määriin
(hintakorimittarin luonti), palvelusopimuksen toteutuminen

+

108

Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla (väh.
sama taso kuin ennen yhtiöittämistä).

Asiakastyytyväi-syysmittauksen
tulokset, tilaaja-asiakkaiden
suositteluhalukkuus

+/-

109

Henkilöstötyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla organisaatiomuutostilanteessa.

Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset

+

110

Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. PSHP:ltä
yhtiölle siirtynyt asiakaskunta integroitu kokonai-suuteen.

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin tulos

-
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Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

185

Tilinpäätöslaskelmat

186

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toimintatuotot
Myyntituotot

223 245 533,35

217 597 984,87

Maksutuotot

103 214 370,04

102 442 867,09

Tuet ja avustukset

31 665 577,54

29 535 764,11

Vuokratuotot

73 731 558,32

66 237 541,50

Muut toimintatuotot

36 292 337,16

34 637 897,40

468 149 376,41

450 452 054,97

23 825 195,50

26 411 858,64

-497 941 154,80

-498 660 007,98

-111 957 837,72

-112 920 946,72

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

-16 242 959,66

-19 294 262,12

-827 630 596,65

-770 589 295,00

-65 626 313,24

-74 737 976,42

Avustukset

-115 215 729,91

-118 045 200,64

Vuokrakulut

-63 856 204,83

-55 940 273,34

Muut toimintakulut

-5 381 046,69

-6 540 386,44

-1 703 851 843,50

-1 656 728 348,66

-1 211 877 271,59

-1 179 864 435,05

Verotulot

974 573 885,74

914 514 997,96

Valtionosuudet

301 980 472,00

291 062 089,00

Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

5 588 601,01

5 772 482,27

33 014 708,70

29 358 007,33

-12 489 654,53

-11 732 845,98

-440 399,09

-1 112 518,44

25 673 256,09

22 285 125,18

90 350 342,24

47 997 777,09

-110 324 302,26

-106 572 491,06

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

-1 189 463,11

-1 746 320,10

-111 513 765,37

-108 318 811,16

1 027 840,59

2 369 559,45

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos

0,00

-850 000,00

1 027 840,59

1 519 559,45

-20 135 582,54

-58 801 474,62

1 904 630,15

1 812 575,31

Rahastojen vähennys

225 468,47

2 311 579,59

Tilikauden alijäämä

-18 005 483,92

-54 677 319,72
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Tilinpäätöslaskelmat

Rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

90 350 342,24

47 997 777,09

1 027 840,59

1 519 559,45

-28 126 030,83

-23 592 761,44

63 252 152,00

25 924 575,10

-155 002 856,75

-199 530 983,34

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

1 114 682,30

1 986 816,00

33 530 343,55

30 041 818,96

-120 357 830,90

-167 502 348,38

-57 105 678,90

-141 577 773,28

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

-5 598 683,33

-2 301,00

3 237 863,08

3 968 857,44

-2 360 820,25

3 966 556,44

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

133 000 000,00

179 756 957,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-43 446 684,10

-6 620 255,34

34 735 992,17

-30 328 558,97

124 289 308,07

142 808 142,69

-242 952,58

2 034 412,95

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen muutos

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

-1 961 809,95

242 022,92

Saamisten muutos

-7 518 276,14

-8 432 887,56

-35 187 585,67

33 410 992,38

-44 910 624,34

27 254 540,69

Rahoituksen rahavirta

77 017 863,48

174 029 239,82

Rahavarojen muutos

19 912 184,58

32 451 466,54

Rahavarat 31.12.

190 774 242,19

170 862 057,61

Rahavarat 1.1.

170 862 057,61

138 410 591,07

19 912 184,58

32 451 466,54

Korottomien velkojen muutos
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Tilinpäätöslaskelmat

Tase
VASTAAVAA
31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

338 365,63

331 740,52

115 894 006,83

119 117 754,04

116 232 372,46

119 449 494,56

Maa- ja vesialueet

217 145 754,54

206 458 861,68

Rakennukset

560 340 696,98

581 091 020,83

Kiinteät rakenteet ja laitteet

426 917 497,66

438 701 137,74

32 350 497,44

36 595 244,20

Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

4 728 678,11

4 427 795,41

175 028 457,89

120 537 527,41

1 416 511 582,62

1 387 811 587,27

Osakkeet ja osuudet

292 795 778,09

283 183 850,07

Muut lainasaamiset

94 478 844,28

92 099 639,74

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut saamiset

1 325 874,86

1 344 259,15

388 600 497,23

376 627 748,96

4 244,19

16 667,36

508 528,17

608 528,17

512 772,36

625 195,53

1 327 281,62

1 254 257,11

433 700,97

386 284,45

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus

1 841 368,92

0,00

3 602 351,51

1 640 541,56

Lainasaamiset

124 878,38

131 206,31

Muut saamiset

5 034,59

0,00

7 519 565,29

8 226 059,07

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

38 853 021,81

32 434 707,12

Lainasaamiset

1 770 982,69

3 182 361,52

Muut saamiset

40 890 444,96

34 682 785,48

Siirtosaamiset

22 491 018,50

25 479 550,58

111 654 946,22

104 136 670,08

0,00

6 795 606,69

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset

2 000 000,00

2 000 000,00

18 158 589,31

11 014 345,21

20 158 589,31

19 809 951,90

Rahat ja pankkisaamiset

170 615 652,88

151 052 105,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 227 888 764,59

2 161 153 295,57

Muut arvopaperit
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Tilinpäätöslaskelmat

VASTATTAVAA
31.12.2019

31.12.2018

636 657 232,28

636 657 232,28

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä

19 903 149,38

26 651 125,30

469 498 653,42

517 653 465,69

-18 005 483,92

-54 677 319,72

1 108 053 551,16

1 126 284 503,55

21 663 357,58

23 567 987,73

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

0,00

0,00

21 663 357,58

23 567 987,73

Eläkevaraukset

1 893 400,00

2 196 000,00

Muut pakolliset varaukset

1 770 170,61

3 342 865,70

3 663 570,61

5 538 865,70

164 651,09

521 706,35

12 165 364,42

11 888 210,21

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

2 254 220,90

2 529 695,60

14 584 236,41

14 939 612,16

573 659 144,58

456 844 290,22

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

122 258,81

145 294,54

26 106 784,21

25 811 845,56

17 277 416,61

17 704 276,72

617 165 604,21

500 505 707,04

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot

43 446 684,11
170 251 682,25

2 583 452,81

1 456 633,63

Ostovelat

84 708 067,58

117 167 461,08

Muut velat

40 198 778,29

32 447 426,66

Siirtovelat

114 095 325,87

125 546 731,66

462 758 444,62

490 316 619,39

2 227 888 764,59

2 161 153 295,57

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

190

16 185 145,65
204 987 674,42
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Tilinpäätöslaskelmat

Konsernituloslaskelma
1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toimintatuotot

1 240 242 376,36

1 191 524 076,00

Toimintakulut

-2 251 421 308,99

-2 190 093 792,06

5 152 544,76

4 401 955,78

-1 006 026 387,87

-994 167 760,28

Verotulot

974 525 594,64

914 514 997,96

Valtionosuudet

301 980 472,00

299 868 589,00

Korkotuotot

1 240 809,10

1 280 439,34

Muut rahoitustuotot

3 593 037,73

7 655 836,09

-30 800 720,37

-28 701 770,96

-1 504 434,34

-2 947 605,99

243 008 370,89

197 502 725,16

-206 019 650,93

-199 938 295,84

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot

-44 132,60

-280 364,91

-2 165 256,20

-3 395 402,70

-208 229 039,73

-203 614 063,45

0,00

-46 733 718,86

34 779 331,16

-52 845 057,17

225 398,94

2 303 025,29

Tilikauden verot

-9 208 237,25

-11 032 451,58

Laskennalliset verot

-6 119 768,79

-3 272 546,04

Vähemmistöosuudet

-2 665 542,30

-1 460 581,93

Tilikauden ylijäämä

17 011 181,76

-66 307 611,43
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

243 008 370,89

197 502 725,15

Satunnaiset erät

0,00

-46 733 718,86

Tilikauden verot

-9 208 237,25

-11 032 451,58

-36 053 182,89

28 171 609,96

197 746 950,75

167 908 164,67

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot

-392 493 374,12

-495 815 376,69

Rahoitusosuudet investointimenoihin

21 175 201,17

22 012 250,06

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

33 843 239,46

31 364 296,87

-337 474 933,49

-442 438 829,76

-139 727 982,74

-274 530 665,10

-5 660 474,40

-230 368,40

96 902,40

185 562,50

-5 563 572,00

-44 805,90

310 756 683,17

337 829 263,50

-114 153 810,65

-61 862 824,10

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

Oman pääoman muutokset

-255 055,37

-7 772 578,65

196 347 817,15

268 193 860,75

3 767 423,46

-4 927 152,57

-1 049 846,95

2 392 826,96

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
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452 567,24

-564 050,43

-34 237 237,07

-7 884 414,53

12 043 800,05

32 342 355,90

-22 790 716,74

26 286 717,90

171 760 951,88

289 508 620,18

32 032 969,14

14 977 955,08

Rahavarat 31.12.

246 764 455,10

214 731 485,95

Rahavarat 1.1.

214 731 485,96

199 753 530,87

32 032 969,14

14 977 955,08
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Tilinpäätöslaskelmat

Konsernitase
VASTAAVAA
31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

12 579 913,62

13 165 498,34

129 467 575,81

132 573 804,12

3 904 366,97

2 028 005,63

145 951 856,40

147 767 308,09

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

246 878 255,83

236 674 125,03

1 668 932 557,22

1 627 121 543,44

Kiinteät rakenteet ja laitteet

689 856 152,36

706 814 045,68

Koneet ja kalusto

109 597 110,96

102 865 826,94

Rakennukset

Muut aineelliset hyödykkeet

33 895 968,71

33 561 617,40

489 011 270,27

375 715 911,96

3 238 171 315,35

3 082 753 070,45

Osakkuusyhteisöosuudet

62 006 195,50

56 201 253,35

Muut osakkeet ja osuudet

24 707 026,39

27 295 001,56

8 513 555,67

3 011 774,74

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Muut lainasaamiset
Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1 177 128,44

1 115 337,39

96 403 906,01

87 623 367,04

4 220 574,29

5 103 741,89

34 021 443,52

34 474 010,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

13 020 527,64

13 795 673,39

Lyhytaikaiset saamiset

226 527 395,74

191 839 407,73

Rahoitusarvopaperit

30 115 480,41

25 588 404,55

Rahat ja pankkisaamiset

216 648 974,69

189 143 081,41

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 005 081 474,03

3 778 088 065,31
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VASTATTAVAA
31.12.2019

31.12.2018

636 657 232,28

636 657 232,28

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

284 038,63

284 038,63

33 712 383,58

39 804 705,37

Edellisten tilikausien ylijäämä

702 472 107,73

762 257 211,71

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

17 011 181,76

-66 307 611,43

1 390 136 943,98

1 372 695 576,56

82 837 900,09

77 060 518,92

Muut omat rahastot

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1 893 400,00

2 196 000,00

34 015 500,09

40 944 563,26

35 908 900,09

43 140 563,26

19 320 183,93

21 253 198,48

1 826 435 397,95

1 612 189 179,40

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

84 045 730,81

84 572 179,22

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

87 502 923,43

106 601 324,84

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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478 893 493,74

460 575 524,63

2 476 877 545,94

2 263 938 208,09

4 005 081 474,03

3 778 088 065,31

Liitetiedot

Liitetiedot
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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 ai-

heutuneet 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 45–60 prosentin
välillä. Lainojen suojausaste oli vuodenvaihteessa 55 % eli tulevat markkinakorkojen muutokset vaikuttavat kaupungin korkomenoihin 45 %:n painolla.
Valtuuston syksyllä 2019 hyväksymien
rahoituksen 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. 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
Tampereen kaupungin Konsernipalvelujen talouspalveluiden sekä osan
henkilöstö- ja ICT-palveluista siirtyminen liikkeenluovutuksella Monetra
Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019. Tampereen
kaupungin Talous- ja velkaneuvonta
siirrettiin liikkeenluovutuksella valtiolle
1.1.2019 alkaen. Lisäksi vertailussa tulee
ottaa huomioon Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen Pirkanmaan
Voimia Oy:ksi 1.1.2019.
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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
Hiedanrannan Kehitys Oy perustettiin
toukokuussa 2019 ja yhtiön ensimmäinen tilikausi oli 10.5.- 31.12.2019. Tampereen Infra Oy perustettiin elokuussa 2019 ja yhtiön ensimmäinen tilikausi
on 20.8. - 31.12.2020. Yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 31.12.2019

tilanteesta laaditun välitilinpäätöksen
perusteella.
Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi on ollut 2.1.2019 - 1.1.2020.

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 kaksi
uutta tytäryhteisöä Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen Infra Oy, jotka
kaupunki omistaa 100-prosenttisesti.
Tuomi Logistiikka Oy:n omistusosuus
konsernissa on pienentynyt 68,60 prosenttiin vuoden 2019 aikana, koska
kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myynyt yhtiön osakkeita Pirkanmaan kunnille. Yhtiö on edelleen kaupungin tytäryhtiö.
Kaupungin omistusosuus Vuores Palvelu Oy:stä, Pirkan Putkikeräys Oy:stä
ja Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:stä
pieneni edelleen, kun uusia taloyhtiöitä
liittyi yhtiöiden osakkaiksi. Kaupungilla
on kuitenkin määräysvalta yhtiöissä,
joten ne kuuluvat edelleen Tampereen
kaupunkikonserniin.
Pirkanmaan
Jätevesipalvelut
Oy
fuusioitui emoyhtiöönsä Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:öön ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy fuusioitui emoyhtiöönsä Tampereen Vuokratalosäätiöön.
Kaupunki luovutti omistamansa Pellavan Parkki Kiinteistö Oy:n osakkeet,
jolloin yhtiön omistusosuus konsernissa pieneni. Pellavan Parkki Koy on osa
Finnpark-konsernia ja tätä kautta osa
myös kaupunkikonsernia.
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Kaupunki myi omistamiaan Coxa Oy:n osakkeita Kanta-Hämeen ja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireille. Myyntien seurauksena kaupungin
omistusosuus pieneni 13,04 prosenttiin
eikä yhtiö ole enää konsernin osakkuusyhteisö.
Konsernin osakkuusyhteisöt Tampereen Monitoimiareena Oy, Monetra Oy
(konserni) ja Monetra Pirkanmaa Oy
yhdisteltiin ensimmäistä kertaa konsernitilinpäätökseen.
Konsernin omistusosuus Asunto Oy
Hervannan Juhanista pieneni tilikauden
aikana 22,53 prosenttiin.
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Oikaisut edelliseltä
tilikaudelta esitettäviin
tietoihin
Ei ilmoitettavaa.

Liitetiedot

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

Konserni

2019

2018

2019

2018

19 183

17 895

16 677

16 244

108 926

103 278

367 326

347 205

Sivistyspalvelut

49 532

45 602

44 806

42 259

Yhdyskuntapalvelut

23 972

21 545

81 082

82 189

Muut palvelut, josta

266 537

262 131

730 352

703 628

Kiinteistöpalvelut

110 506

107 931

225 387

218 329

468 149

450 452

1 240 242

1 191 524

Yhteensä

7) Verotulot (1 000 euroa)
Kaupunki
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Yhteensä

2019

2018

808 932

767 389

77 280

71 098

88 362

76 028

974 574

914 515

8) Valtionosuudet (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

228 417

224 791

228 417

224 791

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien
tasaus

14 063

7 073

14 063

7 073

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

59 501

59 198

59 501

59 198

Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia

Ammattikorkeakoulun yksikköhintarahoitus
Yhteensä

0

0

0

8 807

301 980

291 062

301 980

299 869

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

Asiakaspalvelujen ostot

532 753

513 376

Muiden palvelujen ostot

294 878

257 213

Yhteensä

827 631

770 589
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10) Valtuustoryhmille annetut tuet (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

36

35

Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

33

32

Tampereen vihreä valtuustoryhmä

28

28

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

13

14

Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä

8

8

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä

8

8

Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä

4

4

Vaihtoehto Tampere

2

2

Sininen valtuustoryhmä
Yhteensä

1

2

133

133

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

Muiden rakennusten perusparannukset

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

5 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
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)
Kaupunki
Eläkevastuu 1.1*
Vähennykset tilikaudella

Konserni

2019

2018

2019

2018

2 196

2 575

2 196

2 575

303

379

303

379

1 893

2 196

1 893

2 196

Maisemointivaraus 1.1

116

116

21 761

19 969

Lisäykset tilikaudella

0

0

1 155

3 140

Vähennykset tilikaudella

6

0

1 813

1 347

109

116

21 103

21 761

1 009

1 009

1 009

1 009

0

0

Eläkevastuu 31.12

Maisemointivaraus 31.12
Maanpuhdistusvaraus 1.1
Lisäykset tilikaudella

0

Vähennykset tilikaudella

500

0

500

0

Maanpuhdistusvaraus 31.12

509

1 009

509

1 009

0

0

0

1 440

0

0

0

1 440

0

0

0

0

1 219

421

1 366

586
850

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

0

850

0

161

53

308

70

1 058

1 219

1 058

1 366

0

0

15 095

13 087

Lisäykset tilikaudella

0

0

0

2 463

Vähennykset tilikaudella

0

0

4 480

454

Potilasvahinkovakuutus 31.12

0

0

10 615

15 095

Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 1.1

0

0

0

261

0

0

0

261

0

0

0

0

1 000

0

1 713

0

0

1 000

15

1 713

905

0

998

0

95

1 000

731

1 713

3 664

5 539

35 909

43 141

0

1 850

1 170

8 165

1 875

432

8 402

3 952

-1 875

1 418

-7 232

4 214

Vähennykset tilikaudella
Vahingonkorvausvaraus 31.12
Potilasvahinkovakuutus 1.1

Vähennykset tilikaudella
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 31.12
Muut pakolliset varaukset 1.1
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset 31.12
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12
Lisäykset yhteensä
Vähennykset yhteensä
Muutos yhteensä

* Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet.

204

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Liitetiedot

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

Konserni
2018

2019

2018

Muut toimintatuotot
Osakkeiden luovutusvoitot

3 308

23

3 409

268

Kiinteistöjen luovutusvoitot

125

3 839

193

686

44

78

45

97

23 360

21 085

23 360

21 085

134

44

156

45

0

0

45

19

26 970

25 070

27 208

22 201

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

719

0

893

183

Koneiden ja kaluston luovutustappiot

0

0

4

184

Autojen luovutustappiot

0

59

4

59

Muut luovutustappiot

0

0

0,1

0

719

59

901

427

Luovutustappiot yhteensä

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa)

Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

1 028

0

0

0

Satunnaiset tuotot
Liiketoimintakauppa Tampereen Voimia Liikelaitos
Liiketoimintakauppa Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

0

2 370

0

0

1 028

2 370

0

0

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovutus
Tampereen korkeakoulusäätiölle

0

0

0

45 884

Vahingonkorvaukset ja sopimussakot

0

850

0

850

0

850

0

46 734

Satunnaiset tuotot yhteensä
Satunnaiset kulut

Satunnaiset kulut yhteensä
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15) Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot (1 000 euroa)

Kaupunki
2019

2018

29 740

19 274

1 445

1 559

0

5 728

Muut rahoitustuotot
Osinkotuotot
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus
Muut rahoitustuotot
Yhteensä

1 830

2 797

33 015

29 358

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
Kaupunki
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron lisäys
Yhteensä
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2019

2018

1 905

1 813

0

0

1 905

1 813

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.
Lisäykset
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset

Yhteensä

332

119 118

119 449

339

3 949

4 288

0

0

0

10

371

382

0

938

938

322

7 486

7 808

0

253

253

Poistamaton hankintameno 31.12.

338

115 894

116 232

Kirjanpitoarvo 31.12.

338

115 894

116 232

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Maa- ja
Rakennukset
vesialueet

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Koneet
Muut
Enn.maksut ja
ja
aineelliset keskeneräiset Yhteensä
kalusto hyödykkeet
hankinnat

206 459

581 091

438 701

36 595

4 428

13 220

17 225

14 370

7 517

306

86 514

139 152

0

355

0

103

0

657

1 115

2 191

1 033

1 435

287

0

0

4 946

Siirrot erien välillä

0

3 194

26 225

993

17

-31 366

-938

Tilikauden poisto

9

39 152

50 905

12 175

22

0

102 263

0

1 189

Lisäykset
Rahoitusosuudet
Vähennykset

Arvonalennukset ja niiden palautukset

120 538 1 387 812

332

628

39

190

0

Poistamaton hankintameno 31.12.

217 146

560 341

426 917

32 350

4 729

175 028 1 416 512

Kirjanpitoarvo 31.12.

217 146

560 341

426 917

32 350

4 729

175 028 1 416 512

Maa- ja vesialueet

Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

1 472

1 304

11 290

11 026

Muut maa- ja vesialueet

215 674

205 155

235 588

225 648

Kirjanpitoarvo 31.12.

217 146

206 459

246 878

236 674

Kiinteistöjen liittymismaksut

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

213 612

5 477

58 354

5 740

283 184

10 413

1 151

0

0

11 563

531

761

0

659

1 952

223 494

5 866

58 354

5 081

292 796

0

0

0

0

0

223 494

5 866

58 354

5 081

292 796

Saamiset Saamiset muilta
konserniyhteisöiltä
yhteisöiltä

Hankintameno 1.1.

