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Konsernijohtajan katsaus

Positiivinen talouskehitys ei näy kuntataloudessa

yksiköiden ennusteen paranemisesta. Net-

4,3 %

tomenot (toimintakate) ovat kasvamassa

(TP Enn 18 / TP 17)

Verorahoitus

0,1 %
(TP Enn 18 / TP 17)

2019**

2020**

2017*

2018**

2015*

2016*

rotulojen muutoksesta ja puolet kaupungin

Nettomenot

2013

Ennusteen paranemisessa puolet tulee ve-

2014

telman tasolla, mutta silti erittäin heikko.

2011

on käytännössä hyväksytyn vuosisuunni-

2012

lokakuun ennusteesta 8,2 milj. eurolla ja

2009

mäiseksi. Ennuste on parantunut

2010

mässä 68,0 milj. euroa alijää-

2007

8,0
5,2
6,0
4,1
3,0 2,6
4,0 2,8
2,5 2,8 3,0
1,7 1,6
0,7
2,0
0,1
0,0
-2,0
-0,6
-1,4 -0,8
-4,0
-6,0
-8,0
-8,3
-10,0
-12,0
2008

(TP Enn 2018)

teessa tilikauden tulos on jää-

2005

-68,0milj. €

V

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS

2006

TIlikauden tulos

uoden 2018 tilinpäätösennus-

Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö
*) 2015-2017 Tilastokeskuksen ennakkotieto,
2018-2020 Valtiovarainministeriön ennuste

4,3 prosenttia (48,4 milj. euroa) edellisestä

odotettua pienemmäksi erityisesti hallituk-

vuodesta ja verorahoitus on samanaikaisesti

sen tekemien veronkevennysten vuoksi ja

jäämässä vuoden 2017 tasolle, minkä vuok-

veronpalautusten taso oli tänä vuonna poik-

si tulos jää kehnoksi. Kunta-alan palkkarat-

keuksellisen korkea. Koko maan tasolla kun-

kaisun suora vaikutus henkilöstömenojen

nallisveroa tilitetään 145 milj. euroa vuotta

kasvuun on 2,0 prosenttia (10 milj. euroa) ja

2017 vähemmän. Tampereen kunnallisverot

palkkaratkaisun vaikutus näkyy myös kun-

vähenevät 1,2 prosenttia (9,4 milj. euroa)

tayhtymien menoissa.

vuodesta 2017. Kaikkiaan Tampereen ve-

Verotulojen osalta kunnallisveron kerty-

rotulot ovat 0,5 prosenttia (4,5 milj. euroa)

mät vähenevät koko maassa 0,8 prosenttia

edellisvuotta pienemmät, sillä yhteisöve-

vuodesta 2017. Verovuoden 2017 mak-

rotulojen määrä kasvoi 6,9 prosenttia (4,6

suunpantava kunnallisvero jää koko maassa

milj. euroa).

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018 TP Enn 2018

-1 066,2

-1 137,7

-1 134,7

-1 190,7

-1 186,2

0,5

-0,6

-0,3

4,7

4,3

Vuosikate, milj. €

54,8

85,1

95,3

45,6

40,3

Vuosikate / poistot, %

56,2

81,9

85,9

40,5

36,4

-40,3

-10,7

-15,7

-67,1

-68,0

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €)

-569,0

-502,5

-563,3

-658,4

-625,1

Investoinnit (netto), milj. €

-167,5

-183,5

-203,1

-248,6

-213,5

32,7

46,0

46,9

18,4

18,9

Lainat, milj. €

588,8

527,7

709,8

749,8

707,5

Lainat, € / asukas

2 503

2 276

3 040

3 211

3 003

0,1

-0,8

0,8

1,1

0,1

235 219

231 853

233 500

233 500

235 600

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Toimintakate, milj. €
Nettomenojen kasvu, %

Tulos, milj. €

Investointien tulorahoitus, %

Verorahoituksen kasvu, %
Asukasmäärä
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Konsernijohtajan katsaus

VUOSIKATE

jopa vähennetyksi kaupunkilaisille järjestet-

sa kuluvana vuonna huomattavasti keväällä

40,3 milj. €

tävien palvelujen kustannuksia. Pääosa kau-

2018 arvioitua heikommaksi.

(TP Enn 2018)

pungin menoista koostuu palvelujen järjes-

Kuntatalous pysyy jatkossakin kireänä ja

tämisestä aiheutuvista kustannuksista, mikä

kuntatalouden arvioidaan edelleen heikke-

tekee talouden tasapainottamisesta hyvin

nevän vuonna 2019. Syinä heikkenemiseen

vaikeaa.

ovat erityisesti valtionosuuksiin tehtävät

Ulkoisten nettoinvestointien määräksi

erilaiset leikkaukset ja kuntien palvelujen

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

arvioidaan noin 214 milj. euroa, mikä alit-

kysynnän kasvu. Valtiovarainministeriön

3 003 €

taa selvästi valtuuston hyväksymän määrän.

arvion mukaan pelkästään vuoden 2019

Investointien alituksen pääasiallisena syynä

talousarvioon sisältyvät toimenpiteet hei-

on talonrakennushankkeiden toteutumisen

kentävät kuntataloutta yhteensä 254 milj.

viivästyminen. Vuosikatteen hyvin matala

eurolla.

(TP Enn 2018)

NETTOINVESTOINNIT

-213,5 milj. €
(TP Enn 2018)

taso suhteessa investointien tasoon lisää

Kuntien selviytymisen kannalta on vält-

kaupungin lainamäärää kuluvana vuonna

tämätöntä, että lähivuosina kuntien vel-

noin 180 milj. eurolla. Asukaskohtaiseksi

voitteet ja niihin osoitettava rahoitus saa-

lainamääräksi arvioidaan 3003 euroa.

daan tasapainoon. Jos kuntien velvoitteita
ei vähennetä ja valtio vähentää edelleen

Kuntien talous yskähtelee

rahoitustaan hyvinvointipalvelujen rahoi-

Huolimatta yleisen talouskehityksen para-

tuksesta, nousevat kuntien veroprosentit

nemisesta ennakkotiedot kuntien vuoden

reippaasti ja kunnille tulee suuria vaikeuksia

2018 talouskehityksestä ovat huolestutta-

huolehtia lakisääteisistä tehtävistä.

via. Kun vuonna 2017 yhdestätoista suurimsen tilinpäätöksen, niin vuoden 2018 osalta

Positiivisia näkymiä työllisyyden ja
työmarkkinatuen kehityksessä

vain kaksi kaupunkia yhdestätoista arvioi

Tampereen väkiluku ylitti marraskuussa

masta kaupungista vain kaksi teki alijäämäi-

Tilinpäätösennusteen ja vuoden 2019 ta-

tekevänsä ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuo-

235 000 rajan ja vuoden lopussa asukaslu-

lousarvion perusteella on arvioitavissa, että

sikatteen taso investointeihin nähden on

vun arvioidaan olevan 235 600. Koko vuo-

hyväksytyn talousohjelman toimenpiteet

paria poikkeusta lukuun ottamatta jäämäs-

den väestönkasvuksi arvioidaan 3 747 asu-

eivät vielä riitä tasapainottamaan taloutta.

sä riittämättömäksi ja investointien tulora-

kasta. Väestönlisäys perustuu yhä vahvasti

Vuoden 2019 aikana joudutaan todennäköi-

hoitusprosentti on jäämässä luokattoman

kuntien väliseen muuttovoittoon. Elävänä

sesti valmistelemaan uusia toimenpiteitä ta-

heikoksi lähes kaikissa suurissa kaupungeis-

syntyneiden määrä on edelleen laskussa ja

louden tasapainottamiseksi vuodelle 2020.

sa. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että

kuolleiden määrä kasvussa.

Kaupungin talouden kannalta keskeisin ky-

kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden

Tampereen työllisyystilanne on kehittynyt

symys on, miten saadaan hidastetuksi tai

tulos ja rahoitusasema ovat muodostumas-

suotuisasti kuluvan vuoden aikana. Kaikki-

VÄKILUKU

VÄESTÖNMUUTOS 2018

235 219
(30. marraskuu)
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+ 3 366
(tammi–marraskuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

10,0 %
(marraskuu)

Konsernijohtajan katsaus

TYÖTTÖMYYSASTE SEKÄ NUORTEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN
MÄÄRÄ TAMPEREELLA, MARRASKUU
%

Alle 25-vuotiaat

10 000

Pitkäaikaistyöttömät

9 000

VÄESTÖNMUUTOKSET, TAMMI–MARRASKUU

Työttömyysaste, %, oikea asteikko

20

4000

18

3500

8 000

16

7 000

14

6 000

12

2500

5 000

10

2000

4 000

8

1500

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0

2012

2

0

2011

4

1 000
2010

2 000

2009

6

2008

3 000

Nettomaahanmuutto
Kuntien välinen nettomuutto
Luonnollinen väestönlisäys

3000

1000
500
0

509

516

672

511
539
1491

2124

2593

2527

923

552

622

415

368

167

2014

2015

2016

2017

2018

Lähde: Tilastokeskus

vän noin 5 milj. euroa viime vuodesta.

en ikäryhmien työttömyys on vähentynyt

avoimia työpaikkoja oli marraskuussa 3 612.

selvästi. Kaupungin työttömyysaste laski

Kaupungin osuus työmarkkinatuen ra-

Marraskuun toteuman perusteella laadi-

marraskuussa vuoden takaisesta 13,4 pro-

hoituksesta on kääntynyt laskuun kuluvana

tussa tilinpäätösennusteessa ei raportoida

sentista 10,0 prosenttiin. Työttömien määrä

vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on

talousarviossa asetettuja toiminnan tavoit-

väheni vastaavana ajankohtana 3 741 hen-

maksettu tammi-marraskuussa 4,3 milj. eu-

teita ja toimenpiteitä, vaan ne raportoidaan

kilöllä. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuus-

roa vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona

vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

sa 2 322 edellisvuotta vähemmän ja alle

vuonna 2017. Koko vuoden osalta työmark-

25-vuotiaita nuoria 765 vähemmän. Uusia

kinatuen kuntaosuuden arvioidaan vähene-

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
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Kaupungin toiminta ja talous

Kaupungin tuloslaskelma
Ei sisällä sisäisiä eriä
Milj. euroa

Tot. 2017
1-11

VS 2018
1-11

Tot. 2018
1-11

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP 2018
Enn.