Yhteensä

90 664

2 780

93 444

0

5 599

5 599

3 141

97

3 238

Hankintameno 31.12.

87 523

8 281

95 805

Kirjanpitoarvo 31.12.

87 523

8 281

95 805

Lisäykset
Vähennykset
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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 %

-73

210

-399

Finnpark Oy (alakonsernitp)

Tampere

100,0 %

100,0 %

44 004

78 298

3 998

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

Tampere

50,6 %

0

0

0

Pysäköintiveturi Kiint Oy (äänimäärästä 89,9
%)

Tampere

92,7 %

0

0

0

Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,5 %)

Tampere

Haukiluoman Liikerakennus Oy

Tampere

Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

Hiedanrannan Kehitys Oy

Tampere

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

Tampere

69,6 %

0

0

0

100,0 %

682

27

0

70,1 %

70,1 %

1 409

29

-24

100,0 %

100,0 %

56

45

6

57,0 %

1 710

1 540

0

100,0 %

Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy

Tampere

59,3 %

59,3 %

565

80

0

Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy

Tampere

53,0 %

53,0 %

335

35

0

Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

86,1 %

86,1 %

1 259

358

0

Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy

Tampere

54,3 %

54,3 %

507

78

0

Tampere

100,0 %

482

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

100,0 %

7 157

105 763

Tieteenkadun Parkki Kiint Oy

Tampere

68,8 %

706

1

2

Tupakkikiven Parkki Kiint Oy

Tampere

61,0 %

1 698

2

2

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

Tampere

49,7 %

49,7 %

23 120

3 735

1 163

Pirkan Putkikeräys Oy (Pirkanmaan Jätehuolto Oy 40,0 %, Tampereen Vuokratalosäätiö
0,9 %, äänimäärästä 59,9 %)

Tampere

2,0 %

42,8 %

0

0

0

Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy
(osuus äänimäärästä 59,9 %)

Tampere

42,4 %

0

0

0
507

Pirkanmaan Voimia Oy

Tampere

82,0 %

88,9 %

4 062

8 682

Runoilijan tie Oy

Tampere

72,6 %

72,6 %

217

7

-4

Tammenlehväsäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

21 923

6 425

-1

Tampere

100,0 %

100,0 %

0

0

0

Tampereen Infra Oy

Tammenlehväkeskus Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

989

-0

-11

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Tampere

60,5 %

60,5 %

362

710

-11
8

60,5 %

80

244

Tampereen Raitiotie Oy

Visit Tampere Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

1 958

215 989

9

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tampere

71,2 %

71,2 %

18 309

17 477

-609

Tampereen Kotilinnasäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

6 453

83 429

0

Pispan Tupahaka As Oy

Tampere

75,7 %

545

2

0

Tampereen Tammelankodit As Oy

Tampere

100,0 %

1 856

3 809

0

Vellamonkodit Oy

Tampere

100,0 %

3 319

832

0

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

Tampere

Tampere
66,0 %

66,0 %

5 963

9 862

1

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

11 134

33 327

436
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Tampereen Sarka Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

481

163

46

Tampereen Sähkölaitos Oy (alakonsernitp)

Tampere

100,0 %

100,0 %

166 399

367 787

29 052

0

0

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

Tampere

75,4 %

0

Tampereen Sähköverkko Oy

Tampere

100,0 %

0

0

0

Tampereen Vera Oy

Tampere

100,0 %

0

0

0

100,0 %

17 458

17 041

324

66,7 %

0

0

0

100,0 %

3 851

14 527

1 493

Tampereen Särkänniemi Oy
FunZones Oy
Tampereen Tilapalvelut Oy

Tampere

100,0 %

Tampere
Tampere

100,0 %

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

Tampere

100,0 %

100,0 %

236

176

108

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

14 874

56 167

1 465

Tampereen Vuokratalosäätiö

Tampere

100,0 %

100,0 %

1 574

277 700

0

Atalan Metsätonttu As Oy

Tampere

100,0 %

1

4 343

0

Myllyn Pysäköinti Oy

Tampere

56,7 %

1 147

0

-1

VTS Kiinteistöpalvelu Oy

Tampere

0,0 %

0

-0

442

100,0 %

2 684

4 958

-140

Tampere-talo Oy

Tampere

100,0 %

Tavase Oy

Tampere

80,1 %

80,1 %

1 234

5 000

-50

TREDU-Kiinteistöt Oy

Tampere

66,5 %

66,5 %

73 344

51 046

1 151

Tullinkulman Työterveys Oy

Tampere

75,2 %

84,7 %

101

3 522

-342

Tuomi Logistiikka Oy

Tampere

50,2 %

68,6 %

2 386

9 326

444

Vilusen Rinne Oy

Tampere

100,0 %

100,0 %

119

66 459

28

Vuores Palvelu Oy (Tampereen Vuokratalosäätiö 4,7 %, Pirkanmaan Jätehuolto 0,3, Pirkan
Putkikeräys Oy 0,2 %, äänimäärästä 14,2 %)*)

Tampere

8,8 %

14,0 %

442

20

2

Tampere

100,0 %

100,0 %

Viipuri

100,0 %

100,0 %
446 639

1 449 232

39 579

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

Kaupungin
omistusomistusosuuden
omasta
Kotipaikka
osuus
muutos
pääomasta
%
%-yksikköä

Nimi

tilikauden
voitosta/
tappiosta

vieraasta
pääomasta

Kuntayhtymät
Pirkanmaan Liitto

Tampere

45,6 %

654

2 839

-6

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(alakonsernitp)

Tampere

38,2 %

77 598

216 176

3 580

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampere

62,5 %

348

277

41

78 601

219 293

3 616

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 %

748

5

-4
-1

Finnpark Oy
Kosken Parkki Kiint Oy

21,1 %

847

2

Oulu

21,0 %

21,0 %

301

159

-3

Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere

20,9 %

20,9 %

473

525

327

Hervannan Kanjoni As Oy (Tampereen Vuokra-asunnot Oy 5,2 %)

Tampere

36,1 %

41,3 %

662

124

0

Tuotekehitys Oy Tamlink

Tampere

24,0 %

24,0 %

619

656

12

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampere
22,5 %

539

169

8

21,0 %

202

2

1

Monetra Oy

Hervannan Juhani As Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Tumpin Parkki Kiint Oy
Vilusen Rinne Oy

Tampere

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

Mummunkujan pysäköinti Oy

Tampere

31,3 %

185

0

-4

Tampereen Monitoimiareena Koy

Tampere

40,0 %

40,0 %

3 005

5 631

-682

YH Kodit Oy (konserni) (Tampereen
Vuokratalosäätiö 10,5 %)

Tampere

11,4 %

21,9 %

52 926

146 485

4 818

Yhdistelemättömät osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Ateljeetalo Oy

Tampere

47,7 %

47,7 %

34

2

0

Pikassos Oy

Hämeenlinna

25,0 %

25,0 %

22

23

-13

Suomen Hopealinja Oy

Hämeenlinna

30,5 %

30,5 %

-48

759

9

50,0 %

95

0

0

40,4 %

185

13

-53

31,2 %

262

254

138

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

Tampere
Helsinki
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
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Yhdistykset, säätiöt yms., joiden hallintoelimissä kaupungilla on edustus:
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 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

2019

2018

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

0

4 282

0

3 189

Konsernitili

0

1 682

0

3 080

Muut saamiset

0

114 444

0

20 000

Siirtosaamiset

0

1 716

0

1 718

Yhteensä

0

122 124

0

27 987

Myyntisaamiset

0

1 070

0

1 380

Muut saamiset

0

256

0

0

Siirtosaamiset

0

1 672

0

1 547

Yhteensä

0

2 998

0

2 927

Saamiset tytäryhteisöiltä

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset

0

185

0

5

Muut saamiset

0

2 353

0

0

Siirtosaamiset

0

0

0

0

Yhteensä

0

2 538

0

5

0

127 660

0

30 919

Yhteensä
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

Konserni
2019

2018

Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Koronvaihtosopimukset
Muut menoennakot ja tulojäämät

7 508
12

8 212
14

7 508
744

8 212
625

Yhteensä

7 520

8 226

8 252

8 837

Siirtyvät korot

1 692

1 697

182

149

Kelan korvaus työterveyshuollosta
Työttömyysvakuutusmaksun palautus
Valtion avustuksia ja korvauksia
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

2 855
0
2 933
327
704
2 081
2 302
993
1 445
0
0
0
0
0
0
7 158

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

4 191
0
2 933
327
704
2 081
2 302
993
893
0
731
277
561
1 064
0
13 852

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

Yhteensä

22 491

25 480

31 093

35 740

Yhteensä

30 011

33 706

39 345

44 577

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

Peruspääoma 1.1

636 657

636 657

636 657

636 657

Peruspääoma 31.12

636 657

636 657

636 657

636 657

0

0

284

415

0

0

0

131

0

0

284

284

20 077

21 039

20 077

21 039

225

962

225

962

19 852

20 077

19 852

20 077

6 523

7 872

6 523

7 872
1 350

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

0

1 350

0

6 523

0

6 523

0

0

6 523

0

6 523

Väinö Linnan rahaston pääoma 1.1.

51

51

51

51

Väinö Linnan rahaston pääoma 31.12.

51

51

51

51

Muut muut omat rahastot 1.1.

0

0

13 154

15 133

Siirrot rahastoon tilikaudella

0

0

836

700

Siirrot rahastosta tilikaudella

0

0

181

2 679
13 154

Siirto erien välillä
Tampereen Elinkeinorahaston pääoma 31.12.

Muut muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Muut omat rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Siirto erien välillä
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden alijäämä/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
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0

0

13 809

19 903

26 651

33 712

39 805

517 653

524 405

762 257

724 617

-54 677

-6 751

-66 308

37 640

6 523

0

6 523

0

469 499

517 653

702 472

762 257

-18 005

-54 677

17 011

-66 308

1 108 054

1 126 285

1 390 137

1 372 696

Liitetiedot

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

2019

2018

21 663

23 568

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

2019

2018

405 357

349 888

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
Ei ilmoitettavaa.

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
Kaupunki
Eläkevaraus
Maisemointivaraus
Maanpuhdistusvaraus

Konserni

2019

2018

2019

2018

1 893

2 196

1 893

2 196

109

116

21 103

21 761
1 009

509

1 009

509

Vahingonkorvausvaraus

1 058

1 219

1 058

1 366

Potilasvahinkovakuutus

0

0

10 615

15 095

95

1 000

731

1 713

3 664

5 539

35 909

43 141

Muut pakolliset varaukset
Yhteensä
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30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

Pitkäaikainen

Lyhytaikainen Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille
Konsernitili

0

204 985

0

170 249

Ostovelat

0

16 106

0

17 931

1 533

18 831

1 533

20 125

0

460

0

150

1 533

240 381

1 533

208 455

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

0

9 623

0

37 424

528

34

319

25

Siirtovelat

3 014

619

1 999

60

Yhteensä

3 543

10 276

2 319

37 509

Ostovelat

0

1 050

0

6

Yhteensä

0

1 050

0

6

5 076

251 708

3 852

245 969

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

2019

2018

2019

2018

25 903

25 694

58 875

57 836

204

118

301

221

26 107

25 812

59 176

58 057

Liittymismaksut ja muut velat
Palautuskelpoiset liittymismaksut
Muut velat
Yhteensä
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

Konserni
2018

2019

2018

Pitkäaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Maankäyttösopimukset

6 708

6 790

5 932

7 164

Koronvaihtosopimukset

10 472

10 662

10 472

10 683

0

120

0

120

Muut tuloennakot
Menojäämät
Muut menojäämät

98

132

98

2 228

17 277

17 704

16 502

20 195

Tuet ja avustukset

6 874

6 458

10 553

10 546

Matkakorttien latausmaksuvelka

4 908

4 904

4 908

4 904

661

1 210

1 100

1 150

Maksettujen palkkojen sivukulut*

11 064

10 215

11 064

10 215

Palkkajaksotukset sivukuluineen

82 817

83 608

141 042

134 338
9 933

Yhteensä
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot

Muut tuloennakot
Menojäämät

Korkojaksotukset

5 741

5 139

10 499

PSHP/peruspääoman korko jäsenkunnille

0

0

893

893

PSHP/potilasvahinkovakuutus

0

0

1 375

1 506

Valtion verotulojen jaksotus

0

9 040

0

9 040

Verojaksotukset

0

0

552

1 317

Työmarkkinatuki, Kela**

0

1 805

0

1 805

2 030

3 168

44 204

37 826

Yhteensä

114 095

125 547

226 190

223 474

Yhteensä

131 373

143 251

242 691

243 669

Muut menojäämät

*Konsernin osalta ei ole saatavilla erittelyä, näytetään kaupungin kyseinen erä.
**Kelan siirtyminen sähköiseen palveluun on nopeuttanut laskujen kiertoa ja poistanut jaksotustarpeen.
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia
koskevat liitetiedot
34) Kiinnitykset, panttaukset tai muu omaisuus velkojen vakuutena (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

Konserni
2018

2019

2018
430 218

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

0

0

410 367

0

0

625 964

520 335

0

0

37 335

119 357

0

0

84 360

115 430

0

0

0

3 008

0

0

0

5 318

0

0

710 324

641 082

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta*

0

0

24 146

21 399

0

0

15 305

12 305

0

0

15 305

12 305

0

0

13 440

10 720

0

0

120

120

Pantatut osakkeet yhteensä

0

0

120

120

Yhteensä

0

0

725 749

653 507

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 yrityskiinnityksiä, on esitetty 10,4 milj.
euron velka ja 3 milj. euron kiinnitys, jotka olivat edellisvuonna kohdassa Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä kiinteistöihin.

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

Konserni

2019

2018

2019

2018

Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset

0

0

69 592

69 583

Pantatut arvopaperit

0

0

10

0

Yhteensä

0

0

69 592

69 583

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

2019

2018

2019

2018

488 755

390 191

242 753

265 730

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

45 306

30 177

35 356

28 661

443 450

360 014

207 397

237 070

100 965

85 454

254 038

247 262

11 030

10 183

23 790

22 802

6 428

6 299

16 398

16 140

Pyynikin sosiaaliasema

1 054

1 054

1 054

1 054

Vuoreksen koulukeskus

1 522

909

1 522

909

Muut rakennukset

2 027

1 921

4 817

4 700

54 721

50 634

195 035

199 823

10 403

11 292

111 684

118 810

Pyynikin sosiaaliasema

16 809

17 863

16 809

17 863

Vuoreksen koulukeskus

21 396

13 857

21 396

13 857

6 114

7 622

45 145

49 292

13 697

13 697

13 697

13 697

Myöhemmin maksettava osuus**

Leasing-vastuut
Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa
31.12.2033 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Koneet ja laitteet
Rakennukset

Myöhemmin maksettava osuus
Koneet ja laitteet***
Rakennukset

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

21 517

10 940

21 517

10 940

589 720

475 645

496 791

512 992

*Pisin vuokravastuu tulee konsernista.
**Konsernin vuokravastuun vertailutietoon on lisätty aiemmin puuttuneita vastuita 6,4 milj. euroa.
***Konsernin leasing-vastuiden vertailutiedosta on vähennetty aiemmin liikaa ilmoitettuja koneiden ja
laitteiden myöhemmin maksettavia vastuita 19 milj. euroa.
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39, 40) Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

1 199 307

938 802

-

-

573 889

512 712

-

-

Alkuperäinen pääoma

7 000

7 000

-

-

Jäljellä oleva pääoma

2 188

2 479

-

-

Alkuperäinen pääoma

14 142

15 075

19 454

18 985

Jäljellä oleva pääoma

7 737

8 272

13 049

11 409

Takaukset tytäryhteisöjen puolesta*
Alkuperäinen pääoma**
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta

Takaukset muiden puolesta

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuusta

Kaupunki
2019

2018

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

1 416 208

1 323 632

932

850

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

*Kaupungilla on lisäksi kolme omavelkaista takausta tytäryhteisöjen johdannaissopimuksiin liittyen.
Tehdyt sopimukset sisältyvät konsernin johdannaisliitetietoon.
**Takaukset tytäryhteisöjen puolesta alkuperäisen pääoman vertailutietoa korjattu. Korjauksen vaikutus on 155 milj. euroa.
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41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
Kaupunki

Konserni

2019

2018

2019

2018

Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet

21 850

26 310

0

0

Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus

13 190

14 665

0

0

Ehdolliset ympäristövastuut

62 075

65 675

62 075

65 675

Sopimusvastuut

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

330

330

1 302

3 769

81 413

73 988

117 223

114 122

165 668

166 303

180 600

183 566

2 682

8 073

2 682

8 073

0

0

29 532

35 180

* Sisältää mm. eri oikeusasteissa vireillä olevat riita-asiat.

Ehdolliset ympäristövastuut
Ehdolliset ympäristövastuut muodostuvat puhdistusvastuista 50,6 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.
Asia on työtuomioistuimen käsiteltävänä ja välipäätös asiasta saataneen alkuvuodesta 2020.
Päästöoikeudet, konserni
Päästösalkun käyvässä nettoarvossa on mukana ilmaiseksi saatujen, ostettujen ja muiden päästöoikeuksiin
liittyvien sopimusten markkina-arvo 31.12.2019.
Päästöoikeudet 2019
Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1.
Toteutuneiden päästökaupan alaisten päästöjen määrä

tCO2
224 231

1 000 euroa
5 525

-459 982

0

Päästöoikeuksien ostot

475 748

11 375

Saadut päästöoikeudet

175 110

0

Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12.

415 107

10 162

Muut vastuut
Tampereen Sähkölaitos Oy:llä on Suomen Hyötytuuli Oy:tä kohtaan osakesarjakohtainen maksuvelvollisuus,
jonka suorittamista vastaan yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus käyttää hyväkseen energiaa määrä, joka vastaa osakkeenomistajan osakesarjakohtaisten omistusten perusteella määräytyvää energian yhteenlaskettua
määrää.
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Johdannaissopimukset (1 000 euroa)

Johdannaissopimukset
koostuvat
erilaisista
koronvaihtosopimuksista, korko-optioista sekä niiden yhdistämisellä
toteutetuista
rakenteista. Kaikki sopimukset on tehty
lainasalkun suojaamistarkoituksessa
ja noudattaen valtuuston hyväksymiä rahoitustoiminnan periaatteita ja
konsernijohtajan vuosittain hyväksymää lainanottosuunnitelmia. Tehdyt
koronvaihtosopimukset pienentävät
kaupungin korkovirtariskiä ja samoin
toimivat myydyt optiot, joista toteutuessaan muodostuu puhtaita koronvaihtosopimuksia ennalta sovittuun
kiinteään korkoon. Kaupungilla ei ole
spekulatiivisia, missään tilanteessa
kaupungin riskiä kasvattavia sopimuksia. Kaikkien sopimusten käyvät arvot
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kohoavat korkotason noustessa ja
laskevat päinvastaisessa tilanteessa,
joten niiden voidaan todeta toimivan
oikeaan suuntaan. Tilinpäätöshetkellä laskettuna korkotason nousu 0,5
%-yksikön verran vastaa sopimusten
käyvän arvon muutosta noin 82 milj.
eurolla ja 1,0 %-yksikön nousulla arvot
kohoavat noin 152 milj. euron verran.
Valtuusto hyväksyi syksyllä 2019
uudet rahoituksen periaatteet, joissa
korkosuojausten tavoitteeksi otettiin korkomenojen ennustettavuuden
parantaminen ja vaihtelun pienentäminen verrattuna tilanteeseen, jossa
kaikki korkomenot olisivat vaihtuvia.
Suojaustoimintaa tehdään koko talousarviokauden lainamäärä ja rahoitusleasing-vastuut huomioiden ja

suojausasteena tavoitellaan 40-60 %.
Konsernijohtajan hyväksymässä vuoden 2019 lainanottosuunnitelmassa
suojausastetavoite oli 45-60 %.
Tilinpäätöshetkellä lainojen suojausaste oli 55 %. 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.

Liitetiedot

Johdannaissopimukset (1000 euroa)
KAUPUNKI

1) Voimassa olevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu vaihtuvia korkoja kiinteiksi koroiksi. Sopimusten pääomapaino
tettu keskikorko on 2,02 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2049 saakka.