TP 2018
Enn/TP17

Myyntitulot

199,3

197,5

194,6

223,9

215,8

219,0

220,0

-3,9

Maksutulot

93,2

83,2

92,2

102,8

90,4

91,1

101,7

-1,1

Tuet ja avustukset

22,4

25,9

25,1

23,2

22,0

28,3

28,8

5,7

Vuokratulot

49,3

58,2

59,8

54,8

64,0

63,5

63,7

8,9

Muut toimintatulot

23,1

28,9

31,0

25,6

32,3

31,8

31,2

5,6

387,2

393,7

402,7

430,3

424,4

433,6

445,4

15,1

36,8

15,9

24,9

34,0

16,0

17,4

23,1

-10,9

-605,1

-575,7

-569,6

-668,3

-612,4

-633,4

-632,6

35,7

Palkat ja palkkiot

-473,8

-453,3

-450,2

-524,9

-481,5

-498,9

-498,4

26,5

Henkilösivukulut

-131,3

-122,4

-119,4

-143,4

-130,8

-134,5

-134,2

9,2

Eläkekulut

-107,8

-102,2

-102,2

-118,9

-109,2

-112,3

-112,8

6,1

-23,4

-20,2

-17,2

-24,5

-21,7

-22,2

-21,4

3,1

-627,1

-696,2

-692,3

-654,4

-724,4

-761,2

-764,7

-110,3

-93,7

-64,9

-68,3

-104,9

-68,3

-71,3

-74,8

30,2

-107,1

-105,6

-107,9

-117,9

-110,8

-115,2

-119,2

-1,3

-47,5

-49,4

-50,6

-51,2

-53,5

-54,0

-56,0

-4,8

-4,0

-6,0

-5,1

-5,3

-5,7

-6,5

-7,4

-2,1

Menot yhteensä

-1 484,5

-1 497,7

-1 493,8

-1 602,1

-1 575,1

-1 641,7

-1 654,7

-52,6

Toimintakate

-1 060,5

-1 088,1

-1 066,2

-1 137,7

-1 134,7

-1 190,7

-1 186,2

-48,4

Verotulot

837,9

849,8

834,2

919,0

924,0

927,0

914,5

-4,5

Valtionosuudet

261,7

265,6

266,1

285,1

289,7

289,8

290,4

5,4

Rahoitustulot ja -menot

12,8

18,5

20,7

18,8

16,3

19,5

21,5

2,7

Vuosikate

51,9

45,8

54,8

85,1

95,3

45,6

40,3

-44,8

Suunnitelmapoistot

-92,0

-103,6

-97,4

-103,9

-111,0

-112,8

-110,6

-6,8

Satunnaiset erät

27,1

0,0

2,4

8,0

0,0

0,0

2,4

-5,7

Tilikauden tulos

-13,0

-57,8

-40,3

-10,7

-15,7

-67,1

-68,0

-57,3

Toimintatulot

Tulot yhteensä

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot
Henkilöstömenot

Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokramenot
Muut toimintamenot
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ten nettomenojen kasvu on suurempaa kuin
talousarvion toteumavertailussa esitetty,
NETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

sisäiset erät sisältävä kasvu 4,8 prosenttia.

4,3 %

Lautakunnan kaupungin sisäiset tukipalve-

(TP Enn 18 / TP 17)

lujen kulut pienenevät edelliseen vuoteen
nähden johtuen Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yhdistymisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

VERORAHOITUS

0,1 %
(TP Enn 18 / TP 17)

”

Vuosikatteen ennuste
on 40,3 milj. euroa,
joka kattaa ennustetut
suunnitelmapoistot 36
-prosenttisesti.”

nuste on 11,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

Verorahoitus on jäämässä ennusteen mu-

parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna toi-

kaan vain edellisen vuoden tasolle. Vero-

mintatuottojen ennustetaan kasvavan 15,1

tuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 914,5

milj. eurolla. Hatanpään sairaalan yhdisty-

milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa (0,5 %)

minen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin pie-

vähemmän kuin vuonna 2017. Vuosisuun-

nentää kaupungin ulkoisia toimintatuottoja

nitelmaan nähden verotulojen arvioidaan

noin 23 milj. eurolla. Organisaatiomuutos

alittuvan 12,5 milj. eurolla. Valtionosuuksia

pienentää vastaavasti kaupungin toiminta-

Tuloslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste

arvioidaan saatavan 290,4 milj. euroa, mikä

kuluja, joten muutoksella ei ole vaikutusta

on 5,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

toimintakatteen vertailukelpoisuuteen.

Kaupungin tammi-marraskuun ulkoinen tu-

Valtionosuusennuste on 0,7 milj. euroa vuo-

los oli 40,3 milj. euroa alijäämäinen. Tulok-

sisuunnitelmaa parempi.

Myyntituottojen

tilinpäätösennuste

220,0 milj. euroa on 1,0 milj. euroa vuosi-

seen sisältyy satunnaisia tuottoja 2,4 milj.

Rahoituserien 21,5 milj. euron tilinpäätö-

suunnitelmaa parempi. Avo- ja asumispal-

euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajanjak-

sennuste on 2,7 milj. euroa edellisvuotista

velujen myyntituotot ylittävät vuosisuunni-

son tulos oli 13,0 milj. euroa alijäämäinen,

parempi. Rahoitusarvopaperien myyntivoit-

telman ennusteen mukaan 1,9 milj. eurolla.

mitä selittää merkittävimpänä tekijänä sa-

tojen ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. eu-

Ylitys aiheutuu muun muassa Oriveden yh-

tunnaiset tuotot 27,1 milj. euroa. Ilman sa-

roa ja tytäryhteisöiltä saatavien osinkotuot-

teistoiminta-alueen tuotoista, pakolaisten

tunnaisia eriä tammi-marraskuun tulos oli

tojen 4,0 milj. euroa parempina edelliseen

korvauksista, tulkkikeskuksen myyntituo-

2,6 milj. euroa vertailujaksoa heikompi.

vuoteen nähden. Korkojohdannaisista ja

toista ja kotikuntakorvauksista. Edelliseen

Tilikauden -68,0 milj. euron tulosennuste

pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalen-

vuoteen verrattuna kaupungin myyntituot-

on käytännössä vuosisuunnitelman mukai-

tumisista aiheutuu kuluja 1,9 milj. euroa

tojen ennustetaan pienenevän 3,9 milj.

nen. Kaupungin tasolla tilinpäätösennustet-

edellisvuotta enemmän.

eurolla. Hatanpään sairaalan yhdistyminen

ta heikentää merkittävästi verotulojen jää-

Vuosikatteen 40,3 milj. euron ennuste

minen 12,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

kattaa ennustetuista suunnitelmapoistoista

heikommaksi. Lisäksi tulosta heikentävät

36 %. Poistojen ja arvonalentumisten 110,6

Maksutuottojen 101,7 milj. euron en-

sosiaali- ja terveyslautakunnan 5,5 milj. eu-

milj. euron ennuste on 6,8 milj. euroa (6,5

nuste ylittää vuosisuunnitelman 10,6 milj.

roa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 3,8

%) edellistä vuotta suurempi. Poistotason

eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

milj. euroa budjetoitua heikompi toiminta-

kasvua selittää kaupungin korkea investoin-

-palveluryhmän maksutuottojen ennuste-

kate-ennuste sekä kunta-alan palkkaratkai-

titaso. Kaupunkiympäristön palvelualueen

taan ylittyvän 9,3 milj. eurolla maankäyttö-

sun vaikutus. Palkkaratkaisun mukaisten

poistot kasvavat 4,1 milj. eurolla (11 %) ja

sopimuksista saatavien korvausten vuoksi.

palkankorotusten vaikutus noin 5 milj. eu-

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palvelu-

Edelliseen vuoteen nähden kaupungin mak-

roa ja tuloksellisuuserän vaikutus on noin

ryhmän 4,2 milj. eurolla (12 %).

sutuottojen ennustetaan pienenevän 1,1

4,5 milj. euroa.

sairaanhoitopiiriin

pienentää

kaupungin

myyntituottoja 12,9 milj. eurolla.