Päätös

Tuote

Nimellisarvo

Kaupunki
maksaa

Kaupunki
saa

Maturiteetti

Käypä arvo
31.12.2019

01.02.2012 § 18

Swap

29 969

kiinteä
2,87 %

3 kk

27.01.2014-25.01.2044

-9 622

25.05.2016 § 87

Swap

20 000

kiinteä
3,65 %

3 kk

11.01.2019-11.01.2049

-17 319

21.11.2011 § 164

Swap

10 000

kiinteä 2 %

6 kk

22.11.2017-22.11.2047

-3 781

21.11.2011 § 164

Swap

10 000

kiinteä 2 %

6 kk

21.11.2018-23.11.2048

-3 909

21.11.2011 § 164

Swap

10 000

kiinteä 2 %

6 kk

20.11.2019-22.11.2049

-4 038

10.12.2014 § 127

Swap

40 000

kiinteä
0,5 %

3 kk

21.11.2017-21.11.2022

-1 004

08.04.2015 § 88

Swap

40 000

kiinteä
0,946 %

6 kk

08.04.2019-08.04.2049

-3 511

16.04.2015 § 94

Swap

15 000

kiinteä
1,426 %

6 kk

10.04.2017-08.04.2045

-2 886

15.05.2012 § 109

Swap

43 812

kiinteä
2,92 %

6 kk

31.12.2013-31.12.2043

-13 772

14.10.2019 § 18

Swap

60 000

kiinteä
2,189 %

6 kk

07.10.2019-07.10.2049

-26 522

14.10.2019 § 18

Swap

55 000

kiinteä
2,189 %

6 kk

07.10.2019-07.10.2049

-24 306

10.12.2014 § 127

Swap

20 000

kiinteä
1,80 %

6 kk

28.11.2019-02.12.2044

-5 605

08.03.2013 § 40

Swap

30 000

kiinteä
2,0 %

3 kk

12.03.2019-12.03.2039

-8 295

Nimellisarvo 2019

383 780

Käypä arvo 2019

-124 571

Nimellisarvo 2018

266 837

Käypä arvo 2018

-54 225
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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 1,40 % ja pisimmät
sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2063 saakka.

Päätös

Tuote

Nimellisarvo

Kaupunki
maksaa

Kaupunki
saa

Maturiteetti

Käypä arvo
31.12.2019

29.4.2015 § 102

Swap

15 000

kiinteä
1,44 %

6 kk

06.07.2015-05.07.2027,
pankilla jatko-oikeus
05.07.2027-05.07.2039

-3 234

28.01.2015 § 15

Swap

15 000

kiinteä
1,48 %

6 kk

22.01.2015-24.01.2028,
pankilla jatko-oikeus
24.01.28-24.01.2063

-7 074

16.04.2015 § 94

Swap

20 000

kiinteä
1,3 %

6 kk

14.04.2015-14.10.2022,
pankilla oikeus jatkaa
14.10.22-14.10.2045

-7 678

Nimellisarvo 2019

50 000

Käypä arvo 2019

-17 987

Nimellisarvo 2018

100 000

Käypä arvo 2018

-15 114

c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko
tulevaisuudessa nousisi ennalta sovittujen rajojen yli, muuttuvat sopimukset takaisin vaihtuvakorkoiseksi,
mutta tuottavat alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopimusten pääomapainotettu maksettava korko
on tällä hetkellä 2,17 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2046.

Päätös

Tuote

09.03.2016 § 43

09.04.2014 § 57

224

Nimellisarvo

Kaupunki
maksaa

Kaupunki
saa

Maturiteetti

Käypä arvo
31.12.2019

Kynnyksellinen swap

10 000

jos 6 kk eur
< 5,0 %, on
korko 2,0
%, muuten
viitekorko 3 %-yks.

6 kk

07.03.2016-07.03.2046

-3 848

Kynnyksellinen Swap

jos 3 kk eur
< 5,75 %, on
korko 2,23
30 000
%, muuten
viitekorko
-1 %-yks

3 kk

21.11.2016-21.11.2046

-14 049

Nimellisarvo 2019

40 000

Käypä arvo 2019

-17 898

Nimellisarvo 2018

40 000

Käypä arvo 2018

-10 374
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2) Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset
a. Koronvaihtosopimukset, joihin ei liity optiota
Koronvaihtosopimuksilla
on
vaihdettu
vaihtuvia
korkoja
kiinteiksi
koroiksi.
Sopimusten
pääomapainotettu keskikorko on 3,07 % ja pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2051 saakka.

Päätös

Tuote

Nimellisarvo

Kaupunki
maksaa

Kaupunki
saa

Maturiteetti

Käypä arvo
31.12.2019

25.05.2016 § 87

Swap

30 000

kiinteä
3,83 %

3 kk

11.01.2021-11.01.2051

-27 608

12.05.2010 § 79

Swap

10 000

kiinteä
2,80 %

6 kk

07.05.2030-09.05.2050

-3 485

04.06.2010 § 101

Swap

10 000

kiinteä
2,50 %

6 kk

27.05.2030-25.05.2050

-2 945

23.06.2016 § 112

Swap

40 000

kiinteä
2,715 %

6 kk

03.04.2020-03.04.2050

-24 230

Nimellisarvo 2019

90 000

Käypä arvo 2019

-58 268

Nimellisarvo 2018

150 000

Käypä arvo 2018

-41 406

b. Purku- ja jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset
Ei ilmoitettavaa.
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c. Muut ehdolliset koronvaihtosopimukset
Sopimuksilla on joko myyty oikeuksia kiinteän koron koronvaihtosopimuksiin tulevaisuudessa tai sovittu ehdollisista koronvaihtosopimuksista kiinteään korkoon. Mikäli euribor-korko tulevaisuudessa nousisi sovittujen rajojen yli,
muuttuu ehdollinen sopimus takaisin vaihtuvakorkoiseksi, mutta tuottaa alennuksen euribor-korkoon nähden. Sopimusten pääomapainotettu keskikorko on 0,94 % ja pisimmät sopimukset voivat olla voimassa vuoteen 2058.

Päätös

Tuote

Nimellisarvo

Kaupunki
maksaa

Kaupunki
saa

Maturiteetti

Käypä arvo
31.12.2019

21.11.2011 § 164

Swaptio

10 000

kiinteä 2 %

6 kk

20.11.2020-21.11.2050

-3 943

21.11.2011 § 164

Swaptio

10 000

kiinteä 2 %

6 kk

22.11.2021-22.11.2051

-3 874

Kynnyksellinen swap

40 000

jos 3 kk eur
< 5,75 %,
niin korko
1,65 %,
muuten
viitekorko
-1 %-yks

3 kk

21.11.2022-21.11.2044

-9 435

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2020-22.01.2050

-678

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2021-22.01.2051

-721

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

24.01.2022-24.01.2052

-779

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

23.01.2023-23.01.2053

-830

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2024-22.01.2054

-877

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2025-22.01.2055

-923

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2026-22.01.2056

-960

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

22.01.2027-22.01.2057

-1 002

28.01.2015 § 15

Swaptio

5 000

kiinteä
1,085 %

6 kk

24.01.2028-22.01.2058

-1 043

09.03.2016 § 43

Swaptio

60 000

0%

6 kk

05.03.2026-05.03.2056

-3 747

10.12.2014 § 127

Nimellisarvo 2019

165 000

Käypä arvo 2019

-28 812

Nimellisarvo 2018

175 000

Käypä arvo 2018

-10 476

Kaupungin koronvaihtosopimukset yhteensä
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Nimellisarvo 2019

728 780

Käypä arvo 2019

-247 535

Nimellisarvo 2018

731 837

Käypä arvo 2018

-131 595
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KONSERNI

Koronvaihtosopimukset yhteensä
Nimellisarvo 2019

2 009 206

Käypä arvo 2019

-418 030

Nimellisarvo 2018

1 994 151

Käypä arvo 2018

-197 055

Tytäryhteisöjen johdannaisten tarkemmat tiedot löytyvät erillistilinpäätöksistä.
Vertailutietoa korjattu virheellisten ilmoitusten vuoksi. Korjauksen vaikutus nimellisarvoon on 27,4 milj. ja käypään
arvoon -3,7 milj.
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Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja
intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Kaupunki
Konsernihallinto
Konsernipalveluyksikkö
Hyvinvoinnin palvelualue
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue
Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

2019

2018

363

196

0

284

10 252

9 920

1 597

1 612

325

332

1 530

2 125

14 067

14 469

Tampereen Voimia liikelaitos yhtiöitettiin ja Konsernipalvelujen talouspalvelut sekä osa henkilöstö- ja ICT-palveluista siirrettiin liikkeenluovutuksella
Monetra Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019. Talous- ja velkaneuvonta siirrettiin
liikkeenluovutuksella valtiolle 1.1.2019 alkaen.

43) Henkilöstökulut (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

505 006

505 813

-7 065

-7 153

111 958

112 921

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

16 243

19 294

626 142

630 875

3 005

2 146

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

2018

66

62

7

5

16

14

1

0

63

62

1

1

19

18

7

8

Vaihtoehto Tampere

0,2

0,1

Vasemmistoliitto

36

36

Vihreät

61

62

277

268

Yhteensä

228

2019
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45) Tilintarkastajien palkkiot (1 000 euroa)
Kaupunki
2019

2018

Tilintarkastuspalkkiot

93

22

Hanketarkastukset

17

13

104

108

214

144

TIintarkastuspalkkiot

0

41

Hanketarkastukset

0

7

Muut palkkiot

0

13

KPMG Oy

Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
BDO Audiator Oy

BDO Oy
0

20

Palkkiot yhteensä

Muut palkkiot

0

80

Palkkiot yhteensä

214

224

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Intressitahoille annetut
takaukset

Intressitahoille annetut
avustukset

Tampereen kaupunki on valtuuston
päätöksillä myöntänyt tytäryhtiöidensä
puolesta omavelkaisia takauksia. Näiden takausten yhteismäärä oli vuodenvaihteessa 573,9 milj. euroa ja ne on
myönnetty lähes poikkeuksetta tytäryhteisöjen ottamien lainojen takaisinmaksun ja koron maksamisen vakuudeksi lainanantajalle. Takauksista 403,6
milj. euroa on sellaisia, joista ei vuodelta 2019 peritä takausprovisiota ja 170,3
milj. euron osalta provisiota peritään.
Syyskuussa 2018 kaupunginvaltuusto
päätti, että useimpien konserniyhteisöjen puolesta myönnetyistä takauksista peritään takausprovisiota 1.1.2019
alkaen. Päätöksen toimeenpano on
tilinpäätöksen laatimishetkellä epäselvässä tilassa kahden säätiön ja yhden
osakeyhtiön suhteen. Sitä koskeva
päätösesitys on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja päätöksestä
riippuen takausprovisiotulot saattavat
kasvaa nykyisestä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi
6,7 milj. euroa kumppanuusavustusta
kaupungin tytäryhteisö Tampere-talo
Oy:lle. Avustus kohdistui kulttuuritoimintaan, Tampereen Oopperaan sekä
tilakustannusten osittaiseen kattamiseen.
Kaupungin tytäryhteisö Tammenlehväkeskus Oy:lle myönnettiin 0,2 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
Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivalle, tulee luovutuksesta järjestää tarjouskilpailu tai muuten arvioida luovutuksen markkinaehtoisuus.
Kaupungin luovuttaessa kiinteistöjä
markkinoilla toimiville tytäryhteisöille
luovutukset tehdään markkinaehtoisesti, vyöhykehintaperiaatteella tai kilpailuttamalla. Yritystonttien markkinahintaisuus varmistetaan vertaamalla
kaupungin maanvuokran tasoa riippumattoman arvioitsijan tekemään vyöhykehintakarttaan yritystonttien markkinahinnasta.
Vuoden 2019 aikana Tampereen kaupunki ei luovuttanut kiinteistöjä markkinoilla toimiville tytäryhteisöille.

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

229

Erillistilinpäätökset

Erillistilinpäätökset
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Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii
Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta ja on myös alueen keskei-

nen ensihoito- ja ensivastepalvelujen
tuottaja. Pirkanmaalla toimii lisäksi
noin 800 sopimuspalokuntalaista, jot-

ka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti
sammutus- ja pelastustoimintaan.

Toimintakertomus

kittävä,
yhteistoimintaa
parantava
muutos, joka heijastuu myös kentällä
toimivien yksiköiden tehokkaampaan
hyödyntämiseen.
Tilanne- ja johtokeskusympäristössä on käynnissä osana valtakunnallista
kehittämistyötä pelastustoiminnan ictjärjestelmien uusinta. Viivästyksistä johtuen varsinainen käyttöönotto siirtynee
vuodelle 2021. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on myös tilikaudella allekirjoitettu puitesopimus uuden henkilöstösuunnittelujärjestelmän
hankinnasta
yhdessä usean muun pelastuslaitoksen
kanssa, ja varsinainen käyttöönottoprojekti alkaa loppuvuodesta 2020. Vuoden
2020 aikana saatetaan loppuun sisäisen
koulutuksen uudistushankkeen suunnittelu ja uutta järjestelmää jalkautetaan
käytäntöön.
Tilikauden aikana suunnitellaan Hämeenkyrön ja Urjalan paloasemat ja
käynnistetään
rakentamishankkeet
sekä jatketaan Tampereen eteläisen ja
läntisen alueen paloasematukikohtien
selvitystyötä.

Pelastustoiminnan johtamisen yksikössä seitsemän päivystäjän toimea
muutettiin viroiksi, sillä päivystäjillä
tulee olla Pelastuslain 89 § mukainen
tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa
ja valvontatehtäviä varten. Edellä mainitun lain mukaan tiedonsaantioikeus
edellyttää henkilöltä julkisen vallan
käyttöä.
Eteläiselle pelastusalueelle perustettiin osa-aikainen logistiikkatyöntekijän
toimi hoitamaan mm. eri toimipisteiden välistä logistiikkaa.

Pelastusjohtajan katsaus
- Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta
Keskeisimpänä tapahtumana tilikaudella oli vielä alkuvuonna käynnissä olleen,
edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kariutuminen keväällä
2019. Hallituksen vaihduttua käynnistyi
uuden hallitusohjelman mukainen soteja maakuntavalmistelu, jossa pelastustoimi ja myös Pirkanmaan pelastuslaitos
on mukana omassa maakunnassaan.
Tilikauden aikana vakiinnutettiin uusien paloasemien toiminta Ikaalisissa,
Valkeakoskella ja Kangasalla. Osana
vuoden 2020 talousarviota varmistui
Hämeenkyrön ja Urjalan paloasemien
suunnittelun käynnistyminen.
Vuosi 2019 oli Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan viimeinen
vuosi ja uuden neuvottelukunnan kokoonpanosta päätettiin tammikuussa
2020. Vuoden aikana valmisteltiin Pirkanmaan pelastustoimen palvelutason
päivitys, joka oli kaupunginhallituksessa
päätettävänä tammikuussa 2020.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vuosi 2020 tulee olemaan talouden
osalta haasteellinen ja se heijastuu
muun muassa ensihoidon toimintaan.
Toiminnallisesti vuotta värittävät pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiuden haasteet, joiden takia on otettu
käyttöön kokeiluluonteisesti paloasematukikohta kaupunkikeskuksen eteläpuolella. Tavoitteena on toimintavalmiuden tason ylläpito liikennehaasteista
huolimatta.
Alkuvuonna 2020 toteutuu ensihoitokeskuksen kenttäjohdon siirto pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskukseen,
jossa uuden muotoinen toimintamalli
alkaa maaliskuussa. Kyseessä on mer-
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Henkilöstö
Hallinnossa komentotoimistoon perustettiin kokoaikainen toimistosihteerin
toimi ja komentotoimiston työtehtäviä
järjesteltiin uudelleen ruiskumestarien
ja toimistosihteerin kesken. Kehittämisryhmään perustettiin suunnittelijan
virka, jonka tehtäviin kuuluvat tieto- ja
organisaatioturvallisuuteen
liittyvät
suunnittelutehtävät. Tehtäviin kuuluu
lisäksi pelastuslaitoksen pelastusviranomaisten ja toimihenkilöiden varmennekorttien prosessista vastaaminen.
Suunnittelija toimii pelastuslaitoksen
Pronto-tietojärjestelmän hallinnollisena
pääkäyttäjänä, johon kuuluu käyttäjähallinta, tietojen oikeellisuuden ja puuttuvien tietojen tarkistus, käyttäjien tuki
ja koulutus sekä osallistuminen Prontojärjestelmän kehittämiseen.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Pelastusjohtaja on laatinut 13.1.2020
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin.
Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. 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 väkivaltatilanteiden kohtaaminen ensihoito- ja pelastustehtävissä
• Pelastuslaitoksen toimintakyvyn häiriintyminen laajavaikutteisissa tilanteissa
• Tietoon perustuvaa johtamista edistävät toimintatavat ja järjestelmät

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia, strategisia tavoitteita Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli kolme: suunniteltujen
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palotarkastusten toteuttaminen, toimintavalmius sekä työhyvinvoinnin parantuminen. Ne kaikki toteutuivat.
Pelastuslaitoksen
valvontasuunnitelmassa on esitetty arvio vuonna
2019 suoritettavasta määräaikaisesta
valvonnasta. Asuin- ja asuinliikerakennuksiin suoritettiin toimintavuoden
aikana yhteensä 18 825 määräaikaista
valvontatoimenpidettä (99,7%), ja yritys- ja laitoskohteisiin 2 407 määräaikaista valvontatoimenpidettä (100%).
Valvottavien yritys- ja laitoskohteiden
määrä tarkentui toimintavuoden aikana hieman arvioitua pienemmäksi, ja
toteutunut valvonta vastaa valvontasuunnitelman periaatteita. Määräaikainen valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti.
Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyvät pelastustoiminnan osalta sekä ensimmäisen
yksikön keskimääräisen toimintavalmiusajan (toteutunut 7:36 min) että pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan (12:00 min) osalta

kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta
riippumatta. Tavoiteajat alittuivat kummankin seurantakohteen osalta.
Työhyvinvointimatriisin
kokonaistulos on parantunut neljä pistettä
edellisestä tilikaudesta. Tämä johtuu
ensisijaisesti vähentyneistä sairaspoissaoloista ja työtapaturmista. Työyhteisötaitoja on kehitetty erilaisten
koulutusten, työryhmien ja sisäisen
tiedotuksen avulla. Esimiesten koulutuksessa on painotettu työyhteisön yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaisia
tietoja. Tavoite toteutui.

Pelastuslaitoksen
talous ja talousarvion
toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 50,6 milj. euroa.
Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen
maksuosuustuottojen ja ensihoidon

tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot,
ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut.
Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi
36,8 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 4,9 prosenttia. Maksuosuuksia palautettiin kunnille yhteensä 0,16 miljoonaa euroa.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä
12,7 milj. euroa, muutos edelliseen
vuoteen oli 4,1 prosenttia. Tuotoista
8,7 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja, sopimuslaskutustuottoja
kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille yhteensä 0,03 milj.
euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat
ensihoitotuotot olivat 4 milj. euroa,
muutos edelliseen vuoteen 2,9 prosenttia.
Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi
talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa.
ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,5 milj. euroa ja ne toteutuivat

TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro

Talousarviotavoite 2019 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Pelastustoimen valvonta- Määräaikaisen
tehtävät ovat toteutuneet valvonnan toteutuvalvontasuunnitelman
minen
mukaisesti

Asuin- ja asuinliikerakennuksiin tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 18 825 määräaikaista valvontatoimenpidettä (99,7 %), ja yritys- ja
laitoskohteisiin 2407 määräaikaista valvontatoimenpidettä (100 %).
Valvottavien yritys- ja laitoskohteiden määrä tarkentui toimintavuoden
aikana hieman arvioitua pienemmäksi, ja toteutunut valvonta vastaa
valvontasuunnitelman periaatteita. Määräaikainen valvonta toteutui
valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoite toteutui.

Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on
saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

Keskimääräinen
toimintavalmiusaikatavoite kaikissa kiireellisissä
tehtävissä riskiluokista riippumatta: 1.yksikön
keskimääräinen
toimintavalmiusaikatavoite (10 min.);
Pelastustoiminnan
keskimääräinen
toimintavalmiusaikatavoite (15 min.)

Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite alittuu sekä 1. yksikön
osalta (7:36 min) että pelastustoiminnan osalta (12:00 min). Tavoite
toteutui.

Työhyvinvoinnin
matriisin tulokset

Työhyvinvointimatriisin kokonaistulos on parantunut neljä pistettä
edellisestä tilikaudesta. Tämä johtuu ensisijaisesti vähentyneistä
sairaspoissaoloista ja työtapaturmista. Työyhteisötaitoja on kehitetty
erilaisten koulutusten, työryhmien ja sisäisen tiedotuksen avulla. Esimiesten koulutuksessa on painotettu työyhteisön yhdenvertaisuutta ja
syrjinnän vastaisia tietoja. Tavoite toteutui.

2

3

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja
kehittämällä vuoteen
2018 verrattuna

+

+

+
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talousarviota parempina. Ensivastetuottojen toteuma on 0,2 milj. euroa.
Ne toteutuivat talousarviota huomattavasti pienempinä johtuen vastemuutoksen aiheuttamasta tehtävämäärän
huomattavasta laskusta. Ensivastetehtävien määrä laski edellisestä vuodesta
45,3 prosenttia.
Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota
parempina. Ylitys johtui pääasiassa
öljynsuojelurahaston
myöntämistä
avustuksista. Liiketoiminnan muiden
tuottojen toteuma oli 125 prosenttia
talousarviosta.
Kokonaisuudessaan
toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden
lopussa 51,1 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99,8 prosenttisesti. Alitus johtuu
kunnille ja sairaanhoitopiirille tilinpäätöksessä kirjatuista palautuksista, jotka
vähensivät liiketoiminnan tuloja. Ennen
palautuksia tulojen toteuma oli talousarvion mukainen.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut ilman poistoja olivat tilin-

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi

päätöksessä 49,5 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli
100,5 prosenttia. Toimintakuluista 75
prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.
Henkilöstökuluja kertyi yhteensä
35,5 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 3,3 prosenttia. Henkilöstökulut
alittivat kuitenkin muutetun talousarvion 2,4 prosentilla täyttämättömistä
sijaisuuksista johtuen.
Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta
oli 108,6 prosenttia, yhteensä 13,9 milj.
euroa ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 9,1 prosenttia. Kasvu
johtuu pääasiassa uusien paloasemien
käyttöönotosta sekä asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta sekä palkkaratkaisujen vaikutuksesta. Suunnitelman
mukaisten poistojen, 1,6 milj. euroa,
toteuma oli talousarviota 0,3 milj. euroa pienempi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos oli talousarvion
mukainen nollatulos.