Satunnaisiin eriin on kirjattu 2,4 milj. eu-

milj. eurolla. Hulevesimaksun käyttöönotto

Toimintakatteen eli nettomenojen ennus-

ron tuotto Tampereen Tilakeskus Liikelaitok-

kasvattaa Kaupunkiympäristön palvelualu-

tetaan kasvavan edellisvuodesta 48,4 milj.

sen liiketoiminnan myynnistä Tampereen

een maksutuottoja 5,9 milj. eurolla, kun

eurolla (4,3 %), kun vuonna 2017 vertailu-

Tilapalvelut Oy:lle.

taas Hatanpään sairaalan yhdistyminen sairaanhoitopiiriin pienentää kaupungin mak-

kelpoinen toimintakatteen kasvu oli 2,0
prosenttia. Suurinta nettomenojen kasvu on

Tuotot

sosiaali- ja terveyspalveluissa, missä ulkois-

Kaupungin toimintatuottojen toteuma tam-

ten nettomenojen ennustetaan kasvavan

mi-marraskuussa oli 402,7 milj. euroa ja

42,5 milj. euroa (6,6 %). Lautakunnan ulkois-

koko vuoden ennuste 445,4 milj. euroa. En-

sutuottoja 9,9 milj. eurolla.

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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TUNNUSLUKUTAULUKKO
Tuloslaskelman tunnusluvut

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TP Enn 2018

Toimintatuotot / Toimintakulut, %

27

27

27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, %

56

82

36

tuskulujen ennustetaan ylittyvän 4,0 milj.

233

367

171

eurolla. Kasvatus- ja opetuspalveluissa pal-

235 219

231 853

235 600

velusetelipäiväkotien menojen ennustetaan

Vuosikate, euroa / asukas
Asukasmäärä

ylittyvän 1,5 milj. euroa. Avo- ja asumis-

Kulut

palvelujen avustusten ylitysennuste on 1,4

mukaan suunnitellusti 28,8 milj. eurona.

Toimintakulujen toteuma tammi-marras-

milj. euroa, mikä johtuu mm. vammaispal-

Edellisestä vuodesta tukien ja avustusten

kuussa oli 1 493,8 milj. euroa ja koko vuo-

velujen asiakkaille myönnetyistä avustuksis-

ennustetaan kasvavan 5,7 milj. eurolla.

den ennuste 1 654,7 milj. euroa, mikä on

ta ja toimeentulotukimenoista. Työllisyys-

Työllisyyspalvelujen tukien ja avustusten

13,0 milj. euroa suunniteltua enemmän.

palveluissa ehkäisevän toimeentulotuen ja

Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen

2,9 milj. euron kasvu aiheutuu työllisyyden-

Henkilöstömenojen ennuste on 632,6

työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan

hoitoon liittyvien tukien kasvusta ja avopal-

milj. euroa. Henkilöstömenojen tarkempi

ylittävän vuosisuunnitelman yhteensä 1,8

veluiden tukien ja avustusten 2,2 milj. euron

analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

milj. eurolla.

kasvu valtion ja EU-tukien kasvusta.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste

Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan

Vuokratuottojen 63,7 milj. euron en-

on yhteensä 838,5 milj. euroa. Edelliseen

56,0 milj. eurona, mikä on 2,1 milj. euroa

nuste on lähes vuosisuunnitelman tasolla.

vuoteen verrattuna materiaali- ja palveluos-

budjetoitua enemmän. Edelliseen vuoteen

Vuoteen 2017 verrattuna kaupungin 8,9

tot kasvavat noin 79,1 milj. euroa (10,4 %).

nähden kaupungin vuokrakulujen ennuste-

milj. euron ulkoisten vuokratuottojen kasvu

Merkittävin syy palvelujen ostojen kasvuun

taan kasvavan 4,8 milj. eurolla. Suurin ylitys

kertyy pääasiassa rakennusten ja tonttien

on Hatanpään sairaalan yhdistyminen Pir-

vuosisuunnitelmaan nähden on Kiinteistöt,

vuokratuotoista.

kanmaan sairaanhoitopiiriin. Vastaavasti

tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä 1,7

Muiden toimintatuottojen ennustetaan

Hatanpään sairaalan yhdistyminen sairaan-

milj. euroa. Ylitykseen on vaikuttanut väis-

toteutuvan lähes vuosisuunnitelman mu-

hoitopiiriin ja Tilakeskus liikelaitoksen liike-

tötilojen vuokrakustannukset.

kaan 31,2 milj. eurona, alitus on noin 0,6

toiminnan siirtyminen Tampereen Tilapalve-

Muut toimintakulut ovat toteutumassa

milj. euroa. Muista toimintatuotoista 23,2

lut Oy:lle pienentävät aine- ja tarvikeostoja

7,4 milj. eurona, mikä on 2,1 milj. euroa

milj. euron pysyvien vastaavien myyntivoit-

29 prosentilla. Palvelujen ostot ja Aineet,

vuosisuunnitelmaa enemmän. Suurin syy

tojen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 1,0

tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien analysointi

ylitykseen on Tampereen kaupungin ja Ko-

milj. eurolla, sillä useat vuosisuunnitelmas-

löytyy kohdasta Hankinnat.

tilinnasäätiön välinen sovintosopimus, josta

sa huomioidut Asunto- ja kiinteistölautakunnan tonttikaupat eivät toteudu.

Avustuskulujen ennuste on 119,2 milj.
euroa. Vuosisuunnitelmaan nähden avus-

jaus saatavasta.

KULUT

TUOTOT
Rahoitustuotot
35,1 milj. euroa
2%

Myyntituotot
220,0 milj.euroa
13 %

Maksutuotot
101,7 milj. euroa
6%

Valtionosuudet
290,4 milj. euroa
17%

Verotulot
914,5 milj. euroa
54 %
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Tuet ja
avustukset
28,8 milj. euroa
2%
Vuokratuotot
63,7 milj. euroa
4%
Muut
toimintatuotot
31,2 milj. euroa
2%

Rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset
13,6 milj. euroa
110,6 milj. euroa
Muut
1%
6%
toimintakulut
7,4 milj. euroa
0%
Vuokrakulut
56,0 milj. euroa
3%

Henkilöstökulut
632,6 milj. euroa
36 %

Avustukset
119,2 milj. euroa
7%
Aineet,
tarvikkeet ja
tavarat
74,8 milj. euroa
4%