Vuoden 2019 toiminnan ja investointien
rahavirta on 0,1 milj. euroa talousarviota pienempi johtuen saaduista rahoitusosuuksista, jotka eivät talousarviovaiheessa olleet vielä varmistuneet.
Investointien tulorahoitus% -tunnusluku pienentyi vuodesta 2018 24 prosenttiyksikköä.

Investoinnit ja niiden analysointi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden
2019 investoinnit koostuivat pääosin
raskaiden ajoneuvojen, ambulanssien
ja Kangasalan harjoituspaloaseman palotalon hankinnoista.
Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustuloilla (=investointien rahavirta).

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liikevaihto

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

50 625 215,48

48 569 259,12

50 625

50 815

-190

50 951

500 665,36

419 529,35

501

400

101

400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3 225 851,55

-2 962 008,90

-3 226

-2 900

-326

-2 900

Palvelujen ostot

-6 155 549,19

-5 581 645,44

-6 156

-5 230

-926

-5 230

-29 283 226,49

-27 793 459,77

-29 283

-29 800

517

-29 800

Eläkekulut

-5 186 318,04

-5 168 104,93

-5 186

-5 330

144

-5 330

Muut henkilösivukulut

-1 078 620,47

-1 436 186,77

-1 079

-1 274

195

-1 410

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
-1 664 593,33

-1 875 523,85

-1 665

-2 000

335

-2 000

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-4 534 295,20

-4 208 518,10

-4 534

-4 682

148

-4 682

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-2 573,43

-36 659,29

-3

-1

-2

-1

Muut rahoitustuotot

2 723,72

1 989,16

3

1

2

1

Muut rahoituskulut

-144,07

-434,01

-0

0

-0

0

6,22

-35 104,14

0

0

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %
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1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
0,0
0,0
0,0

-0,5
-0,5
-0,1
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Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,96 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,2 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja saatiin
0,013 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa investointeihin varauduttiin
1,92 milj. eurolla, rahoitusosuuksiin
0,06 eurolla. Investointien rahavirta
oli 0,1 miljoonaa euroa talousarviota

pienempi johtuen suunnitelmaa suuremmasta rahoitusosuuden kertymästä.

Tase ja taseen analysointi
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseen
omavaraisuusaste oli 44,8 prosenttia, 1,6 prosenttiyksikköä vuoden 2018
tunnuslukua heikompi. Suhteellinen

velkaantuneisuus kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä 0,4 prosenttiyksikköä.
Taseen loppusumma oli 17,3 milj.
euroa, mikä on 0,6 milj. euroa edellistä tilinpäätöstä suurempi. Pysyvien
vastaavien ja siirtovelkojen määrät
kasvoivat edellisestä tilinpäätöksestä.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset

-2 573,43

-36 659,29

-3

-1

-2

-1

1 664 593,33

1 875 523,85

1 665

2 000

-335

2 000

2 579,65

1 555,15

3

1

2

1

Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

-13 266,12

-14 470,09

-13

0

-13

0

1 651 333,43

1 825 949,62

1 651

2 000

-349

2 000

-1 963 924,27

-1 894 774,59

-1 964

-1 920

-44

-2 000

200 569,00

340 788,00

201

62

139

62

13 266,12

16 000,00

13

0

13

80

-1 750 089,15

-1 537 986,59

-1 750

-1 858

108

-1 858

-98 755,72

287 963,03

-99

142

-241

142

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

-175 443,06

468 646,43

-175

-

-

-

Saamisten muutos muilta

-321 222,99

-446 134,22

-321

-

-

-

595 421,77

-310 475,24

595

-

-

-

98 755,72

-287 963,03

99

-142

241

-142

98 755,72

-287 963,03

99

-142

241

-142

0,00

0,00

0

0

0

0

Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa
Investointien tulorahoitus, %

8

444

94,4

118,4

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

Muutettu
TA 2019
-1 964
-1 920

TP 2019

Alkuper.
Muutokset
TA 2019
-44
-2 000
80

Ero

201

62

139

62

0

13

0

13

80

-80

-1 750

-1 858

108

-1 858

0
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TASE
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

96 906,25

110 886,15

551 406,43

626 151,55

5 649 351,26

5 804 459,81

752 619,91

410 024,40

7 050 283,85

6 951 521,91

3 671,00

3 671,00

Myyntisaamiset

1 394 210,84

1 219 417,43

Saamiset kunnalta

7 615 485,09

7 440 042,03

778 418,81

608 715,98

460 764,18
10 248 878,92

484 037,43
9 752 212,87

17 302 833,77

16 707 405,78

7 759 154,15
6,22
7 759 160,37

7 794 258,29
-35 104,14
7 759 154,15

1 710 581,88

1 670 083,40

Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset
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
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000
euroa
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648 619,69

560 734,29

7 184 471,83
9 543 673,40

6 717 433,94
8 948 251,63

17 302 833,77

16 707 405,78

31.12.2019

31.12.2018

44,8
18,7
7 759

46,4
18,3
7 759

31 291

27 194
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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-

symän poistosuunnitelman mukaisesti.
Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Tulojen erittely

Liikevaihto (1 000 euroa)

Kuntien maksuosuustuotot

2019

2018

36 807

35 083

PSHP:n valmiuskorvaus ensihoidosta

8 727

8 341

Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot

3 973

3 858

Ensivastetoiminnan tuotot

213

403

ERHE-maksut

552

534

Palotarkastusmaksut

305

304

46

45

Yöajan kiireettömän potilassiirron välitykset
Muut liikevaihtoon kirjattavat erät
Yhteensä

3

0

50 625

48 569

2019

2018

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot

13

14

Korvaus työterveyshuollosta

117

121

Muut tuet ja avustukset (Öljynsuojelurahasto, TVR koulutuskorvaus, EVAC)

236

138

Palomuseon kehittämishankkeen avustukset

43

0

Koulutus

4

1

Työllistämistuki

6

0

Oppilaitosharjoittelu

14

11

Paineilmalaitehuolto

5

8

Irtaimen omaisuuden myynti

50

108

Muut liiketoiminnan muut tuotot

13

16

501

420

Yhteensä
9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

2019

2018

Asiakaspalvelujen ostot

2 921

2 725

Muiden palvelujen ostot

3 234

2 857

Yhteensä

6 156

5 582
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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 - 50 vuotta

tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

10 - 25 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)
2019

2018

13

14

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Poistamaton hankintameno 1.1.

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet ja
kalusto

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

111

626

5 804

410

6 952

Lisäykset tilikauden aikana

0

0

965

999

1 964

Rahoitusosuudet tilikaudella

0

0

103

98

201

Siirrot erien välillä

0

0

559

-559

0

Tilikauden poisto

14

75

1 576

0

1 665

Poistamaton hankintameno 31.12.

97

551

5 649

753

7 050

Kirjanpitoarvo 31.12.

97

551

5 649

753

7 050

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)
2019

2018

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Menoennakko, optirent-vuokra

52

Menoennakko, systam-vuokra

2

0

Tulojäämä, palosuojelurahaston avustukset

202

81

Tulojäämä, öljynsuojelurahaston avustukset

204

249

Tulojäämä, sisäisen turvallisuuden rahaston avustus

0

60

Palkkasaamiset

1

0

461

484

Yhteensä

238

Yhteensä
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TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2019

2018

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

7 794
-35
7 759
0

7 794
0
7 794
-35

Oma pääoma yhteensä

7 759

7 759

2019

2018

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
Muut velat
Ennakonpidätysvelka

603

515

Sosiaaliturvamaksuvelka

18

19

Ay-jäsenmaksuvelka

25

24

Muut velat
Yhteensä

3

3

649

561

2019

2018

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot, lyhytaik.
Pelastustoimen maksuosuuksien palautus kunnille

88

0

Ensihoidon valmiuskorvauksen palautus (PSHP)

33

60

Menojäämät
Palkkajaksotukset

893

1 142

5 487

4 980

Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja)

402

371

Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijä)

165

149

Tapaturmavakuutusmaksuvelka

50

13

Takautuvasti maksettavat ensihoitolisät

64

0

Lomapalkkajaksotukset

Muut menojäämät
Yhteensä

3

3

7 184

6 717
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Pirkanmaan pelastuslaitos

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2019

2018

31 106

27 037

4 829

4 341

26 277

22 696

185

157

69

66

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.12.2043 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat kiinteistöjen vuokrat
Myöhemmin maksettavat kiinteistöjen vuokrat
Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2024 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut
Yhteensä

116

92

31 291

27 194

2019

2018

3 000

2 900

3 000

2 900

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
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. Asia on työtuomioistuimen
käsiteltävänä ja välipäätös asiasta saataneen alkuvuodesta 2020.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2019

2018

Hallintopalvelut

36

30

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy, tekninen yksikkö ja valmiussuunnittelu

50

50

Pelastustoiminta

392

398

Ensihoitopalvelut

183

181

Yhteensä

661

659

Vuoden 2018 vertailutiedon henkilöstömäärä korjattu vastaamaan nykyistä
organisaatiota

240

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Liikelaitokset - Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut ja kuntarajat
ylittävän talousveden toimittamisen

ja jätevesien vastaanottamisen liiketaloudellisin periaattein. Vesihuoltoyhteistyötä edistetään laadittavien seu-

Toimintakertomus

venttiiliasema nro 5 ja 350 metriä 800
mm vesijohtoa. Kaupinojalta länteen
Lentävänniemeen johtava ja Näsijärven
alittava runkovesiyhteys valmistui ja
otettiin käyttöön. Raholan pääviemäriä
(halkaisijaltaan 800 - 1200 mm) saneerattiin sukkasujutuksella 400 m. Raitiotien rakentamiseen liittyviä johtosiirtoja
ja muita verkostotöitä toteutettiin koko
sen vaikutusalueella. Ojala-Lamminrahkan alueella aloitettiin Mossin Puistokadun vesihuoltolinjan suunnittelu
Kangasalan kaupungin kanssa.
Tampereen Veden uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankinta
ja käyttöönoton valmistelu toteutettiin
vuonna 2019. Tampereen kaupungin
vesihuollon
kehittämissuunnitelman
päivitys valmistui syksyllä, Tampereen
Vesi osallistui päivitykseen aktiivisesti.
Haapalinnan alueen kiinteistöjen vesijohtovuotojen vahingonkorvausasiasta saatiin päätös. Käräjäoikeus hylkäsi
kaikki Tampereen Vettä vastaan nostetut kanteet. Päätös on lainvoimainen.
Tampereen Veden strategia päivitettiin vuoden 2019 aikana. Johtokunta
hyväksyi uuden strategian lokakuussa.
Strategiaa tullaan toimeenpanemaan
strategisilla projekteilla, joiden avulla
strategia saadaan tehokkaasti vietyä
käytäntöön. Strategiaan liittyen toimintaa yhdenmukaistetaan ja terävöitetään
mm. hankintamenettelyn hallinnan
osalta.
Tampereen Vedessä valmisteltiin organisaatiomuutos syksyllä 2019. Organisaatiomuutoksen lähtökohtina olivat
mm. eläköitymisen kautta tulevat henkilömuutokset ja varautuminen toimintaympäristön muutoksiin.
Tilikaudella 2019 liikevaihto jäi hieman odotettua pienemmäksi ollen kuitenkin enemmän kuin vuonna 2018 ja
alkuperäisessä talousarviossa. Myös
liikeylijäämä jäi hieman odotettua pienemmäksi, joskin ylittäen selvästi edellisen vuoden tason.

Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Vesi toimitti asiakkailleen
vaatimukset täyttävää talousvettä.
Tampereen Vesi käsitteli viemäriverkostoon johdetut jätevedet lupaehdot
täyttäen lukuun ottamatta toisella vuosineljänneksellä tapahtunutta Raholan
puhdistamon nitrifikaatio-vaatimuksen
niukkaa vajausta. Tampereen Vesi osallistui edelleen aktiivisesti vesihuollon
seudullisten hankkeiden valmisteluun
ja toteutukseen.
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen
saneerauksessa siirryttiin uuteen vaiheeseen. Tampereen Veden ja saneerausta tehneen konsortion väliset erimielisyydet sovittiin joulukuussa 2018
ja vuoden 2019 aikana Tampereen Vesi
kartoitti tarvittavat viimeistelytoimenpiteet ja päätti toimenpideohjelmasta
saneerauksen loppuun saattamiseksi.
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos on
tuotantovalmiudessa ja toimii osin varalaitoksena, mutta toimet täyden kapasiteetin ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi jatkuvat.
Ruskon
vedenpuhdistuslaitoksella
aloitettiin kalkkijärjestelmän uudistaminen, vuoden 2019 aikana hanke suunniteltiin ja tehtiin laitehankinnat. Ruskon
saostuskemikaalille (PIX) rakennettiin
uusi purkupaikka. Raholan jätevedenpuhdistamolla uusittiin hiekanerotuksen hiekkavaunut sekä parannettiin
lietteenkäsittelyn tekniikkaa. Vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden kuntoarviointihanke käynnistettiin.
Verkostojen uudisrakentaminen ja
saneeraus sekä uusien runkoyhteyksien rakentaminen vesihuoltoverkostojen
kehittämisohjelman mukaisesti jatkuivat vilkkaina eri puolilla kaupunkia. Kaupinojalta Ruskoon rakennettavaan uuteen runkovesiyhteyteen rakennettiin

dullisten yhteistyöselvitysten ja vireillä
olevien strategisten hankkeiden kautta.

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 suuria haasteita ovat kasvavien investointitarpeiden
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 2020.
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Henkilöstö
Tampereen Veden palkallisten henkilötyövuosien määrä, johon lasketaan
vakituisten lisäksi määräaikainen henkilöstö, oli 135. Henkilötyövuosien määrä laski yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna.
Tampereen Veden henkilöstön määrä kasvoi kolmella, ollen toimintavuoden lopussa 140. Vakinaisesta henkilöstöstä eläkkeelle jäi toimintavuoden
aikana neljä henkilöä ja kolme henkilöä
siirtyi muihin tehtäviin Tampereen Veden ulkopuolelle. Kolme uutta henkilöä
palkattiin sisäisellä siirrolla, seitsemän
henkilöä palkattiin ulkoisella haulla.
Määräaikaisia työntekijöitä oli neljä
enemmän kuin vuonna 2018. Määräaikaisten työntekijöiden määrää kasvatti
mm. opinto- ja perhevapaat.
Tampereen Vedessä tehtiin 1.12.2018
organisaatiomuutos, jolloin kolme
erillistä yksikköä (Vedentuotanto, Jätevedenpuhdistus, Laitosinvestoinnit ja
kehitys) yhdistettiin yhdeksi Vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus - yksiköksi.
Tämän taustalla oli useita avainhenkilöiden eläköitymisiä, joista osa tapahtui vuoden 2019 puolella. Tampereen
Veden toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina muun muassa

lainsäädännön uusien velvoitteiden,
rakennetun omaisuuden hallinnan ja
yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä. Näistä syistä organisaation päivittämistä jatkettiin vuonna 2019. Uusilla
rekrytoinneilla vahvistettiin yksikön
osaamista vesikemian, hanke- ja kiinteistöhallinnan sekä vedentuotannon
ja jätevedenpuhdistuksen kehittämisen ja riskienhallinnan osalta. Samoin
selkeytettiin muun muassa käyttö- ja
kunnossapitoinsinöörien tehtävänkuvia ja mahdollistettiin henkilöstön kehittymistä.
Liiketoimintojen tuki -yksikössä tehtiin organisaatiomuutos, jonka taustalla oli strateginen tarve vahvistaa
asiantuntijuutta, selkeyttää tehtäväkokonaisuuksia ja mahdollistaa henkilöstön kehittyminen urapolkuajattelulla.
Lisäksi esimiestyötä keskitettiin ja panostettiin tiimityöhön yhdessä tekemällä.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Vesi liikelaitos on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan
osalta ja johtokunta käsitteli arvioinnin 19.2.2020. Tampereen Vesi Liikelaitoksessa on käytössä johtokunnan
13.6.2006 hyväksymä sisäisen valvon-

nan suunnitelma ja 18.12.2014 hyväksymä riskienhallintasuunnitelma.
Kokonaisarviona Tampereen Vesi liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen
Vesi liikelaitoksen sisäinen valvonta on
pääosin hyvällä tasolla. Liikelaitoksen
hankintatoiminnan valvontajärjestelmään
sisältyy kuitenkin merkittäviä riskejä, jotka
edellyttävät välittömiä korjaavia toimenpiteitä. 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 kolme toteutui, yksi ei toteutunut ja yksi toteutui
osittain.
Tavoitteen mukaisesti liikelaitoksen
liikevaihto henkilötyövuotta kohden
kasvoi, vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyivät korkealla tasolla
ja yhteistyö toimi sekä kaupungin että raitiotieallianssin kanssa raitiotien
rakentamisessa. Tavoitteena oli sairauspoissaolojen määrän lasku, mutta
sairauspoissaolojen määrä nousi erityisesti alkuvuoden aikana. Sen sijaan
tapaturmien määrä laski. Sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin liittyvä tavoite

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2019 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto /HTV

Tammi-joulukuussa 2019 liikevaihto/htv oli 0,471 milj. euroa (2018:
0,444 milj. euroa). Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden
raportointijaksolla. Tavoite toteutui.

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 %
ja vakavien tapaturmien
määrä laskee

Sairauspoissaolojen ja 3pv
tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden tapaturmien määrän
kehitys vuoteen
2018 verrattuna.

Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna sairauslomien määrä kasvoi, mutta
väheni merkittävästi vuoden jälkipuoliskolla. Koko vuoden vertailussa
sairauspoissaoloprosentti kasvoi: vuonna 2019 sairauspoissaoloprosentti oli 4,76 % ja vuonna 2018 3,63 %. Sairauspoissaolojen määrän
osalta tavoite ei toteutunut. Vakavien tapaturmien määrä puolittui. (4
kpl/2019 vs. 2 kpl/2018). Tavoite toteutui osittain.

3

Vesijohtoveden laatu ja
toimitusvarmuus säilyvät
korkealla tasolla

Asiakastyytyväisyysmittauksen
tulokset

Asiakastyytyväisyys on parantunut edelliseen mittaukseen (mittaus
tehdään joka toinen vuosi) verrattuna: kokonaistyytyväisyys on noussut
v. 2017 5,8 > v. 2019 6,1 (asteikko 1-7). Tavoite toteutui.

4

Vesijohtoverkoston
toimintavarmuudesta
huolehditaan

Verkoston keskiSaneerattu vesijohtoverkostoa noin 6,5 km, jolloin laskennallinen uumääräinen uusiutu- siutumisaika on noin 135 vuotta. Tavoite ei toteutunut.
misaika < 100 v.

5

Raitiotien rakentamiseen Toimenpiteet ja
liittyvät vesijohtojen
toteutustilanne
siirto- ja uusimistyöt
toteutetaan kaupungin ja
raitiotieallianssin kanssa
yhteistyössä

2
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Yhteistyöhön on lukeutunut muun muassa Hatanpään valtatien johtosiirtojen suunnittelu yhdessä raitiotien suunnittelijoiden kanssa, jo tehtyjen töiden vastaanotto ja palautteen anto sekä vesijohtotarvikkeiden
hankinta työmaille liikelaitoksen puitesopimuksilla. Lisäksi yksi asentaja
oli lainasopimuksella raitiotyömaalla. Tavoite toteutui.

+

+/-

+
-

+
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

63 438 370,63

60 399 919,74

63 438

63 600

-162

63 100

4 972 371,98

7 519 720,20

4 972

9 000

-4 028

9 000

33 123,25

29 550,77

33

32

1

32

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot

-7 515 432,10

-7 752 203,25

-7 515

-7 441

-74

-6 910

-12 325 682,74

-15 658 546,13

-12 326

-17 500

5 174

-17 400

-5 820 800,91

-5 898 343,85

-5 821

-5 921

100

-5 900

-1 436 094,35

-1 369 580,32

-1 436

-1 471

35

-1 490

-187 401,35

-217 302,42

-187

-251

64

-283

-14 154 420,21

-11 744 936,35

-14 154

-12 700

-1 454

-13 000

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

-1 849 927,96

-1 792 687,08

-1 850

-1 750

-100

-1 749

Liikeylijäämä (-alijäämä)

25 154 106,24

23 515 591,31

25 154

25 598

-444

25 400

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)

11 673,24

9 345,56

12

0

12

0

-10 500 000,00

-10 500 000,00

-10 500

-10 500

0

-10 500

-1 133,78

-806,06

-1

0

-1

0

14 664 645,70

13 024 130,81

14 665

15 098

-433

14 900

937 841,16

980 166,61

938

0,00

0,00

0

0

0

0

15 602 486,86

14 004 297,42

15 602

15 098

504

14 900

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

toteutui osittain. Sen sijaan vesijohtoverkoston toimintavarmuuteen liittyvä
tavoite ei toteutunut. Verkoston keskimääräinen uusiutumistavoite on 100
vuotta, mutta viime vuoden tahdilla
verkosto uusiutuisi 135 vuodessa.

Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tilikaudella 2019 liikevaihto jäi hieman
odotettua alhaisemmaksi ollen kuitenkin enemmän kuin vuonna 2018
ja alkuperäisessä talousarviossa. Tilikauden alussa tehtiin korotus jäteveden perus- ja käyttömaksuun. Kuutio-

määräisesti puhtaan veden laskutettu
määrä ja jäteveden käsittelystä laskutetut kuutiot kasvoivat hieman. Valmistus omaan käyttöön erä pieneni
huomattavasti edellisestä vuodesta ja
omajohtoinen rakentaminen jäi myös
suunnitellusta. Tämä näkyy myös palveluiden ostojen vähenemisenä edellisestä vuodesta ja suunnitellusta.
Palkat ja palkkiot olivat suunnilleen
edellisvuoden tasolla. Poistot kasvoivat edellisvuoteen ja vuosisuunnitelmaan verrattuna johtuen muihin
pitkävaikutteisiin menoihin kirjatuista
Tampereen Vedelle kuuluvista seu-

938

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
13,6
13,6
23,1

13,8
13,8
21,6

dullisen jätevedenpuhdistamon suunnittelukuluista, joihin tehtiin suunnitellusta poikkeava poisto tilikauden
aikana.
Liiketoiminnan muut kulut nousivat
hieman odotettua ja edellisvuotta korkeammaksi johtuen vuokrakulujen ja
vahingonkorvauskulujen noususta.
Liikeylijäämä jäi hieman odotettua
pienemmäksi, joskin ylittäen selvästi
edellisen vuoden tason. Vuosisuunnitelman tasosta liikeylijäämä jäi 0,4
milj. euroa. Vuosisuunnitelmaa suurempien poistojen myötä liikeylijäämätavoite jäi tavoittamatta.
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)

25 154 106,24

23 515 591,31

25 154

25 598

-444

Poistot ja arvonalentumiset

14 154 420,21

11 744 936,35

14 154

12 700

1 454

13 000

-10 489 460,54

-10 491 460,50

-10 489

-10 500

11

-10 500

Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

25 400

-3 100,00

-3 200,00

-3

28 815 965,91

24 765 867,16

28 816

27 798

1 018

-3
27 900

-25 788 145,81

-31 957 041,74

-25 788

-31 500

5 712

-30 000

0,00

0,00

0

1 546 609,77

15 610 912,79

1 547

0

1 547

0

-24 241 536,04

-16 346 128,95

-24 242

-31 500

7 258

-30 000

4 574 429,87

8 419 738,21

4 574

-3 702

8 276

-2 100

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

0

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

-150 771,70

-131 213,06

-151

-

-

-

Saamisten muutos kunnalta

-2 400 803,79

-13 730 171,52

-2 401

-

-

-

-730 189,86

1 674 281,70

-730

-

-

-

27 727,50

57 564,00

28

-

-

-

-1 320 392,02

3 709 800,67

-1 320

-

-

-

-4 574 429,87

-8 419 738,21

-4 574

3 702

-8 276

2 100

-4 574 429,87

-8 419 738,21

-4 574

3 702

-8 276

2 100

0,00

0,00

0

0

0

0

Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi
Toiminnan rahavirta oli 28,8 milj. euroa
ja investointien rahavirta 24,2 milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat tilikauden aikana Tampereen Veden
pääomitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle, joka oli tilikaudella
yhteensä 9,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle siirretiin edelleen hulevesiomaisuutta 1,5 milj. euroa,
muilta osin toiminnan rahavirta säilyi
odotetun kaltaisena. Yhteensä rahavarojen muutos oli 0,0 milj. euroa.

Investoinnit ja niiden analysointi
Investointien kokonaissumma tilikaudella 2019 on 25,8 milj. euroa. Vuosisuunnitelman 31,5 milj. eurosta jäi käyt-
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Rahoituslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1000 euroa

16 929,27

1 915,03

Investointien tulorahoitus, %

111,8

77,5

Quick Ratio

5,7

4,1

Current Ratio

5,8

4,2

Investoinnit (1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

TP
2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
Muutokset
TA 2019

-25 788

-31 500 5 712

-30 000

-1 500

1 547

0 1 547

0

0

tämättä 5,7 milj. euroa. Alkuperäinen
talousarvio oli 30,0 milj. euroa mutta
vuosisuunnitelmaa päivitettiin uudelleen budjetoimalla 1,5 milj. euroa lai-

tosrakentamiseen. Pysyvien vastaavien
luovutustulot koostuivat hulevesiomaisuuden siirtämisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle.
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TASE

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

40 300,00
76 564,23
116 864,23

0,00
1 006 794,62
1 006 794,62

6522,74
22 879 885,22
117 735 491,42
37 693,40
28 437 093,74

0,00
24 207 392,27
111 925 109,17
99 322,22
31 250 616,64

169 096 686,52

167 482 440,30

19 424 997,85
133 543,20
19 558 541,05

10 062 197,85
133 543,20
10 195 741,05

994 135,58

843 363,88

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

9 354 133,68

8 596 684,64

Saamiset kunnalta

25 111 659,22

22 710 855,43

5 371,40

0,00

0,00

32 630,58

34 471 164,30

31 340 170,65

224 237 391,68

210 868 510,50

Peruspääoma

70 341 207,56

70 341 207,56

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

89 637 165,71

75 632 868,29

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 602 486,86

14 004 297,42

175 580 860,13

159 978 373,27

16 116 827,26
16 116 827,26

17 054 668,42
17 054 668,42

46 400,00
46 400,00

49 500,00
49 500,00

520 390,61
25 902 919,95
26 423 310,56

492 663,11
25 693 876,71
26 186 539,82

3 783 910,42

4 653 241,75

818 325,86

1 630 259,22

1 467 757,45

1 315 928,02

6 069 993,73

7 599 428,99

224 237 391,68

210 868 510,50

Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa

31.12.2019
85,5
51,2
105 240
538

Verkostorakentamiseen investoitiin
yhteensä 14,3 milj. euroa. Isoimpina
kohteina Raitiotien Vedelle aiheuttamat
työt 2,0 milj. euroa ja Lukonmäen venttiiliasema 1,1 milj. euroa. Verkostorakentamisen suunniteltua alhaisempaa
toteumaa selittää osittain se, etteivät
yhteistyössä tehtävät työmaat ole alkaneet suunnitellusti. Osin alhaiseen
toteumaan ovat vaikuttaneet myös
organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Laitosrakentamisen toteuma on
yhteensä 2,1 milj. euroa. Myöskään laitosrakentamisen toteumassa ei päästy
suunnitellulle tasolle. Suurimpana syynä tähän oli Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisessa ilmenneet suunniteltua
suuremmat muutostarpeet, jotka ovat
aiheuttaneet töiden ajallista viivästymistä. Verkosto- ja laitostöiden lisäksi
tehtiin pääomitus Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:lle, 9,4 milj. euroa.

Tase ja taseen analysointi
Taseen loppusumma on 31.12.2019
224,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste
on 85,5 %, joka parani edellisestä tilikaudesta hieman, ja on siis edelleen
hyvällä tasolla. Oma pääoma tilikauden
lopussa on 175,6 milj. euroa, mikä vahvistui edellisestä tilikaudesta tilikauden
ylijäämän 15,6 milj. euron verran. Suurimmat muutokset taseessa edelliseen
tilikauteen verrattuna tapahtui lyhytaikaisissa saamisissa, jotka kasvoivat
3,1 milj. euroa ja pysyvien vastaavien
rakenteissa ja laitteissa, joka kasvoi 5,8
milj. euroa sekä osakkeissa ja osuuksissa, johon kirjattiin 9,4 milj. euroa lisäys
koostuen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeista.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tilikauden ylijäämä on 15,6 milj. euroa.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 15,6 milj. euroa, siirretään taseen
omaan pääoman edellisten tilikausien
ylijäämä -erään ja että varauksia ei tehdä.

31.12.2018
84,0
55,9
89 637
511
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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 suoritepe-

rustetta. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on
merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman

mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa
kohdassa
suunnitelman mukaisten poistojen
perusteet. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai
sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Toimintatuotot (1000 euroa)
Liikevaihto (1 000 euroa)
Vesilaitostoiminta
Viemärilaitostoiminta
Yhteensä

2019

2018

26 477
36 961
63 438

26 412
33 988
60 400

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)
Muiden palvelujen ostot
Yhteensä

2019

2018

12 326
12 326

15 659
15 659

3 vuotta
3 vuotta

Tasapoisto
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

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

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.

2019

2018

50

53

3

3

46

50

2019

2018

938

980

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa)
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron vähennykset
Investointivarauksiin liittyvät poistoeron lisäykset
Yhteensä

0

0

938

980

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat
oikeudet

Muut pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä
1 007

Poistamaton hankintameno 1.1.

0

1 007

40

40

81

Siirrot erien välillä

0

938

938

Tilikauden poisto

0

1 909

1 909

Poistamaton hankintameno 31.12.

40

77

117

Kirjanpitoarvo 31.12.

40

77

117

Lisäykset tilikaudella

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Enn.maks.
ja
kesk.er.
hankinnat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

0

24 207

111 925

99

31 251

167 482

Lisäykset

7

6

3 043

0

13 290

16 345

Vähennykset

0

0

1 547

0

0

1 547

Siirrot erien välillä

0

4

15 161

0

-16 103

-938

Tilikauden poisto

0

1 337

10 847

62

0

12 246

Poistamaton hankintameno 31.12.

7

22 880

117 735

38

28 437

169 097

Kirjanpitoarvo 31.12.

7

22 880

117 735

38

28 437

169 097

Sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

Osakkeet
konserniyhtiöt

Yhteensä

10 062

10 062

9 363

9 363

Hankintameno 31.12.

19 425

19 425

Kirjanpitoarvo 31.12.

19 425

19 425

Joukkovelkakirjalaina-, muut lainaja muut saamiset

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)
2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Yhteensä

2018

0

0

0

32

0

32

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2019

2018

Peruspääoma 1.1.

70 341

70 341

Peruspääoma 31.12.

70 341

70 341

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

75 633

60 747

14 004

14 886

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Korjaukset edellisten tilikausien ylijäämään
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

0

0

89 637

75 633

15 602

14 004

175 581

159 978

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät
(1 000 euroa)
2019
Korottomat velat kunnalta
Liittymismaksut
Yhteensä

2018

520

493

25 903

25 694

26 423

26 187

2019

2018

46

50

46

50

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
Muut pakolliset varaukset
Eläkevaraus
Yhteensä

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)
2019

2018

Muut velat

818

1 630

Yhteensä

818

1 630

2019

2018

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Eläkevakuutusmaksuvelat
Muut menojäämät
Yhteensä

248

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

148

102

1 191

1 093

124

121

5

0

1 468

1 316
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2019

2018

17 611

18 367

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 31.8.2041 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

811

734

16 800

17 633

Leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2024 asti

56

51

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

26

24

Myöhemmin maksettavat

30

28

17 666

18 418

2019

2018

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa)
Sopimusvastuut yhteensä

42

0

Muut taloudelliset vastuut yhteensä

44

1 702

Ympäristövelvoitteet
Vahingonkorvausvastuut
Sopimusvastuut ja muut taloudelliset vastuut yhteensä

40

0

4

1 702

86

1 702

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2019

2018

Verkostorakentaminen ja suunnittelu

10

Verkostokunnossapito

48

Vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus

63

56

Liiketoimintojen tuki

19

16

Investoinnit ja kehitys

10

Verkostot
Henkilöstön lukumäärä yhteensä

55
140

137

2019

2018

5 789

6 104

32

-206

1 436

1 370

187

217

7 444

7 485

770

968

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
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) toiminta-ajatus on tuottaa

korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen

mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti
ja turvallisesti.

Toimintakertomus

Vuoden 2019 aikana TKL kuljetti yhteensä lähes 20,7 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä operoidun liikenteen osalta nousi edellisvuodesta noin
2,0 prosenttia. Samanaikaisesti kasvoi
myös operointiin käytettyjen henkilötyövuosien, tilattujen linjakilometrien
ja autopäivien määrä. Pienentynyt investointikehys sen sijaan laski kaluston
määrää. Lisääntyneen liikennesuoritteen ohella matkustajamäärän kasvua
ovat edistäneet joukkoliikenteen suunnittelun panostukset kasvualueiden
synnyttämään palveluiden kysyntään.
Osana linjaliikennettä, sekä sen ohella, TKL operoi aiempien vuosien tapaan
erilaisia messu- ja tapahtumakuljetuksia. Vuoden 2019 aikana jatkettiin
matkalippujen uusien lukijalaitteiden
asennuksia. Linjalla numero 2 kokeiltiin avorahastusta, jolloin matkustajat
voivat nousta autoon myös keskiovesta, leimaten matkakorttinsa näillä ovilla
olevilla lukijalaitteilla. Kesällä Nysseliikenteen linja-autoissa otettiin käyttöön uudet liikennöinti-informaation
välittämiseen tarkoitetut kuljettajien
tablettilaitteet. Samassa yhteydessä
asennettiin autojen matkustamoon uudet infotaulut, joista matkustajat voivat
seurata tiedotteiden ja mainosten ohella myös ajantasaista pysäkkitietoa.
Neljä täyssähköbussia jatkoivat pilottikokeilua linjalla numero kaksi, operoiden nyt kolmannen toimintavuoden.
Sähköisen liikenteen toimintavarmuus
on pikkuhiljaa kohonnut, mutta huolta
aiheuttivat edelleen bussien huoltoon
liittyvät ongelmat sekä sähkönsyöttökapasiteetin rajallisuus nykyisissä toimitiloissa.
Sähköisen liikenteen pilotoinnin
ohella TKL on jatkanut selvitystyön tekemistä myös muiden vaihtoehtoisten
energiamuotojen käyttämisestä Tampereen linja-autoliikenteessä. TKL:lle
annettu selvitystavoite on yhdistetty
osaksi Tampereen joukkoliikenteen
käyttövoimaselvityksen ohjausryhmää.

Ympäristöystävällisyyteen on jo vuosien ajan kiinnitetty huomiota myös
perinteisen kaluston osalta tehdyissä
uushankinnoissa ja niiden perusteena olleissa kilpailutuksissa. Vuonna
2019 hankittiinkin yhteensä seitsemän
kappaletta uusia kolmiakselisia Volvomerkkisiä linja-autoja. Nämä autot on
varustettu lähes päästöttömällä Euro 6 -moottorilla. Uushankintojen korvatessa vanhaa kalustoa onkin näin
osaltaan vähennetty liikenteen aiheuttamia päästöjä. Kasvanut kalustotarve
edellytti uushankintojen ohella myös
nopealla aikataululla hankittavia käytettyjä linja-autoja, joita vuoden aikana
ostettiin yhteensä viisi. Myös käytettynä ostettujen autojen hankinnassa kiinnitettiin huomioita ympäristöystävällisyyteen näiden autojen ollessa lähes
Euro 6 -tasoisia EEV-luokan autoja.
Joukkoliikenteen tilaaja mittaa matkustajien tyytyväisyyttä ulkoisen toimijan tekemillä mittauksilla. Näissä
mittauksissa on aiempien kausittaisten
mittausten sijaan siirrytty jatkuvaan
mittaustapaan. Kilpailutetun liikenteen
osalta mittaus kattaa kaikki linjat, mutta oman tuotannon osalta mittaukseen
valikoituu vain osa linjastosta. Vuonna
2019 toteutetuissa mittauksissa näkyi
edelleen asiakkaiden kriittisyys matkustusmukavuuteen, mitä osaltaan selittää
jo muutaman vuoden jatkuneet raitiotietyömaiden aiheuttamat liikennöintiongelmat.
Vappuna 2018 toteutettiin korjaamointegraatio, missä aiemmin Tampereen Infra Liikelaitoksessa linja-autojen
korjaus- ja huoltopalveluiden parissa
työskennellyt henkilöstö sekä käytössä
olleet tilat siirtyivät osaksi TKL:n toimintoja. Korjaamo liittyi tässä yhteydessä
osaksi TKL:n Tekniikan toimialuetta. Samalla TKL:n oma kyky vastata linja-autokalustonsa huollosta ja korjauksista
parani huomattavasti. Yhdistymisessä
syntyi kuitenkin huomattavia haasteita
korjaamotoiminnan kehittämiseksi sen

Toimitusjohtajan katsaus
- Olennaiset tapahtumat
tilikaudelta
Vuodelle 2019 asetettu tulostavoite
saavutettiin, ja selkeästi jopa ylitettiin,
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan jatkuessa edellisten vuosien tapaan taloudellisesti
tehokkaana. Haastetta tulostavoitteen
saavuttamiseen
toi
edellisvuonna
suunnitelmia laajempana toteutettu
korjaamotoimintojen integraatio, joka
näkyi kaluston huolto- ja korjaustoimintojen kustannuksissa koko vuoden
osalta. Niin ikään joukkoliikenteen
reitteihin kohdistuneet jatkuvat muutokset ja raitiotietyömaiden aikainen
katuinfran kunto ovat rasittaneet operaattoreiden toimintaa merkittävästi
– myös taloudellisesta näkökulmasta
tarkasteltuna.
Toiminnan haasteiden kohtaamisessa on auttanut kaupunginvaltuuston
hyväksymiä linjauksia noudattava, ja
jo useamman vuoden jatkunut, TKL:n
toiminnalliseen tehokkuuteen panostaminen. Samalla on korostunut oman
tuotannon merkitys kaupungin koko
joukkoliikennejärjestelmän
kannalta
joustavuutta ja mukautumiskykyä turvaavana, sekä kilpailutetulle markkinaosuudelle vertailupohjaa tarjoavana,
operaattorina. Tätä toiminnan tehokkuuden ja joustavan yhteistyön merkitystä, sekä sen kehittämistä, tulee myös
jatkossa vaalia ja kehittää. Näin omalle
tuotannolle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa vastaisuudessakin.
Aiempien vuosien tapaan TKL on jatkanut joukkoliikenteen tilaajalle annettua, yli seitsemän prosentin suuruista,
tuotantohinnan alennusta myönteisen
toiminnallisen kehityksen sen mahdollistaessa. Tämä annettu alennus on
vastannut tilikaudella 2019 noin kahta
miljoonaa euroa.
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kilpailukykyinen tehokkuus ja taloudellisuus sekä työkulttuurien yhteensovittaminen huomioiden. Näitä haasteita ei
ole toivotulla tavalla pystytty itse ratkaisemaan ja vuoden 2019 lopulla tehtiinkin päätös ulkoisen konsulttiavun hankkimisesta tätä työtä edesauttamaan.
Supistuneen
investointibudjetin
vuoksi TKL pystyi hankkimaan uutta
kalustoa korvausinvestointarvetta pienemmän määrän. Linja-autoja poistettiin käytöstä vuoden aikana yhteensä
15 kappaletta. Liikennekäytössä olevan
kaluston lukumäärä laski tilikauden aikana 151 linja-autoon. Kaluston keskiikä pysyi edellisvuoden tasolla ollen
7 v 2 kk. Kalustoinvestointien kokonaisarvo vuonna 2019 oli noin 1,9 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana oli joukkoliikenteen tilaaja esittänyt toiveen uusien
nivelbussien hankinnasta. TKL:n johtokunta tekikin joulukuussa 2019 tätä asiaa koskevan kilpailutuspäätöksen.
Tilikauden 2019 taloudellinen kokonaistulos muodostui selkeästi budjetoitua paremmaksi ollen yli 0,7 milj. euroa
ylijäämäinen. Kertynyt tulos vahvistaa
edelleen TKL:n omavaraisuutta ja toimintakykyä.

Arvio tulevasta kehityksestä
Tulevan vuoden keskeisiä asioita ovat
tuotantosopimuksen uudistaminen ja
siihen liittyvät strategiset kehityskohteet koko kaupunkikonsernin etu huomioiden. Vuonna 2020 liikenteeseen
ollaan palauttamassa myös nivelbussit,
joiden hankintapäätös tulee ajankohtaiseksi heti alkuvuodesta. Liikennettä leimaavat edelleen isot muutokset
Hatanpään valtatielle ulottuvien raitiotietyömaiden muuttaessa ajoreittejä
keskusta-alueella. Korjaamotoimintoja
ollaan kehittämässä tehtävään valitun
KPMG Oy Ab:n konsultin johdolla. Toi-

mitilakiinteistöön kohdistuvien ikääntymisongelmien vuoksi toiminnan kehittämistä esimerkiksi vaihtoehtoisten
energiamuotojen osalta joudutaan rajoittamaan. Uusien toimitilojen toteuttamisen kiirehtiminen onkin siksi ensiarvoisen tärkeää.
TKL jatkaa omassa toiminnassa keskeisenä tavoitteenaan vastata joustavasti Tampereen kaupunkiseudun jatkuvasti muuttuviin linja-autoliikenteen
vaateisiin, niin henkilöstön kuin kalustonkin osalta. Yhteistyössä kaupunkiorganisaation, sekä muiden toimijoiden,
kanssa jatketaan mm. selvityksiä tulevaisuuden joukkoliikenteen käyttövoimaratkaisuista ja pyritään tarjoamaan
alusta niiden pilotoinnille. Tavoitteena
on näin selvittää ainakin yön yli ladattavien sähköbussien sekä kevytrakennebussien soveltuvuutta Nysse-liikenteeseen.

Henkilöstö
Kertomusvuoden lopussa Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palveluksessa oli työsuhteessa kaikkiaan 378
henkilöä, mikä on kolme vähemmän
kuin edellisvuonna. Lisäksi henkilöstötarvetta täydensivät kymmenkunta tarvittaessa töihin kutsuttavaa kuljettajaa.
Korjaamon väen oltua nyt koko vuoden
TKL:n palveluksessa, liikennesuoritteen
kasvettua ja työaikapankin velan alaspäin tapahtuneen kuromisen myötä,
palkallisten henkilötyövuosien määrän
kasvoi runsaalla neljällätoista.

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
19.2.2020.
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 TKL:lle siirtyneiden korjaamotoimintojen integroinnin ja viestinnän kehittämiseen sekä kriittisten riskien säännölliseen valvontaan.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Valtuuston Tampereen Kaupunkiliikenteelle asettamasta viidestä toiminnan
tavoitteesta toteutui neljä, yhden tavoitteista jäädessä toteutumatta. Tavoitteet saavutettiin liikevaihdon kasvua,
toiminnan luotettavuutta, korjaamotoimintojen kehittämisen jatkamista sekä
vaihtoehtoisia energiamuotoja koskevan selvitystyön osalta. Tavoitteiden
osalta merkittävin positiivinen kehitys
saavutettiin liikenteen luotettavuuden
kohdalla, jossa TKL:sta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilometrien
määrä laski selkeästi.
Sairauspoissaolojen ja tapaturmien
laskun osalta jäätiin asetetusta tavoitteesta. Edellisvuonna alkanut piikki
sairastavuudessa saatiin kyllä taitettua
vuoden 2019 aikana, mutta hankalan
alkuvuoden vuoksi sairauspoissaolojen
kumulatiivinen taso ei aivan laskenut
edellisvuoden lukemiin. Vakavien työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrä ei laskenut, vaan pysyi
samana vuoteen 2018 verrattuna. Kumpanakin vuonna tapahtui 10 vakavaa
työtapaturmaa.
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TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2019 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto/HTV

Vertailukelpoinen (korjaamointegraatiolla oikaistu ja työaikapankkisaldon muutoksen huomioiva) liikevaihto henkilötyövuotta kohden on
vuonna 2019 vajaat 0,1 % edellisvuotta korkeampi. Tavoite toteutui.

2

Sairauspoissaolojen ja
3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän
kehitys vuoteen 2018
verrattuna.

Sairauspoissaolojen ja 3pv
tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden tapaturmien määrän
kehitys vuoteen
2018 verrattuna.

Sairauspoissaolojen määrä nousi alkuvuonna merkittävästi. Vuoden
mittaan kehitys on saatu oikaistua ja sairauspoissaolojen määrä on
laskenut lähemmäksi edellisvuoden tasoa. Edelleen kuitenkin määrä
ylittää hieman edellisvuoden tason. (18,4 vs. 17,7 pv/htv). Vakavien tapaturmien määrä pysyi ennallaan. (10 kpl/2019 vs. 10 kpl/2018). Tavoite
ei toteutunut.

Tilatuista linjakilometreistä on TKL:n toimesta
toteutunut suunnitellusti
vähintään vastaava osuus
(%) kuin vuonna 2018

Toteutuneiden
linjakilometrien
määrä/ tilatut linjakilometrit

Vuoden 2019 osalta TKL:sta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilometrien osuus on laskenut alle 0,12 % tasolle (vuoden 2018 vertailutaso oli lähes 0,23 %). Tavoite toteutui.

Liikelaitoksen oman
korjaamotoiminnan
kehittämistavoitteet
on määritelty ja siihen
liittyvät mittaristot otettu
käyttöön

Toimenpiteet ja
toteutustilanne

Tekniikan toimintojen osalta lähiesimiehille on määritelty korjaamotoiminnan tehostamistavoitteet ja sitä mittaava Tekniikan johdon laatima
mittaristo. Mittaristolla mitataan kustannuksia ja vastaavasti tuottoja
kilometrejä kohden ja arvioidaan näin korjaamotoimintojen tehokkuuden kehittymistä määritellyissä sykleissä. Vuonna 2019 täsmennetty
mittaristo tavoitteineen on toiminut myös palkitsemisjärjestelmän
perusteena. Oman mittariston ohella käytössä on tilaajan jatkuvatoimintaiseksi kehitetty asiakastyytyväisyysmittaus, joka antaa tuloksia
muun muassa bussien siisteydestä ja kunnosta. Korjaamotoiminnan
integroinnin osalta on aloitettu yhdessä KPMG Oy:n konsultin kanssa
erillinen kehitysprojekti, joka valmistuu keväällä 2020. Projektin valmistuttua voidaan arvioida tarvetta myös uusille tavoitteille tai mittaristoille. Kehittämistoiminta jatkuu tavoitteiden mukaisesti. Tavoite toteutui.

+

Vaihtoehtoisiin energiamuotoihin (mm. kaasu,
biodiesel, sähkö) liittyvät
toimenpidelinjaukset
on tehty TKL:n taustaselvitykset ja kestävä
Tampere 2030 -tiekartta
huomioiden

Toimenpiteet ja
toteutustilanne

Asetettujen tavoitteiden mukaisesti Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella on tehty selvityksiä vaihtoehtoisten energialähteiden käytön
osalta. Tarkastelussa ovat olleet sähkön ja uusiutuvan dieselin ohella
myös kaasun käytön mahdollisuus linja-autojen käyttövoimana. TKL:lle
annettu selvitystavoite yhdistettiin osaksi Tampereen joukkoliikenteen
käyttövoimaselvityksen ohjausryhmää. Selvitykseen liittyen on kartoitettu nykyisen toimitilan reunaehdot. Kiinteistön kunto ei mahdollista
sähköbussien määrän kasvattamista eikä kaasun jakelun toteuttamista.
Yhdessä tilaajan kanssa onkin linjattu seuraavat isommat kalustoinvestoinnit toteutettavaksi dieselbusseina. TKL:n johtokunta on käsitellyt
asian 19.12.2019. Tavoite toteutui.

+
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1 - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liikevaihto

Muutettu
TA 2019

TP 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

29 191 152,84

28 540 291,58

29 191

28 750

441

28 750

402 379,59

359 682,83

402

250

152

250

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 506 159,24

-5 403 716,91

-5 506

-5 782

276

-5 782

Palvelujen ostot

-2 002 617,43

-2 399 454,80

-2 003

-1 705

-298

-1 705

-13 053 795,15

-12 514 537,50

-13 054

-13 094

40

-13 094

-4 334 676,99

-4 358 846,72

-4 335

-4 460

125

-4 460

-418 000,03

-464 674,22

-418

-442

24

-514

-2 256 883,75

-2 079 964,37

-2 257

-2 325

68

-2 325

-189 735,89

0,00

-190

0

-190

0

Liiketoiminnan muut kulut

-1 064 807,48

-1 137 660,32

-1 065

-1 020

-45

-1 020

Liikeylijäämä (-alijäämä)

766 856,47

541 119,57

767

172

595

100

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tuloslaskelman tunnusluvut

69,74

8,73

0

0

0

0

-219,90

0,00

0

0

0

0

766 706,31

541 128,30

767

172

595

100

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Sijoitetun pääoman tuotto, %

2,2

1,6

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

2,2

1,6

Voitto, %

2,6

1,9

Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii liikelaitoksena ja kaupungin
kirjanpidollisena taseyksikkönä tuottaen joukkoliikenteen tilaajayksikön tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita.
Vuonna 2019 liikevaihto kasvoi
edellisvuoden 28,5 milj. eurosta 29,2
milj. euroon eli 2,3 %. Omalle tuotannolle maksettava, indeksiin sidottu
suoritehinta nousi samanaikaisesti
vain alle 0,2 %. Aiempaan vuoteen nähden laskutetuissa linjakilometreissä
kasvua oli 0,6 %, linjatunneissa 1,2 % ja
autopäivissä 1,3 %.

Tilikauden 2019 kulut poistoineen
olivat runsaat 28,8 milj. euroa, mikä
on 1,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstömenot, joka on suurin
kuluerä, kasvoi 2,7 %. Henkilöstömenojen kasvua lisäsivät kasvanut suoritetilaus, sekä keskellä edellisvuotta
toteutetun
korjaamointegraation
henkilöstövaikute. Kalustosta tehtiin
poistoja ja kaluston käypään arvoon
pohjautuvia arvonalennuksia yhteensä runsaat 2,4 milj. euroa, mikä
on lähes 0,4 milj. euroa edellisvuotta
enemmän. Investointien määrä to-

teutui lähes budjetin mukaisena ollen
runsaat 1,9 milj. euroa.
TKL:n operoimilla linjoilla kulkeneiden matkustajien osalta kustannuksia saatiin laskettua 0,3 %, ollen vuonna 2019 vajaat 1,40 euroa per matka.
Yli 0,7 miljoonan euron voitollinen
tulos ylittää selkeästi vuosisuunnitelman mukaisen tavoitteen.
Tilintarkastuksesta on vastannut
KPMG Oy Ab. Tilintarkastusta on suoritettu tilikauden 2019 aikana ja tilinpäätöksen tilintarkastus alkuvuodesta 2020.
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TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset

766 856,47

541 119,57

767

172

595

100

2 446 619,64

2 079 964,37

2 447

2 325

122

2 325
0

Rahoitustuotot ja -kulut

-150,16

8,73

-0

0

-0

-40 297,55

-17 163,50

-40

0

-40

0

3 173 028,40

2 603 929,17

3 173

2 497

676

2 425

-1 917 158,00

-3 122 314,15

-1 917

-2 000

83

-2 000

38 297,55

15 063,50

38

0

38

0

-1 878 860,45

-3 107 250,65

-1 879

-2 000

121

-2 000

1 294 167,95

-503 321,48

1 294

497

797

425

4 186,00

0,00

4

0

4

0

4 186,00

0,00

4

0

4

0

Saamisten muutos kunnalta

-151 885,48

-280 467,87

-152

-

-

-

Saamisten muutos muilta

-430 490,88

-218 484,27

-430

-

-

-

Korottomien velkojen muutos muilta

-710 497,59

1 005 213,62

-710

-

-

-

-1 292 873,95

506 261,48

-1 293

-497

-796

-425

-1 288 687,95

506 261,48

-1 289

-497

-792

-425

5 480,00

2 940,00

5

0

5

0

Rahavarat 31.12.

89 178,40

83 698,40

Rahavarat 1.1.

83 698,40

80 758,40

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennykset
muilta

Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa

8 944

11 047

Investointien tulorahoitus, %

167,6

83,9

Kassan riittävyys, pv

1

1

Quick Ratio

6,2

5,2

Current Ratio

6,2

5,2

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa edellisvuotta suurempi liikeylijäämä yhdessä suurempien poistojen ja selkeästi
pienempien investointien kanssa kasvattivat toiminnan ja investointien rahavirtaa, joka oli lähes 1,3 milj. euroa
ylijäämäinen.

INVESTOINNIT
Investoinnit
(1 000 euroa)
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
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TP 2019

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuper.
TA 2019

Muutokset

-1 917

-2 000

83

-2 000

0

38

0

38

0

0

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

Investoinnit ja niiden analysointi
Vuoden 2019 investoinnin muodostuivat 7 uutena sekä 5 käytettynä hankitusta
linja-autosta.
Investointien
kokonaismäärä 1,9 milj. euroa vastasi
budjetoitua.
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Tase ja taseen analysointi
Tilikauden 2019 päättyessä Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen taseen
oma pääoma oli vahvistunut edellisvuodesta yli 0,7 milj. eurolla. Samalla
konsernitilillä olevat varat kasvoivat
noin 150 tuhannella eurolla, ollen nyt
lähes 25,7 milj. euroa. Kaluston kirjanpitoarvo laski tilikauden aikana runsaalla puolella miljoonalla eurolla.
Tilintarkastajat ovat aiemmin suosittaneet konsernitilillä olevien varojen
käyttämistä liikelaitoksen peruspääoman laskemiseen. Peruspääoman
huomattavaan palauttamiseen on tilinpäätöksen 2019 valmistuttua edelleen
selkeät perusteet.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että syntynyt
tilikauden ylijäämä 766 706,31 euroa
siirretään taseeseen omaan pääomaan
edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

TASE
31.12.2019

31.12.2018

13 465 497,25

13 287 965,00

0,00

706 993,89

13 465 497,25

13 994 958,89

0,00

4 186,00

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

19 220,00

20 482,00

25 674 455,99

25 522 570,51

Muut saamiset

747 049,55

324 031,65

Siirtosaamiset

99 332,69

90 597,71

26 540 058,23

25 957 681,87

Rahat ja pankkisaamiset

89 178,40

83 698,40

VASTAAVAA YHTEENSÄ

40 094 733,88

40 040 525,16

Peruspääoma

15 216 439,14

15 216 439,14

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

19 787 824,19

19 246 695,89

Saamiset kunnalta

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

766 706,31

541 128,30

35 770 969,64

35 004 263,33

23 800,00

25 800,00

Ostovelat

812 492,99

1 507 053,32

Muut velat

307 634,38

260 211,31

3 179 836,87

3 243 197,20

4 299 964,24

5 010 461,83

40 094 733,88

40 040 525,16

31.12.2019

31.12.2018

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %

89,2

87,4

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

14,5

17,3

20 555

19 788

970

1 299

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 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.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6) Tulojen erittely
Liikevaihto (1 000 euroa)

Myyntitulot Joukkoliikenteeltä

2019

2018

29 185

28 519

Myyntitulot muilta

6

21

29 191

28 540

2019

2018

Korvaus työterveyshuollosta

90

82

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot

38

15

Muut tuotot

274

263

Yhteensä

402

360

2019

2018

Muiden palvelujen ostot

2 003

2 399

Yhteensä

2 003

2 399

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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2019

2018

26

28

2

2

24

26

Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000
euroa)
2019

2018

38

15

38

15

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.
Lisäykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

13 288

707

13 995

1 917

0

1 917

707

-707

0

2 257

0

2 257

190

0

190

Poistamaton hankintameno 31.12.

13 465

0

13 465

Kirjanpitoarvo 31.12.

13 465

0

13 465

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2019

2018

99

91

99

91

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Linja-autojen vakuutusmaksu
Yhteensä

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2019

2018

Peruspääoma 1.1.

15 216

15 216

Peruspääoma 31.12.

15 216

15 216

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

19 247

15 647

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

541

3 600

19 788

19 247

767

541

35 771

35 004

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

257

Liikelaitokset - Tampereen Kaupunkiliikenne

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)
2019

2018

Eläkevaraus

24

26

Yhteensä

24

26

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa)
2019

2018

21

18

Lyhytaikaiset
Velat konserniyhteisöille
Ostovelat
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat

11

0

32

18

2019

2018

Yhteensä
33) Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa)
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset

432

729

2 472

2 273

Eläkevakuutusmaksuvelat
Yhteensä

275

241

3 180

3 243

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)
2019

2018

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

377

371

Myöhemmin maksettavat

593

928

970

1 299

Vuokra- ja leasingvastuut
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 31.3.2023 asti

Yhteensä

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
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2019

2018

Kaupunkiliikenne yhteiset

2

3

Liiketoiminta

4

3

Tekniikka

23

24

Liikenne

349

351

Yhteensä

378

381
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Tampereen Infra Liikelaitos
Tampereen Infra Liikelaitos tarjoaa
kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kuljetus- ja korjaamopalveluja sekä
paikkatietopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille.
Liikelaitoksen ydinpalveluita olivat
vuonna 2019 kunnossapitopalvelut,

rakentamispalvelut ja paikkatietopalvelut. Infran sisäisiä palveluja
tuottivat korjaamopalvelut, kalustopalvelut, liikennemerkit, kivi- ja soravarasto sekä lumen ja maan vastaanotto. Sisäiset palveluyksiköt tarjosivat
palveluja myös Tampereen kaupungin

yksiköille. Lisäksi henkilöstö-, talous-,
hankinta-, ICT-, viestintä-, ympäristö- ja kehittämisasioissa yksiköiden ja
sisäisten palvelujen tukena olivat hallinto- ja tukipalvelut.

alueella toiminnallisesti parempaan ja
pienempään korjaamotilaan. Rakentamispalvelujen työnjohdon muuttoa
Nekalasta Sarankulmaan valmisteltiin
remontoimalla tiloja joulukuussa 2019.
Muutoista ja remontoinnista aiheutui
kertaluonteisia kustannuksia vuodelle
2019, mutta pitkän aikavälin tarkastelulla ne pienentävät Infran yleiskuluja.
Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin selvittäminen jatkui vuoden 2019 aikana. Kaupunginhallituksen
konsernijaoston elokuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristön palvelualueen ja Tampereen Infra Oy:n välinen rajapintaselvitys
tehtiin alkuvuodesta 2019. Samalla selvitettiin ratkaisua selkeälle työnjaolle
kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä pohjautuen rajapintaselvitykseen.
Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019
kokouksessaan, että Tampereen Infra
Oy perustetaan ja Tampereen Infra
Liikelaitoksen liiketoiminta myydään
perustettavalle yhtiölle aikaisintaan
1.1.2020. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määriteltiin
samalla päätöksessä niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto
0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään
kunnossapito- ja paikkatietopalvelut
vaihtoehto 1 mukaisesti.

palvelualue tilaa rakentamispalveluita Tampereen Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n
resurssit hyödynnetään kaupungin
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten
määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0
milj. euroa vuodessa.
Osakeyhtiön tulevaisuuteen vaikuttaa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukainen sidosyksikköasema. Tampereen Infra tilasi selvityksen
yhtiön julkisia hankintoja koskevan
lainsäädännön mukaisesta sidosyksikköasemasta. Tampereen kaupunki
voi tehdä sidosyksiköltään hankintoja,
joissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia
eli ts. hankintalakia ei sovelleta. Sidosyksiköllä saa olla enintään viiden
prosentin tai 500 000 euron osuus liiketoiminnasta muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden
määräysvallassa se on. Tästä johtuen
Tampereen Infra osakeyhtiön tulee rajoittaa ulkoista myyntiään.

Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2019 taloudellinen tulos heikkeni
edelliseen vuoteen verrattuna. Infra on
saavuttanut vuosina 2012-2017 taloustavoitteet, mutta vuosina 2018 ja 2019
tavoitetta ei ole saavutettu. Liikeylijäämää kertyi 1,3 milj. euroa, mikä oli 2,3
milj. euroa tavoitetta ja 1,0 milj. euroa
edellisvuotta heikompi.
Liikevaihdoksi muodostui 52,7 milj.
euroa, mikä oli 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Liikevaihto toteutui
kuitenkin 1,5 milj. euroa budjetoitua
suurempana pääosin Lahdesjärvellä
toteutetun noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen laajan tonttien esirakentamiskohteen vuoksi. Lahdesjärven
rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa.
Lahdesjärven rakentamiskohde kasvatti myös palvelujen ostoja suunnitellusta. Palvelujen ostot toteutuivat 1,4
milj. euroa edellisvuotta suurempina ja
3,0 milj. euroa budjetoitua suurempina.
Henkilöstökulut toteutuvat 0,2 milj.
euroa suunniteltua alhaisempina, koska määräaikaista kausihenkilöstöä oli
suunniteltua vähemmän.
Infrassa toteutettiin vuoden 2019
alusta organisaatiomuutos. Uuden organisaatiorakenne tavoitteena on ollut
uudenlaisten ajattelutapojen, johtamisen ja palvelulogiikan kehittäminen,
mm. erottelemalla Infran ydinpalvelut
ja sisäiset palvelut, sekä hallinnon roolin vahvistaminen Infran yhdenmukaisten toimintatapojen johtamisessa.
Infran johto ja hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstö muutti kevään 2019
aikana aiempaa soveltuvampaan toimistotilaan Sarankulmaan. Korjaamopalvelut siirtyi syyskuun alusta Nekalan

Arvio tulevasta kehityksestä
Tampereen Infra osakeyhtiön vuoden
2020 tilikauden voittotavoitteeksi on
suunniteltu 0,3 milj. euroa. Liikevaihdon arvioidaan olevan 51,4 milj. euroa.
Vuoden 2020 työkannan näkymät
ovat kohtuulliset. Kaupunkiympäristön

Henkilöstö
Infran palkallisten henkilötyövuosien
määrä, johon lasketaan vakituisten lisäksi määräaikainen ja palkkatuettu
henkilöstö, oli 376. Henkilötyövuosien
määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 17:llä, josta suurin osuus oli
määräaikaisten, sijaisten ja palkkatuetun henkilöstön määrän väheneminen
12 henkilötyövuodella. Vuoden 2019
palvelu- ja vuosisuunnitelmaa laadittaessa henkilötyövuosien määrä arvioitiin liian korkeaksi, koska jo vuoden
2018 tilinpäätöksessä toteutuma oli 13
Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019
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henkilötyövuotta pienempi ja vuoden
2019 tilinpäätöksessä 30 henkilötyövuotta pienempi.
Henkilöstön määrä oli vuoden 2019
lopussa 352 henkilöä. Vuoden 2019 aikana tehtiin 21 rekrytointia ja eläköitymisten sekä muun poistuman kautta
väheni 23 henkilöä.
Infran sairauspoissaolot vähenivät
edellisvuoteen verrattuna 12 %. Vuonna
2019 sairauspoissaoloja oli 16,15 työkyvyttömyyspäivää/henkilötyövuosi, kun
niitä vuonna 2018 oli 18,35. Pitkään sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi Infrassa on tehty ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa.

Selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Tampereen Infra Liikelaitos on tehnyt
itsearvioinnin sisäisestä valvonnasta. 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 pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäi-

sen 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.
Tilikauden aikana sisäinen tarkastus
toteutti Infran toimintaan kohdistuvan
tarkastuksen, jonka tuloksena havaittiin yksittäisiä puutteita mm. hankintatoiminnassa. Tarkastussuositukset viedään käytäntöön vuoden 2020 aikana.

Toiminnan tavoitteiden
toteutuminen
Tampereen Infran kolmesta toiminnan
tavoitteesta toteutui kaksi ja yhtä ei
voitu arvioida. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden kasvoi 3,5 % vuodesta
2018. Yhtiön liikevaihto laski 0,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta ja
myös henkilötyövuosien määrä väheni, koska määräaikaista kausihenkilöstöä oli suunniteltua vähemmän.

Tukija
liikuntaelinsairauksista
johtuvat poissaolot laskivat edellisvuodesta 12 prosenttia. Sairauspoissaolojen määrä laski, koska pitkään
sairauslomalla olleita henkilöitä eläköityi. Infrassa on tehty myös ennaltaehkäisevää työtä työterveyden kanssa
poissaolojen vähentämiseksi. Vakavien tapaturmien (työkyvyttömyyspäiviä 3 tai enemmän) määrä laski neljällä. Vuonna 2018 vakavia tapaturmia
oli 12 kappaletta. Vuonna 2019 niitä
tapahtui 8.
Palvelun laatua ja hintaa koskevaa
tavoitetta ei voitu arvioida, koska rakentamisesta ja viheralueiden hoidosta ei ollut riittävästi vertailukelpoista
tietoa kustannus- ja laatueron selvittämiseksi. Liikenneväylien hoidon kustannus- ja laatuarvioiden perusteella
yksityiset kilpailijat ovat jonkin verran
laadukkaampia ja noin 13 prosenttia
edullisempia kuin Tampereen Infra
Liikelaitos. Laadun arviointi perustui
talvikunnossapidon tyytyväisyyskyselyyn ja hintalaskelma tilaajan dataan,
jota oikaistiin liikelaitoksen velvoitteilla (eläkemenoperusteiset maksut) ja
tarkentavilla tiedoilla.

TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOS
Nro Talousarviotavoite 2019 Mittari

Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2019)

1

Liikevaihto on kasvanut
henkilötyövuotta kohden

Vertailukelpoinen
liikevaihto/HTV

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 140 040 euroa, mikä on 3,5 %
suurempi vuoteen 2018 verrattuna. Tavoite toteutui.

+

2

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 %
ja vakavien tapaturmien
määrä laskee

Sairauspoissaolojen ja 3pv
tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden tapaturmien määrän
kehitys vuoteen
2018 verrattuna

Sairauspoissaolot vähenivät 12,0 % vuoteen 2018 verrattuna. Pitkään
sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi Infrassa on tehty ennalta
ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa. Myös vakavien tapaturmien määrä laski kolmanneksen (8 kpl/2019 vs. 12 kpl/2018). Tavoite
toteutui.

+

Tuotettujen palveluiden
hinta- ja laatutaso vastaa
yksityisten kilpailijoiden
tasoa

Toteutunut hinta- ja laatutaso,
toteutustilanne
ulkopuolinen
arvio, huomioiden
sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset
maksut

Rakentamisesta ja viheralueiden hoidosta ei ole riittävästi vertailukelpoista tietoa, jotta kustannus- tai laatueroa voidaan todentaa. Liikenneväylien hoidon kustannus- ja laatuarvioiden perusteella yksityiset
kilpailijat ovat jonkin verran laadukkaampia ja noin 13 % edullisempia.
Laatuarvio perustuu tilaajan talvikunnossapidon tyytyväisyyskyselyyn,
jossa yksityisten urakoitsijoiden arvosanojen keskiarvo oli 2,45 ja Infran
1,59. Kyselyssä yksityisten hoidossa oli 3 aluetta ja Infralla 7. Asteikko
0-5. Hintatieto perustuu tilaajan dataan, jota on oikaistu liikelaitoksen
velvoitteilla ja tiedoilla. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

3
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Liikelaitoksen talous ja
talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman
analysointi
Infran vuoden 2019 liikevaihto oli 1,5
milj. euroa suunniteltua suurempi ja
0,5 milj. euroa edellistä vuotta pie-

nempi. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ostot rakentamispalveluilta toteutuivat 4,6 milj.
euroa suunniteltua suurempina ja 2,4
milj. euroa edellisvuotta suurempina.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän rakentamispalvelujen ostot jäivät 3,0 milj. euroa suunnitellusta.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
Liikevaihto

Kaupunkiympäristön
palvelualueen
tilaus kunnossapidon sekä katu- ja
viherrakentamiskohteiden osalta pieneni 1,5 milj. euroa edellisvuodesta.
Myös Tampereen Vedelle toteutettiin
rakentamistöitä 1,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

52 706 719,89

Muutettu
TA 2019

TP 2019

53 220 643,58

52 707

51 245

Alkuper.
TA 2019

Ero
1 462

47 968

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot

23 875,50

-93 590,78

24

0

24

0

429 183,09

257 451,19

429

262

168

342

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot

-7 580 823,15

-7 997 085,06

-7 581

-6 259

-1 322

-6 381

-22 488 491,49

-21 056 058,67

-22 488

-19 495

-2 994

-16 159

-13 608 591,41

-13 401 226,64

-13 609

-13 789

181

-13 795

-3 925 360,11

-4 113 080,00

-3 925

-3 948

23

-3 991

-438 067,98

-503 985,21

-438

-464

26

-535

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
-728 268,74

-967 985,61

-728

-730

2

-745

Liiketoiminnan muut kulut

Suunnitelman mukaiset poistot

-3 066 940,31

-3 017 407,08

-3 067

-3 249

182

-3 203

Liikeylijäämä (-alijäämä)

1 323 235,29

2 327 675,72

1 323

3 573

-2 250

3 500

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Suurin yksittäinen rakentamiskohde
oli kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikan
tilaama Lahdesjärvellä toteutettu poikkeuksellisen laaja tonttien esirakentamiskohde, joka jatkuu vuonna 2020.
Vuoreksessa jatkettiin Isokuusen alueen katutöitä rakentamalla uusia katuja, vesihuoltoa, hulevesijärjestelmiä
sekä toteuttamalla edellisvuosina rakennettujen katujen pinta- ja viimeistelytöitä. Kissanmaankadulla toteutettiin
viimeinen vaihe vesi- ja viemäriverkon
uusimisesta, lisäksi kadun saneerausja muutostyöt loppuun saatettiin. Santalahdessa rakentamistöitä toteutettiin molemmin puolin Paasikiventietä.
Näsijärven puolella viimeisteltiin suuri

404,59

1 520,00

0

-890 000,00

-890 000,00

-890

-664,52

-121,42

-1

432 975,36

1 439 074,30

433

Tuloslaskelman tunnusluvut

0
-890

0

2 683

-2 250

-890

-0
2 610

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Sijoitetun pääoman tuotto, %

4,6

8,3

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

4,6

8,3

Voitto, %

0,8

2,7

tapahtumapuistohanke ja toisella puolella rakennettiin kaukolämpöä ja kunnallistekniikkaa. Makkarajärvenkadun
rakentamisen toteutettiin rinnakkain
raitiotiehankkeen kanssa. Infra toteutti
katu- ja kunnallistekniikka hankkeen ja
Raitiotie Allianssi rakensi samalla raitiotien päätepysäkkeineen saman väylän
varteen. Suurimmat liikuntapaikkarakenteet tehtiin Kaupin ja Sorsapuiston

alueilla. Hankkeet jatkuvat suurelta
osin seuraavana vuonna. Koulujen ja
päiväkotien piha- ja leikkipaikkarakenteiden peruskorjaustyöt olivat myös
merkittävä kokonaisuus toimintavuonna.
Infran liikeylijäämä oli 1,3 milj. euroa,
mikä on 2,3 milj. muutettua talousarviota ja 1,0 milj. euroa edellistä vuotta
heikompi. Kunnossapitopalvelut jäivät
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tulostavoitteestaan 1,4 milj. euroa ja
rakentamispalvelut 0,5 milj. euroa, kun
Infran sisäinen kaupankäynti huomioidaan. Kunnossapidon tulokseen vaikuttava talvikausi oli edellisiin vuosiin
verrattuna lyhyt ja runsasluminen ja
lumiaika ajoittui vuoden 2019 puolelle.
Talvikustannukset olivat keskimääräiset, mutta ne ajoittuivat kevättalveen.
Lumikuormien poisajoa tehtiin noin 5
400 kuormaa, kun edellistalvena ajettiin 5 900 kuormaa. Lisäksi sepeliä levitettiin kaduille yli 16 500 tonnia. Koko
talven kunnossapidon kustannus oli 4,9
milj. euroa, josta kevättalven osuus oli
noin 4 milj. euroa. Rakentamispalveluissa tulostavoite jäi saavuttamatta,

koska kahdella suurella aluerakentamiskohteella ei saavutettu taloudellista
tulostavoitetta. Lisäksi työmaapalvelujen kustannukset olivat kokonaisuudessaan hiukan ennakoitua suuremmat.
Oman henkilöstön osaamisen paras
hyödyntäminen ei ollut mahdollista,
koska vesihuoltokohteiden määrä jäi
huomattavasti vuosisuunnitelmaa pienemmäksi. Vesihuoltokohteiden korvaaminen suurella määrällä pinta- ja
viimeistelykohteita aiheutti myös palveluiden ostojen kasvua. Palvelujen ostot
ylittivät muutetun vuosisuunnitelman
3,0 milj. eurolla.
Henkilöstökulut toteutuvat 0,2 milj.
euroa suunniteltua alhaisempina, kos-

ka määräaikaista kausihenkilöstöä oli
suunniteltua vähemmän.
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 0,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelma ja
rahoituslaskelman analysointi
Tilikauden 2018 toiminnan rahavirta oli 1,1 milj. euroa ja se laski pääosin
liikeylijäämän pienenemisen vuoksi 1,3
milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 1,2 milj. euroa.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

Ero

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

1 323 235,29

2 327 675,72

1 323

3 573

-2 250

728 268,74

967 985,61

728

730

-2

3 500
745

-890 259,93

-888 601,42

-890

-890

-0

-890

-98 165,00

1 496,27

-98

-100

2

-100

1 063 079,10

2 408 556,18

1 063

3 313

-2 250

3 255

94 856,59

100 715,00

95

100

-5

100

94 856,59

100 715,00

95

100

-5

100

1 157 935,69

2 509 271,18

1 158

3 413

-2 255

3 355

Investointien rahavirta
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

77 747,19

434 237,89

78

-

-

-

Saamisten muutos kunnalta

-685 204,61

-1 778 150,48

-685

-

-

-

Saamisten muutos muilta

-373 468,75

-228 484,81

-373

-

-

-

-3 937,12

3 937,11

-4

-

-

-

-173 072,40

-940 810,89

-173

-

-

-

-1 157 935,69

-2 509 271,18

-1 158

-3 413

2 255

-3 355

-1 157 935,69

-2 509 271,18

1 158

3 413

-2 255

3 355

0,00

0,00

0

0

0

0

Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1000 euroa
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1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
11 788,73

13 578,89

Quick Ratio

5,6

5,3

Current Ratio

5,7

5,4
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Tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta laski edelliseen vuoteen verrattuna
1,8 milj. eurolla. Investointeja ei tehty
vuonna 2019, vaan hankinnat rahoitettiin 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 jo vuonna 2018 leasingrahoitukseen, joten Infran palvelu- ja vuosisuunnitelmaan 2019 ei varattu investointirahaa.
Pysyviin vastaaviin kuuluvaa kalustoa
myytiin 0,1 milj. eurolla.

Tase ja taseen analysointi
Taseen loppusumma vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 35,0 milj. euroa, joten
se vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa eli 0,7 prosenttia.
Taseen vastaavien suurin erä oli saamiset kunnalta 30,7 milj. euroa, joka muodostuu liikelaitoksen kassavaroista.
Aineelliset hyödykkeet pienentyivät 1,5
milj. eurolla.
Taseen vastattavien suurin erä on
oma pääoma 29,1 milj. euroa, joka
vahvistui 0,4 milj. euroa tilikauden
ylijäämän vuoksi. Vakavaraisuutta ja
alijäämän sietokykyä mittaava omavaraisuusaste oli 83,2 prosenttia. Tunnusluku suhteellinen velkaantuneisuus
tarkoittaa, että 10,8 prosenttia Infran
vuoden 2019 käyttötuloista tarvittaisiin
vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Tampereen Infra Liikelaitos esittää, että tilikauden ylijäämä 432 975,36 euroa
siirretään taseeseen oman pääoman
edellisten tilikausien ylijäämään ja että
varauksia tilikauden ylijäämästä ei tehdä.

INVESTOINNIT
Investoinnit (1 000
euroa)

TP
2019

Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Muutettu
TA 2019

Ero

Alkuperäinen TA 2019

Muutokset

0

0

0

0

0

95

100

-5

100

0

TASE
31.12.2019

31.12.2018

60 256,83
2 112 913,96
2 173 170,79

68 868,31
2 835 567,81
2 904 436,12

332 524,43

410 271,62

1 233 175,69
30 712 804,27
544 099,31
7 323,01
32 497 402,28

709 215,21
30 027 599,66
548 731,61
153 182,36
31 438 728,84

35 003 097,50

34 753 436,58

11 275 000,00
17 422 938,95
432 975,36
29 130 914,31

11 275 000,00
15 983 864,57
1 439 074,30
28 697 938,87

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

109 200,00

115 505,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta

2 115 927,98
-0,01

2 630 060,75
3 937,11

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
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Muut velat

300 340,95

255 826,04

3 346 714,27
5 762 983,19

3 050 168,81
5 939 992,71

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

35 003 097,50

34 753 436,58

Taseen tunnusluvut

31.12.2019

31.12.2018

Siirtovelat

Omavaraisuusaste, %

83,2

82,6

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

10,8

11,1

17 856

17 423

3 900

2 708

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa
Lainat ja vuokravastuut 31.12, 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 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)

2019

2018

Kunnossapitopalvelut

16 985

18 210

Rakentamispalvelut

26 526

24 692

Paikkatietopalvelut

2 666

2 738

Sisäiset palvelut

6 493

7 573

Tukipalvelut
Yhteensä

38

7

52 708

53 221

2019

2018

22 488

21 056

22 488

21 056

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

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.

2019

2018

116

116

-6

0

109

116

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (1 000 euroa)
2019

2018

92

58

92

58

0

59

0

59

Muut toimintatuotot
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Koneiden ja kaluston luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä
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TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT
19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Koneet ja
kalusto

Rakennukset

Yhteensä

69

2 836

Vähennykset tilikaudella

0

3

2 904
3

Tilikauden poisto

9

720

728

Poistamaton hankintameno 31.12.

60

2 113

2 173

Kirjanpitoarvo 31.12.

60

2 113

2 173

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa)
2019

2018

Peruspääoma 1.1.

11 275

11 275

Peruspääoma 31.12.

11 275

11 275

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

15 984

12 628

Siirto edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä

1 439

3 355

17 423

15 984

433

1 439

29 131

28 698

2019

2018

Sora-alueiden maisemointivaraus

109

116

Yhteensä

109

116

Oma pääoma yhteensä
29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)
2019

2018

Lyhytaikaiset siirtovelat
Palkkajaksotukset
Lomapalkkajaksotukset
Eläkevakuutusmaksuvelat
Yhteensä

215

132

2 828

2 628

303

290

3 347

3 050
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1000 euroa)
2019

2018

1 269

13

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

352

13

Myöhemmin maksettavat

917

0

2 631

2 691

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä,
voimassa 1.1.2025 asti*

Leasingvastuut yhteensä,
voimassa 1.1.2027 asti
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

817

836

1 814

1 855

3 900

2 704

2019

2018

Alkuperäinen pääoma

50

50

Jäljellä oleva pääoma

50

50

Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
39,40) Muut vastuusitoumukset (1 000 euroa)
Takaukset muiden puolesta

* Vuoden 2018 vertailutietoa korjattu vuokravastuiden osalta

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Kunnossapitopalvelut

2018

162

140

Rakentamispalvelut

51

57

Paikkatietopalvelut

42

40

Sisäiset palvelut

72

99

Tukipalvelut
Yhteensä

266

2019

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

25

17

352
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Rahastot

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.
Vahinkorahastosta voidaan korvata myös erityisistä syistä kaupungin
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
omaisuudelle aiheutuneita ilkivaltaan
tai varkauteen liittyviä vahinkoja silloin,
kun vahinko on tapahtunut kaupungin
työ- tai luottamustehtävien hoidon yhteydessä, eikä muu vakuutus korvaa
vahinkoa.
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

Arvio tulevasta kehityksestä

Vahinkorahastoon on kirjattu vuonna
2019 erilaisista pienehköistä vahinkotapahtumista aiheutuneita kuluja.
Niillä korvattiin muun muassa vesi- ja
ilkivaltavahinkoja sekä yhtä törmäysvahinkoa. Kaiken kaikkiaan vahinkorahastosta korvattiin 0,24 miljoonaa euroa
yhteensä 11 vahingosta. Suurimpiin yksittäisiin korvattuihin vahinkoihin kuului Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ravintola Arlandan vesivahinko,
josta rahasto korvasi 0,11 miljoonaa euroa. Rahasto korvasi myös Hatanpään
huvilan ja Raholan koulun vesivahinkoja. Toiseksi suurin yksittäinen korvaus
oli kuorma-auton törmäysvahinko, josta rahasto korvasi vajaat 0,1 miljoonaa
euroa. Pakolliset varaukset pienenivät
maksettujen vahingonkorvausten mukaisesti.
Vakuusrahaston vajaan 0,02 miljoonan euron tuotot kertyivät tapauksista,
joissa korvausvastuuseen saatiin kaupungin omaisuudelle vahinkoa aiheuttaneita tekijöitä.

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.

Vahinkorahaston talous ja
talousarvion toteutuminen
Vahinkorahaston taseen loppusumma
vuoden lopussa (31.12.2019) oli 20,9
miljoonaa euroa (21,3 miljoonaa euroa
31.12.2018). Vahinkorahaston pääoma
31.12.2019 oli 19,9 milj. euroa (20,1 milj.
euroa 31.12.2018), jota vähensi vuoden
2019 aikana maksetut vahingonkorvaukset. Vahingonkorvausten määrä
alitti talousarviossa ennakoidun tason.
Korvattujen vahinkojen kehitys oli maltillinen, hieman odotettua pienempi ja
vuosittaisen keskimääräisen vahinkokehityksen vaihteluvälin sisällä.
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Vahinkorahaston vähennystä kirjataan 225 468,47 euroa toteutuneiden
menojen katteeksi.

TULOSLASKELMA

Liiketoiminnan muut tuotot

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

16 045,86

15 082,85

TP 2019
16

Muutettu
TA 2019
0

Alkuper.
TA 2019

Ero
16

0

Materiaalit ja palvelut
-128,78

-21,93

0

0

0

0

Liiketoiminnan muut kulut

Palvelujen ostot

-241 613,13

-127 004,36

-242

-475

233

-475

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-225 696,05

-111 943,44

-226

-475

249

-475

227,58

112,88

0

0

0

0

-225 468,47

-111 830,56

-225

-475

250

-475

0,00

-850 000,00

0

0

0

0

225 468,47

961 830,56

225

475

250

475

0,00

0,00

0

0

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia
Satunnaiset kulut
Rahastojen vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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TP 2019

Muutettu
TA 2019

Alkuper.
TA 2019

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Ero

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-225 696,05

-111 943,44

-226

-475

249

-475

Rahoitustuotot ja -kulut

227,58

112,88

0

0

0

0

-850 000,00

0

0

0

0

-160 906,09

797 022,22

-161

0

-161

0

-386 374,56

-164 808,34

-386

-475

89

-475

-386 374,56

-164 808,34

-386

-475

89

-475

357 688,36

164 367,21

358

-

-

-

-40,45

445,32

-0

-

-

-

0,00

0,00

0

-

-

-

28 726,65

-4,19

29

-

-

-

386 374,56

164 808,34

386

475

-89

475

386 374,56

164 808,34

386

475

-89

475

0,00

0,00

0

0

0

0

Toiminnan rahavirta

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos
kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

TASE
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset

160,91
20 937 962,17
4,52
20 938 127,60

124,98
21 295 650,53
0,00
21 295 775,51

20 938 127,60

21 295 775,51

19 851 802,12

20 077 270,59

1 057 598,83

1 218 504,92

Ostovelat

23,34

0,00

Siirtovelat

28 703,31

0,00

28 726,65

0,00

20 938 127,60

21 295 775,51

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut omat rahastot
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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12) Pakollisten varausten muutokset (1 000
euroa)
Vahingonkorvausvaraus 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vahingonkorvausvaraus 31.12.