Palvelujen ostot
764,7 milj. euroa
43 %

Kaupungin toiminta ja talous

Verotulot
Milj. euroa

Tot 1-11 /
2017

VS 1-11 /
2018

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18
/ TP 17

%

708,6

715,9

701,3

776,8

781,0

781,0

767,4

-9,4

-1,2

Yhteisövero

61,4

65,1

63,3

66,5

68,0

71,0

71,1

4,6

6,9

Kiinteistövero

67,8

68,8

69,7

75,6

75,0

75,0

76,0

0,4

0,6

Koiravero

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

-100,0

Yhteensä

837,9

849,8

834,2

919,0

924,0

927,0

914,5

-4,5

-0,5

Kunnallisvero

Verotulojen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tilikauden 2018 verotulojen kokonaiskerty-

tulovähennyksen epäonnistuneet vaikutus-

kuttaa siten maltilliseen vuoden 2018 kas-

mä tulee olemaan 914,5 milj. euroa. Lopulli-

arvioinnit ovat osasyynä poikkeuksellisen

vulukemaan.

set verotulot selvisivät 21.12.2018 ja tiedot

suureen ennusteen poikkeamaan. Lisäksi

Marraskuun loppuun mennessä verotulo-

huomioitiin tässä marraskuun ennusteessa.

valtiolle tilitettävät pääomatulot ovat olleet

ja oli tilitetty yhteensä 912,9 milj. euroa eli

Verotuloja kertyy 4,5 milj. euroa lokakuun

noususuhdanteessa kasvussa, mikä tarkoit-

75,4 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa

ennustetta enemmän. Ennuste (= lopullinen

ti kunnille negatiivisia oikaisuja verotuksen

ajankohtaa enemmän. Kunnallisveroa on ti-

toteuma) on talousarviota 12,5 milj. euroa

päätyttyä.

litetty 71,1 milj. euroa edellisvuotta enem-

heikompi. Verotuloja kertyy 4,5 milj. euroa
vähemmän kuin vuonna 2017.
Kunnallisverotuloja kertyy noin 9,4 milj.

Yhteisöverotuloja kertyy noin 71,1 milj.

män ja em. virheellisistä arvioista johtuen,

euroa, mikä on 4,6 milj. euroa (6,9 %) enem-

joulukuun tilitys tulee olemaan negatiivi-

män kuin vuonna 2017.

nen. Verotulot on jaksotettu kirjanpitoon ta-

euroa (-1,2 %) edellisvuotta vähemmän. En-

Kiinteistöverotuloja kirjataan 76,0 milj.

saisesti kuukausille tilinpäätösennusteen

nuste alittaa talousarvion 13,6 milj. eurolla.

euroa eli 0,4 milj. euroa vuotta 2017 enem-

mukaan ja tammi-marraskuun osuus on

Kunnallisveron kertymät ovat koko maassa

män. Vuodelle 2017 kirjattiin aiemmilta ve-

noin 78,7 milj. euroa maksuperusteista

merkittävästi odotettua heikommat. Julki-

rovuosilta kertyneitä tuloja poikkeuksellisen

toteumaa vähemmän.

sen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työ-

paljon, mikä nosti kokonaissummaa ja vai-

MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET, MILJ. EUROA
Kunnallisvero

2016

2017

2018

Kiinteistövero

2016

2017

2018

Tammikuu

71,6

65,3

73,7

Tammikuu

0,3

0,1

0,1

Helmikuu

80,3

84,9

83,8

Helmikuu

0,1

0,0

Maaliskuu

66,6

66,8

69,0

Maaliskuu

0,3

Huhtikuu

69,2

71,6

72,8

Huhtikuu

Toukokuu

74,2

73,9

76,3

Kesäkuu

65,0

65,9

Heinäkuu

73,8

Elokuu

2016

2017

2018

Tammikuu

5,9

5,4

6,4

0,1

Helmikuu

4,4

4,7

11,8

1,3

0,1

Maaliskuu

3,4

3,8

5,5

0,3

0,9

0,5

Huhtikuu

3,4

3,7

5,3

Toukokuu

0,3

0,3

0,2

Toukokuu

14,6

18,5

4,4

68,8

Kesäkuu

0,2

0,1

0,2

Kesäkuu

0,8

3,3

4,0

76,2

78,6

Heinäkuu

0,2

0,2

0,3

Heinäkuu

3,8

3,5

7,0

69,2

66,9

69,1

Elokuu

0,7

0,7

0,8

Elokuu

4,3

5,2

4,8

Syyskuu

63,2

63,0

65,6

Syyskuu

30,6

35,3

36,4

Syyskuu

3,6

4,6

5,3

Lokakuu

63,2

64,8

65,8

Lokakuu

5,6

33,3

34,1

Lokakuu

4,1

3,1

6,6

4,9

1,9

48,9

Marraskuu

26,1

2,6

2,5

Marraskuu

4,1

5,4

3,9

75,5

75,5

-5,0

Joulukuu

0,5

0,6

0,6

Joulukuu

1,9

5,3

6,1

Koko vuosi

776,5

776,8

767,4

Koko vuosi

65,3

75,6

76,0

Koko vuosi

54,3

66,5

71,1

Kumulat. 1-11

701,1

701,3

772,4

Kumulat. 1-11

64,8

75,0

75,5

Kumulat. 1-11

52,4

61,2

65,0

Marraskuu
Joulukuu

Yhteisövero
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YHTEISÖVERON KEHITYS

KUNNALLISVERON KEHITYS
800

80
70
60

63

600

686

744

727

777

756

781

777

767

500

54

51

40

67

700

71

Milj. e

Milj. e

50

67

71

44

30

400
300
200

20

100

10

0

0

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENN
2018

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENN
2018

KIINTEISTÖVERON KEHITYS
80
76

70
60
Milj. e

50
40

64
52

64

75

76

65

53

30
20
10
0

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENN
2018

Valtionosuudet
Milj. euroa

Tot 1-11 /
2017

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

VS 1-11 / Tot 1-11 /
2018
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
TP 17

%

203,0

212,5

212,5

221,5

227,7

231,9

231,9

10,4

4,7

58,6

53,1

53,5

63,6

62,0

57,9

58,6

-5,0

-7,9

261,7

265,6

266,1

285,1

289,7

289,8

290,4

5,4

1,9

Valtionosuuksien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia

ennustetaan

saatavan

290,4 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Peruspalvelujen

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

valtionosuudet kasvavat noin 10 milj. euroa
(+4,7 %) edellisvuodesta, kun taas opetus- ja

1 400

kulttuuritoimen muut valtionosuudet jäävät

1 200

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

1 000

kaukset koskevat ammatillista koulutusta.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia

800
600

ennustetaan saatavan vajaa 0,7 milj. euroa

400

talousarviota enemmän, koska opetus- ja

200

kulttuuriministeriö myönsi syyskuussa ammatilliseen koulutukseen 80 lisäopiskelijatyövuotta.