2019

2018

1 219

421

0

850

-161

-53

1 058

1219

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
25) Oma pääoma (1 000 euroa)
Vahinkorahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastosta tilikaudella
Vahinkorahaston pääoma 31.12.

2019

2018

20 077

21 039

225

962

19 852

20 077

2019

2018

1058

1219

1058

1219

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

Muut pakolliset varaukset
Vahingonkorvausvaraus
Yhteensä
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Raitiotie
Raitiotien toteuttaminen vaikuttaa
merkittävästi kuntalaisten arkeen,
Tampereen elinkeinoelämään, kaupunkirakenteeseen sekä kaupungin talouteen ja imagoon. Raitiotiejärjestelmän
toteuttaminen on osa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta
ja liikennejärjestelmästä. Tampereen
kaupunkistrategiassa on linjattu, että
raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona. Strategiassa
on asetettu tavoitteiksi, että raitiotien
osan 1 kaupallinen liikenne alkaa v.
2021 ja että osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen on alkanut
viimeistään v. 2021.
Raitiotiehanke muodostuu useista
kaupungin rinnakkaisista hankinta- ja
kehitysprojekteista. Raitiotien infrastruktuurin eli radan, pysäkkien ja varikon rakentaa Raitiotieallianssi, jonka
tilaajaosapuolia ovat Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki ja
palveluntuottajaosapuolia NRC Finland
Oy, YIT Suomi Oy, Sweco Infra & Rail Oy
ja AFRY Finland Oy. Raitiotieinfran kunnossapidon allianssisopimus solmittiin
helmikuussa 2019. Kunnossapito kuului
raitiotien rakentamisen allianssisopimukseen optiona. Kunnossapitoallianssin tilaajana on Tampereen Raitiotie
Oy ja palveluntuottajina NRC Finland
Oy ja YIT Suomi Oy. Raitiovaunut Tampereelle toimittaa Skoda Transtech Oy,
joka toimii myös kaluston kunnossapitäjänä. Raitiotien toteutusosalle 1 hankitaan 19 raitiovaunua. Raitiovaunujen
liikennöitsijäksi valittiin huhtikuussa
2019 VR-Yhtymä Oy. Liikennöinti toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajana
on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne ja jossa palveluintegraattorina toimii Tampereen Raitiotie Oy.

Toiminnan kuvaus
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016,
että kaupunki toteuttaa Tampereen
raitiotien toteutussuunnitelman osan
1 Hervanta-Pyynikintori-TaYS mukaisen

270

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2019

raitiotiehankkeen. Kaupunginvaltuusto
on 25.11.2019 päättänyt, että raitiorata
toteutetaan Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu - Tampereen valtatie
raitiotien toteutusosan 1 yhteydessä.
Samalla valtuusto päätti, että raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan
Hatanpään valtatielle. Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuuluvat nyt osa
1 Hervanta - Pyynikintori ja Tays - Sorin
aukio sekä osa 2, eli rata keskustasta
Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen.
Osan 2 kehitysvaiheen suunnittelun
aloittamisesta kaupunginhallitus päätti
18.12.2017. Lisäksi osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielahden
pistoraide. Tavoitteena on, että osan 2
rakentamisesta päätetään valtuustossa
viimeistään lokakuussa 2020.
Tampereen kaupunki vastaa raitiotieradan suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvästä yleis- ja asemakaavoituksesta sekä liikennejärjestelmän,
joukkoliikennejärjestelmän ja katu- ja
viherympäristön suunnittelusta, rakennuttamisesta ja päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen 3.10.2016 päätöksellä
perustettu Raitiotien kehitysohjelma
koordinoi raitiojärjestelmän toteuttamista kaupungin vastuulla olevissa
asioissa raitiotien suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa vuosina
2017–2021. Kehitysohjelma toteutetaan
kaupunginhallituksen ohjauksessa ja
sen tehtävä on sovittaa yhteen raitiotiehankkeen tilaajatahojen intressejä
kaupungin kokonaisedun mukaisesti.
Raitiotien kehitysohjelmalla tavoitellaan
toimivaa raitiotiejärjestelmää ja onnistunutta raitiotiejärjestelmän toteuttamisprosessia.
Raitiotiehankkeessa tavoitteena on
osan 1 raitiotien onnistunut käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Tähän kuuluu raitiotien kehitysohjelman osalta
sekä rakentamisen aikaisten haittojen
lieventäminen yhteistyössä yrittäjien
ja sidosryhmien kanssa, että raitiotien
toteutushankkeen viestinnän ja si-

dosryhmäyhteistyön
kokonaisuuden
koordinointi. Kehitysohjelman tavoitteena on myös osan 2 rakentamisen
käynnistyminen vuonna 2021, yhteisen
kokonaisnäkemyksen muodostuminen
raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja vaiheistuksesta sekä Tampereen
valmisteleminen
raitiotiekaupungiksi
myös organisaatiomielessä vuoteen
2022 mennessä siten, että raitiotiejärjestelmän suunnittelu, rakentaminen
ja ylläpito ovat tuolloin osa kaupungin
perustoimintaa.
Raitiotiejärjestelmän omistajana ja
ylläpitäjänä Tampereen Raitiotie Oy
vastaa raitiotien ratainfran, pysäkkien ja varikon suunnitteluttamisesta,
rakennuttamisesta, ylläpidosta ja toimivuudesta sekä raitiovaunukaluston
hankinta- ja kunnossapitosopimuksista.
Yhtiö vastaa myös raitiotieinvestoinnin
rahoituksen järjestämisestä ja rakentamishankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin toteutussuunnitelman mukaisista kustannuksista.
Raitiotie on keskeinen osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa 2015 hyväksymän rakennesuunnitelman sisältöä. Tampereen
kaupunkiseudun kuntayhtymän vetämä selvitys ”Raitiotien tulevaisuuden
suunnat Tampereen kaupunkiseudulla”
hyväksyttiin seutuhallituksessa toukokuussa 2018. Kesäkuussa 2019 aloitettiin Tampereen raitiotien seudullisen
yleissuunnitelman laatiminen, johon
osallistuvat seudun kunnista Tampere,
Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi. Raitiotien
seudullisen yleissuunnitelman tilaajakuntien kunnanhallitukset tekivät välipäätökset linjausvaihtoehtojen karsinnasta marraskuussa 2019. Seudullisen
yleissuunnitelman laatiminen jatkuu
tarkempana suunnitteluna ja arviointina valituilla ratalinjoilla. Seudullisen
yleissuunnitelman on määrä valmistua
vuoden 2020 loppuun mennessä. Tampereen kaupungin osuus seudullisesta
yleissuunnitelmasta kustannetaan Raitiotien kehitysohjelman varoista.

Raitiotie

Töiden eteneminen ja
toiminnan painopisteet
vuonna 2019
Rakentaminen
Raitiotieradan rakennustyö, Raitiotieallianssin urakka on pitkäkestoinen
ja monia muutoksia tuova. Raitiotietä
rakennetaan keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia. Raitiotien rakentaminen erityisesti ydinkeskustan keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttuvia
liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja
matka-aikojen pidentymistä eri kulkumuodoille. Varsinkin Hämeenkadun ja
Hatanpään valtatien järjestelyillä on
merkittävä vaikutus koko kaupunkiseudun bussiliikenteeseen. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden
edetessä toistuvasti. Rakentamisen
aikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohtana on, että kaikille kiinteistöille
pääsee ja että pelastus- ja huoltoliikenne toimii kaikissa tilanteissa. Keskeistä rakentamisen aikaisessa tiedottamisessa ja vuorovaikutuksessa
on, että asianosaiset saavat tiedon
muutoksista ennakkoon ja riittävän
ajoissa. Muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan hyvin kattavasti
eri kanavissa.
Rakennustyöt ovat vuonna 2019 jatkuneet ydinkeskustassa, Kalevassa,
Tays keskussairaalan alueella, Hervannan valtaväylän varrella ja Hervannassa. Raitiotieallianssi tiedottaa
verkkosivuillaan
(www.raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen rakennustöistä. Tampereen Ratikan verkkosivuilla
(www.tampereenratikka.fi) on tietoa
raitiotiejärjestelmästä.
Tampereen
kaupungin omilla verkkosivuilla tiedotetaan raitiotien toteuttamiseen
liittyvästä päätöksenteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä, rinnakkaishankkeista, katusuunnitelmista ja
asemakaavoituksesta.
Joulukuussa
2019 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 67
prosenttia ja ratainfran tekninen valmiusaste oli 78 prosenttia. Valmiusasteessa ei ole mukana Hatanpään haaran vaikutusta.

Suunnittelu
Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaihe on käynnissä. Raitiotiehen liittyvät
katusuunnitelmat on viidellä kadulla
hyväksytty keväällä 2019. Raitiotien
yleissuunnittelu on käynnissä Hiedanrannan tehdasalueella ja Järvikaupungissa sekä Enqvistinkadulla. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuustolla on
valmius päättää osan 2 rakentamisesta
lokakuussa 2020.
Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2019, että välille Koskipuisto - Tampereen valtatie teetetään tarkentava
suunnitelma Hatanpään valtatien raitiotien ratahaarasta. Hatanpään valtatien kehitysvaiheen suunnittelun tulosten perusteella kaupunginvaltuusto
päätti Hatanpään ratahaaran rakentamisesta 25.11.2019. Hatanpään haaraan
kuuluu rata Hämeenkadulta linja-autoasemalle ja raitiotiepysäkit Sorin aukion kohdalle.
Raitiotiejärjestelmän
seudullisen
yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Konsulttisopimus on allekirjoitettu heinäkuussa 2019. Tavoitteena on,
että päätöksenteko seudullisen raitiotien ratalinjausten varauksista tehdään
suunnitteluun osallistuvien kuntien
valtuustoissa syksyllä 2020, ja että koko yleissuunnitelma valmistuu v.2020
loppuun mennessä. Seudullinen yleissuunnitelma ei tähtää raitiotieratojen
välittömään rakentamiseen, vaan asemakaavavarauksiin.
Tilaajakuntien,
Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala
kunnanhallitukset tekivät seudullisen
yleissuunnitelman laatimisen edellyttämät välipäätökset marraskuussa 2019.

Muut hankinnat
Raitiovaunujen suunnittelua on tehty
samanaikaisesti järjestelmä- ja materiaalihankintojen kanssa alkuvuonna
2019. Ensimmäinen vaunu valmistuu
Tampereelle keväällä 2020.
Raitiotiepysäkkien katostoimittajaksi
on valittu JCDecaux Finland Oy. Samaan
hankintaan kuuluvat myös Tampereen
kaupungin alueen bussikatokset. Sopimus alkaa vuoden 2021 alusta ja on
15 vuoden mittainen. Raitiovaunu- ja

katoshankinnoista vastaa Tampereen
Raitiotie Oy.

Käyttöönotto
Raitiovaunujen testiajot alkavat keväällä 2020. Kaupallinen koeliikenne on tarkoitus aloittaa 1.4.2021 ja varsinainen
kaupallinen liikenne 9.8.2021.
Raitiotien käyttöönoton viestinnän
vetovastuu on Tampereen Raitiotie
Oy:llä, mutta Raitiotien kehitysohjelma
on mukana toteuttamassa ja rahoittamassa toimenpiteitä. Näkyvimpänä toimenpiteenä järjestettiin Makettinäyttely Tampere-talossa helmikuussa 2019,
kävijöitä oli 15 000. Makettinäyttely
jatkui Rollikkahallilla lokakuuhun 2019
asti. Kesällä ja syksyllä 2019 järjestettiin
korttelijuhlat Hämeenkadun valmistuneilla osuuksilla sekä kadun länsi- että
itäpäissä.

Talous
Osan 1 kehitysvaiheen aikana raitiotien
osalle 1 määritettiin kokonaiskustannusarvio 238,8 miljoonaa euroa. Tämä
koostuu:
• osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista
10,5 milj. euroa,
• osan 1 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
• allianssin palveluntuottajia sitova tavoitekustannus: 219,02 milj. euroa
• tilaajan hankinnat 4,2 milj. euroa,
• tilaajan riskivaraus 3,2 milj. euroa
• bonuspoolin
milj. euroa

budjettivaraus

1,875

Allianssin palvelutuottajia sitova
tavoitekustannus on laskettu 8/2016
hintatasossa. Allianssin tavoitekustannukseen vaikuttavat rakennusalan ja
rakennusmateriaalien yleiset kustannusmuutokset, jotka ovat allianssisopimuksessa sidottu osaindekseihin.
Tavoitekustannukseen tehdään indeksitarkastus neljännesvuosittain, jolloin tavoitekustannus joko laskee tai
nousee. lndeksimuutokset eivät sisälly
alkuperäiseen kokonaiskustannusarvioon, ne ovat allianssisopimuksessa sovittu tilaajan riskiksi. Indeksikorotukset
osan 1 ajalta Q1/2017-Q2/2019 on 6,69
milj. euroa.
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Raitiotieallianssin bonuspooli on
kannustinjärjestelmä, joka määrittelee palveluntuottajille urakasta jaettavan bonuksen tai sanktion määrän.
Kannustinjärjestelmän
tarkoituksena on ohjata allianssia sitoutumaan
yhteisiin tavoitteisiin. Onnistuminen
tuottaa palveluntuottajille bonusta ja
tilaajalle tavoitteiden mukaista arvoa.
Raitiotierakentamisen osan 1 bonuspoolin suuruus on Hatanpään haaran
lisäämisen jälkeen 4,86 miljoonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvioitu,
että bonuspoolista toteutuu 50 %.
Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskustannusarvioon vaikuttavat alkuvaiheen kustannukset ennen vuoden
2016 rakentamispäätöstä, rakentamisen aikana aktivoitavat kustannukset
(mm. korot ja palkat) sekä kalustosopimuksen mukaiset varikon koneet ja
laitteet.
Tampereen kaupungin valtuusto
on päättänyt 25.11.2019 että raitiorata toteutetaan Hatanpään valtatielle
osuudelle Hämeenkatu - Tampereen
valtatie raitiotien toteutusosan 1 yhteydessä. Hatanpään valtatien osuudelle
on päätetty tilaajan hankinnoille 0,32
milj. euroa, riskivaraukseen 240.000
euroa sekä bonuspoolin budjettivaraukseen 0,20 milj. euroa.
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Valtio on sitoutunut osallistumaan
Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin 74,93 milj. eurolla. Vuosittaisen valtiontukiosuuden
maksatuspyynnön suuruus määräytyy
hankkeen valtiontukeen oikeuttavien vuosikustannusten toteutumisen
perusteella. Tähän summaan sisältyy
tuoreimpana raitiotiehankkeen kehitysvaiheen 2 vuosien 2018 - 2020
suunnittelukustannuksiin myönnetty
valtionavustusta 0,87 milj. euroa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä
21.3.2019. Hatanpään valtatien ratahaaran suunnitteluun on haettu valtionapua 3.10.2019, päätöstä ei ole vielä joulukuuhun 2019 mennessä saatu. Lisäksi
Hatanpään haaran rakentamiseen sekä
raitiotien seudulliseen yleissuunnitteluun on tarkoitus hakea valtionapua.
Lisäksi raitiotien toteuttamisen yhteydessä on päätetty toteuttaa Raitiotieallianssin
tavoitekustannusta
nostavia raitiotiejärjestelmän sisällönmuutoksia, joiden lähtökohtana
on raitiotiejärjestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden lisääminen
sekä kaupunkikuvallisten haittojen ja
hallinnollisten riskien minimointi. Osa
sisällönmuutoksista ovat hankkeen
kokonaiskustannusta
pienentäviä

muutoksia. Joulukuun 2019 loppuun
mennessä näitä hankkeen sisällönmuutoksia on tehty 23,47 milj. eurolla.
Osa hankkeen sisällönmuutoksista katetaan tilaajan hankinnoilla ja tilaajan
riskivarauksella, kokonaiskustannusta
nostavia hankkeen sisällönmuutoksia
on tehty 21,77 miljoonalla eurolla joulukuun 2019 loppuun mennessä. Raitiotien toteutusvaiheen osan 1 kokonaiskustannusarvio joulukuussa 2019 on
279,35 milj. euroa.
Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen
tavoitekustannus on 2,9 milj. euroa.
Vaunukaluston arvioitu hankintahinta
on noin 81,1 milj. euroa. Lisäksi raitiotiehankkeeseen liittyviä muita kustannuseriä ovat Raitiotien kehitysohjelman
budjetti vuosille 2017 - 2021 7,5 milj. euroa (ennuste 6,8 milj. euroa) sekä kaupungin rinnakkaishankkeiden arvioitu
osuus Hatanpään haara mukaan lukien
61,0 milj. euroa, joista on toteutunut
joulukuun 2019 loppuun mennessä
37,3 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön
palvelualue
toteuttaa raitiokaduilla rinnakkaishankkeita vuosibudjetin puitteissa, osa
niistä teetetään Raitiotieallianssilla. Rinnakkaishankkeet eivät sisälly raitiotien
toteutushankkeen kokonaiskustannusarvioon eivätkä ole valtionapukelpoisia.
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Raitiotie-kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy
Ennuste, milj. euroa

Alkuperäinen

2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023 Yhteensä

-1,5

-1,5

-1,5

-6,7

-238,8

-63,3 -73,8 -97,4

-25,1

-19,8

-238,8

-61,7 -65,7 -73,8

-17,7

-15,7

-234,6

-7,4

-4,0

-44,8

-1,8

-25,2

-35,6

-0,68 -1,06

-1,16

-2,9

19,5

0,6

58,1

0,5

0,4

0,9

Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus

-7,5

-1,3

-1,0

Tampereen Raitiotie Oy
Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe)
* Allianssin kustannukset ja Tilaajan kustannukset
* Sisällön muutokset, järjestelmän tehokkuuden lisääminen
Vaunuhankinta *)

-1,6
-61

-10,8

Raitiotiejärjestelmän osan 2 kehitysvaihe
Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1

-8,1 -23,6

18,1

-4,0
20,0

Valtiontuki, kehitysvaihe (KAS2)

0,0

-0,3

0,0

-3,5

-279,4

-81,1

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen
*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi kolari- ja ilkivaltaosat, vara- ja vaihto-osat,
järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat
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Luettelot ja selvitykset

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Säilytystapa
Pääkirjanpito
Kassanhallinta
Käyttöomaisuuskirjanpito
Myyntireskontra
Omaisuudenhallinta
Ostoreskontra
Päiväkirja
Pääkirja
Asiakirjat säilytetään sähköisenä järjestelmässä
Varastokirjanpito
Kotihoito-ja asumispalvelujen varastot
Toisen asteen koulutuksen varastot
Tampereen Infran varastot
Tampereen Veden varasto
Infran asiakirjat säilytetään sähköisenä, muut paperimuotoisena
Myyntireskontra, ulkoinen järjestelmä
Vesilaskutus
Antolainalaskutus
Asuntotoimen vuokrareskontra
Kirjastomaksut
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

6F

PSOP

64

Perintäkarhu,laskent

6J

Pegasos,tk,kät.maks.
Pegasos,terv.k.lask.

66

Ceepos Tampere

6K

69

Martta, maksuntarkk.

6M

Effica, Perhehuolto

6A

Maksuliik.ohj.,lira

70

Pegasos,laitospaikka

6D

Muut palkat

7A

Pegasos, kotihoito

6L

Pusatec, kassa- ja k

7Q

Timmi, salivuokrat

6Q

AQUA,vesilask.,lasku

7T

Effica,hammaslaskut

6T

Facta ympäristövalv.

KG

Toimittajat - hyvit.

6V

Ulosoton suoritukset

ZT

Päivähoitolasku

6Y

Lomapalkkavelka

71

Kassapankki Ateria

72

Travel, matkalaskut

7R

Kiila maanvuokra

77

Työsuhdematkalippujä

6I

HelleWi

7B

Iris katuluvat

6R

HelleWi Vetuma-maksu

7G

Rakennusvalvonta

DZ

Asiakkaat - maksu

7H

Hulevesilaskutus

ZY

SAP kassakirja
Korjaamohuolt. Kohu

7L

Laskuliittymät

7K

7S

Iris venepaikat

PR

Hinnanmuutos

AA

Käyttöom.kirjaus

WA

Tavaranluovutus

AB

Kirjanpitotosite

WI

Inventointitosite

AF

Poistokirjaukset

ZF

SAP-kukko tulot

DA

Asiakastosite

6O

AQUA,vesilask.,suor.

DG

Asiakkaat - hyvitys

WL

Varast.otto/toimitus

DL

Luottotappiointi

ZS

Sairaankulj.laskui

DR

Asiakkaat - lasku

LT

Liitetietotosite

KP

Tilin ylläpito

KR

Toimittajat - lasku

KZ

Toimittajat - maksu

RE

Lasku - brutto

RV

Laskun siirto

SA

Pääkirjatilitosite

WE

Tavaranvastaanotto

YA

Viitteell.suor. Intr

YB

Viitteell.suor. PK

YQ

TAPSA myyntitilaus

ZC

Välitilinpäätöstap.

ZD

Luottotapp., poisto

ZG

Tilinpäätöstapaht.

ZI

TAPSA

ZK

Kesk.er. kom, siirto

ZP

Maksukirjaus

ZX

Sisäinen maksu

6C

Tuntipalkat

75

Kassapankki Tredu

76

Ceepos korttimaksut

7D

Maksuliik.ohj.,sote

TR
ZJ

Rahoitus
Kuukausijaksotukset

Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa
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