10

Milj. e

masta. Merkittävimmät valtionosuusleik-
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0

1 134
934

969

989

1 022

218

211

223

240

758

765

782

2010

2011

2012

717

2009

302

831

2013
Verotulot

1 185

1 213

1 204

1 217

1 205

301

298

317

285

290

290

870

887

896

919

927

915

2015

2016

1 171

2014

Valtionosuudet

2017 TA 2018 TP ENN
2018
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Henkilöstö
Henkilöstömenot (milj. euroa)
Palkat ja palkkiot

Tot 1-11 /
2017

VS 1-11 /
2018

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
TP 17

%

-473,8

-453,3

-450,2

-524,9

-481,5

-498,9

-498,4

26,5

-107,8

-102,2

-102,2

-118,9

-109,2

-112,3

-112,8

6,1

-5,1

-23,4

-20,2

-17,2

-24,5

-21,7

-22,2

-21,4

3,1

-12,6

-605,1

-575,7

-569,6

-668,3

-612,4

-633,4

-632,6

35,7

-5,3

-5,1

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Henkilöstömenot

Marraskuun lopun tilanteessa henkilöstö-

nustetusta ylityksestä on 1,7 milj. euroa,

Henkilöstömenot olivat marraskuun lopussa

menojen ennustetaan alittavan vuosisuun-

mitä selittävät muuan muassa palvelutar-

569,6 milj. euroa. Taloudellisiin syihin perus-

nitelman 0,8 milj. eurolla. Palkkojen ja palk-

peeseen vastaaminen, kasvaneet sairaus-

tuvien palkattomien vapaiden (13 405 hen-

kioiden vuosisuunnitelman alitusennuste on

poissaolot, palkattomien vapaiden määrän

kilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vähen-

0,5 milj. euroa. Eläkekulujen ennustetaan

väheneminen

tävä vaikutus oli tammi–marraskuussa 1,5

sitä vastoin ylittävän vuosisuunnitelman 0,5

laajeneminen. Perusopetuksen henkilös-

milj. euroa.

milj. eurolla. Eläkekulujen ylityksen taustalla

tömenojen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj.

Henkilöstömenojen

sekä

kesäkerhotoiminnan

tilinpäätösennuste

on varhaiseläkemenoperusteisten maksujen

eurolla, minkä taustalla on hankkeiden

on 632,6 milj. euroa. Vuoteen 2017 nähden

ennustettu ylitys 1,1 milj. euroa. Muiden

henkilöstömenot, jotka rahoitetaan hanke-

henkilöstömenojen ennustetaan vähene-

henkilösivukulujen ennustetaan alittavan

avustuksilla. Ammatillisessa koulutuksessa

vän 35,7 milj. euroa (-5,3 %). Kun otetaan

vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla.

henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän

huomioon

yhtiöittäminen

Kasvatus- ja opetuspalveluissa vuosi-

vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla, josta

1.1.2018, Hatanpään sairaalan yksiköiden

Tilakeskuksen

suunnitelman ennustetaan ylittyvän 2,0

palkkaratkaisun kustannusvaikutus on 0,8

siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille

milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen osuus en-

milj. euroa. Pirkanmaan pelastuslaitokses-

1.1.2018, sivukuluprosenttien lasku 1,22
prosenttiyksiköllä sekä toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus 2,5 milj. euroa, vertailukelpoisten

Työvoimakustannukset (milj. euroa)
Hyvinvoinnin palvelualue

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-434,8

-398,8

-399,0

-0,1

henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-188,3

-193,6

-195,4

-1,8

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-246,5

-205,2

-203,6

1,6

-85,4

-91,5

-92,1

-0,6

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-83,2

-88,1

-88,7

-0,6

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-2,2

-3,4

-3,4

0,0

Kaupunkiympäristön palvelualue

-16,4

-17,3

-17,4

-0,1

-15,5

-16,3

-16,5

-0,1

-0,9

-0,9

-0,9

-0,0

Kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotusten kustannusvaikutus sivukuluineen
on noin 5,0 milj. euroa vuonna 2018. Palkkaratkaisuun sisältyy myös tammikuussa
2019 maksettava, mutta vuoden 2018 tilin-

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

päätökseen jaksotettava, tuloksellisuuteen

Yhdyskuntalautakunta

perustuva kertaerä, jonka osuus henkilös-

Joukkoliikennelautakunta

tömenojen kasvusta on sivukuluineen noin

Konsernihallinto

-15,7

-18,5

-17,3

1,2

4,5 milj. euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun

Konsernipalveluyksikkö Koppari

-13,0

-13,8

-13,2

0,6

Liikelaitokset

-75,1

-63,8

-64,2

-0,4

Tampereen Infra

-18,8

-18,1

-18,4

-0,4

kilötyöpäivää (41 henkilötyövuotta), mikä

Tampereen Kaupunkiliikenne

-16,5

-17,8

-17,2

0,6

vähentää palkka- ja sivukuluja noin 1,7 milj.

Tampereen Tilakeskus

-11,5

0,0

0,0

0,0

euroa (0,3 % henkilöstömenoista). Vuonna

Tampereen Vesi

-7,3

-7,5

-7,8

-0,2

2017 palkattomia vapaita pidettiin 17 634

Tampereen Voimia

-21,0

-20,3

-20,8

-0,5

-33,7

-33,7

-34,4

-0,8

-674,0

-637,3

-637,5

-0,3

kustannusvaikutus sivukuluineen on yhteensä 1,97 prosenttia. Palkattomia vapaita
ennustetaan pidettävän noin 15 000 hen-

henkilötyöpäivää, mikä vähensi palkka- ja
sivukuluja 1,9 milj. euroa.

Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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Palkalliset henkilötyövuodet

TP 2017

VS 2018

Hyvinvoinnin palvelualue

9 619

8 694

8 787

92

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

1 550

1 714

1 649

-65

Kaupunkiympäristön palvelualue

300

319

307

-12

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari

484

505

469

-36

1 682

1 472

1 440

-33

632

630

643

13

14 267

13 334

13 294

-40

Liikelaitokset
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

sa henkilöstömenojen ylitysennuste on 0,8

1,0 milj. eurolla. Merkittävimmät työvoi-

palkkatuettuja 185 henkilötyövuotta (1,4

milj. euroa. Ylitystä selittävät palkkaratkai-

makustannusten ylitysennusteet syntyvät

%) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 241

sun sopimuskorotukset, arkipyhä- ja loma-

kasvatus- ja opetuspalveluiden, ammatil-

henkilötyövuotta (1,8 %).

korvausten kasvu, kasvaneet varhaiseläke-

lisen koulutuksen sekä Pirkanmaan pelas-

Kasvatus- ja opetuspalveluissa vuosisuun-

menoperusteiset maksut sekä sijaistarpeen

tuslaitoksen henkilöstömenoissa. Ylitysten

nitelman ennustetaan ylittyvän 61 henkilö-

kasvu.

syitä on selitetty edellä henkilöstömenojen

työvuodella, josta perusopetuksen osuus on

henkilöstömeno-

kappaleessa. Tampereen Voimiassa työvoi-

50 henkilötyövuotta. Syksyllä 2017 saadulla

jen ennustetaan alittavan vuosisuunnitel-

makustannusten ennustetaan ylittyvän 0,5

lisärahoituksella palkattiin perusopetukseen

man 1,2 milj. eurolla. Alituksen taustalla

milj. eurolla, koska runsaista sairauspois-

resurssi- ja tuntiopettajia sekä koulunkäyn-

on muun muassa presidentinvaalien toisen

saoloista johtuneet suuret sijaiskulut ja

ninohjaajia. Sairauspoissaolot ovat kasva-

kierroksen poisjäänti sekä maakuntavaali-

työkyvyn tukeminen ovat lisänneet työvoi-

neet kuluneen vuoden aikana selvästi aikai-

en siirtyminen. Avo- ja asumispalveluissa

makustannuksia. Avo- ja asumispalveluissa

sempaan nähden ja sijaisten palkkaaminen

henkilöstömenojen alitusennuste on 1,1

työvoimakustannusten ennustetaan alit-

selittää osin henkilötyövuosien kasvua pe-

milj. euroa, josta psykososiaalisen tuen pal-

tavan vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla.

rusopetuksessa. Avo- ja asumispalveluissa

velulinjan osuus on 0,5 milj. euroa ja ikäih-

Henkilöstömenojen osuus alituksesta on 1,1

henkilötyövuosien ylitysennuste on 26 hen-

misten palvelulinjan osuus 0,5 milj. euroa.

milj. euroa ja työvoiman vuokrausmenojen

kilötyövuotta, taustalla ovat ylitykset lasten,

Tampereen Voimiassa henkilöstömenojen

osuus 0,5 milj. euroa.

nuorten ja perheiden palvelulinjalla.

1,1 milj. eurolla mutta vastaavasti työvoi-

Palkalliset henkilötyövuodet

ennustetaan alittuvan 60 henkilötyövuo-

man vuokrausmenojen ennustetaan ylitty-

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä

della, koska palkkatuettujen ennuste on

vän 1,5 milj. eurolla.

panosta, josta kaupungille aiheutuu henki-

suunniteltua pienempi. Konsernihallinnos-

Konsernihallinnossa

vuosisuunnitelman ennustetaan alittuvan

12

Työllisyyspalveluissa vuosisuunnitelman

löstömenoja. Tammi–marraskuussa palkal-

sa vuosisuunnitelman alitusennuste on 30

Työvoimakustannukset

listen henkilötyövuosien määrä oli 12 171

henkilötyövuotta, koska vaaleja varten tar-

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla

henkilötyövuotta. Palkallisten henkilötyö-

vittava työpanos on suunniteltua vähäisem-

yhteen kaupungin oman henkilöstön henki-

vuosien ennuste vuodelle 2018 on 13 294

pi. Tampereen Voimiassa henkilötyövuosien

löstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä

henkilötyövuotta, josta palkkatuetun hen-

ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman

aiheutuneet kustannukset. Työvoimakus-

kilöstön osuus on 249 henkilötyövuotta.

27 henkilötyövuodella mutta vastaavasti

tannusten tilinpäätösennuste on 637,5 milj.

Henkilötyövuosien ennustetaan vähenevän

vuokratyövoiman käytön ylittävän vuosi-

euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman 0,3

973:lla (-6,8 %) vuoteen 2017 nähden. Kun

suunnitelman 31 henkilötyövuodella. Yh-

milj. eurolla. Henkilöstömenojen ennuste-

otetaan huomioon Tilakeskuksen yhtiöittä-

teensä kaupunkitasolla henkilötyövuosien

taan alittavan vuosisuunnitelman 0,8 milj.

minen ja Hatanpään sairaalan yksiköiden

ennuste alittaa vuosisuunnitelman 40 hen-

eurolla mutta työvoiman vuokrausmenojen

siirtyminen, henkilötyövuosien vertailukel-

kilötyövuodella.

ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman

poinen kasvu on ennusteen mukaan ilman
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Hankinnat
Milj. euroa
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Yhteensä

Tot 1-11 /
2017

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

-627,1

-692,3

-654,4

-724,4

-761,2

-763,7

-2,5

-93,7

-68,3

-104,9

-68,3

-71,3

-74,8

-3,5

-720,9

-760,6

-759,3

-792,8

-832,5

-838,5

-5,9

Hankintojen toteuma ja
tilinpäätösennuste

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa)

Palvelujen ja materiaalien ostot toteutuivat

1. Asiakaspalvelujen ostot

tammi-marraskuussa 720,9 milj. eurona.
Koko vuoden ennuste on 838,5 milj. euroa,
mikä on 5,9 milj. euroa suunniteltua enemmän. Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 2,5 milj. eurolla ja aineet,
tarvikkeet ja tavarat ylittymässä 3,5 milj.
eurolla. Hankinnoista noin 16,1 milj. euroa
on investointihankkeisiin liittyviä, Valmistus

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-512,0

-512,6

-0,6

2. Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-44,3

-44,3

0,0

3. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

-43,8

-43,7

0,1

4. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut

-39,1

-36,0

3,1

5. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

-24,3

-28,5

-4,2

6. ICT-palvelut

-23,4

-21,6

1,8

7. Sosiaali- ja terveyspalvelut

-13,2

-14,1

-0,9

omaan käyttöön -erän kautta taseeseen ak-

8. Muut palvelut

-6,1

-8,6

-2,5

tivoitavia hankintoja.

9. Maansiirto- ja työkonepalvelut

-5,2

-7,0

-1,8

10. Laboratoriopalvelut

-6,2

-6,6

-0,3

Kaupunginvaltuusto myönsi talousarviomuutoksella 36,9 milj. euron lisäykset palveluostoihin (KV 20.8.2018 § 153) koskien
erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen sekä muiden ostopalvelujen ylitysennusteiden
kattamista.
Palvelujen ja materiaalien ostojen ennus-

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot
organisaatioittain (milj. euroa)

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä

-512,0

-512,6

-0,6

Avo- ja asumispalvelut

-481,3

-486,5

-5,2

tetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrat-

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

-30,1

-31,4

-1,3

tuna 79,1 milj. eurolla (10,4 %). Yksittäisenä

Vastaanottopalvelut

-18,7

-17,0

1,7

merkittävimpänä tekijänä palvelujen osto-

Psykososiaalisen tuen palvelut

-61,0

-63,9

-2,9

Ikäihmisten palvelut

-63,5

-64,1

-0,6

Erikoissairaanhoidon palvelut

-308,0

-310,0

-2,1

Kasvatus- ja opetuspalvelut

-17,0

-17,2

-0,2

kelmassa palvelujen ostoissa, kun aiemmin

Varhaiskasvatus ja esiopetus

-3,4

-3,6

-0,2

omasta toiminnasta aiheutui mm. henkilös-

Perusopetus

-13,6

-13,6

0,0

tömenoja sekä aine- ja tarvikeostoja. Vas-

Työllisyydenhoidon palvelut

-11,0

-6,3

4,7

jen 109,3 milj. euron kasvua selittää Hatanpään sairaalan yhdistyminen Pirkanmaan
sairaanhoitopiiriin. Muutoksen jälkeen kyseiset palvelut näkyvät kaupungin tuloslas-

taavasti kaupungin organisaatiomuutokset,

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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Hatanpään sairaalan yhdistyminen sairaanhoitopiiriin ja Tilakeskus liikelaitoksen liike-

Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa)

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot

-11,8

-13,2

-1,4

lut Oy:lle, vaikuttavat aine- ja tarvikeostojen

2. Elintarvikkeiden ostot

-11,3

-11,5

-0,3

29 prosentin pienenemiseen.

3. Muun materiaalin ostot

-12,5

-11,3

1,2

4. Kaluston ostot

-7,0

-7,0

-0,0

5. Rakennusmateriaalin ostot

-5,6

-6,6

-1,0

6. Poltto- ja voiteluaineiden ostot

-5,9

-6,3

-0,3

7. Sähkön ostot

-4,3

-4,4

-0,2

512,6 milj. eurona, josta Avo- ja asumispal-

8. Kirjallisuuden ostot

-3,8

-4,0

-0,2

velujen ostot muodostavat valtaosan, noin

9. ICT-kaluston ostot

-2,4

-2,3

0,1

95 prosenttia. Avo- ja asumispalvelujen

10. Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot

-2,3

-2,3

0,0

toiminnan siirtyminen Tampereen Tilapalve-

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on
asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan
ylittävän vuosisuunnitelman tason 0,6 milj.
eurolla. Ennusteen mukaan kaupungin asiakaspalvelujen ostot tulevat toteutumaan

palvelulinjoista merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot on erikoissairaanhoidon palveluissa (310,0 milj. euroa). Erikoissairaanhoi-

materiaalin ostot ovat Tampereen Infran 1,8

tykset sekä vuoden 2019 strategiset paino-

don asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen

milj. euron ostot, jotka käsittävät muun mu-

pisteet hyväksyttiin talousarvion yhteydessä

mukaan ylittymässä 2,1 milj. eurolla. Psy-

assa korjaamoiden ja kunnossapidon mate-

marraskuussa. Palvelualueita ja liikelaitok-

kososiaalisen tuen ennustettu ylitys on 2,9

riaaleja. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden os-

sia ohjeistettiin ja tuettiin konkretisoimaan

milj. euroa johtuen pääosin vammaispalve-

tot ovat ylittämässä vuosisuunnitelman 1,4

palvelu- ja vuosisuunnitelmiensa hankin-

lujen asiakasmäärän ja palvelutarpeen kas-

milj. eurolla. Vastaanottopalvelujen palve-

talinjauksissa,

vusta.

lulinjalla ostojen ennustetaan ylittyvän 0,7

halutaan kehittää ja miten ne toteuttavat

hankintatoimintaa

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ennus-

milj. eurolla johtuen pääasiassa ikäihmisten

kaupunkitasoisia hankintojen periaatteita

tetuista 44,3 milj. euron ostoista 30,7 milj.

palvelujen rakennemuutoksesta ja diabee-

omassa hankintatoiminnassaan.

euroa on joukkoliikenteen palveluryhmän

tikoiden määrän kasvusta, jotka nostavat

Strategiaa ja talousarviota tarkentavaa

hankintoja kaupungin ulkopuolisilta liiken-

kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden tarvetta.

konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuun-

nöitsijöiltä. Puhtaanapito- ja pesulapalvelu-

nitelmaa laadittaessa hankintojen kehit-

jen ostot 43,7 milj. euroa ovat toteutumassa

täminen tunnistettiin yhdeksi keskeiseksi

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman pienem-

Hankintojen kehittäminen

kaupunkitasoiseksi kehittämiskokonaisuu-

pänä. Edelliseen vuoteen nähden kuluerässä

Organisaation toimintakyky -konsernisal-

deksi. Siihen liittyviksi ensi vuoden aikana

on kasvua 29,3 milj. euroa, mikä aiheutuu

kun johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan

aloitettaviksi toimenpiteiksi valikoitui han-

pääasiassa Tilakeskus liikelaitoksen liike-

21.9.2018 hankintojen digitalisoinnin esi-

kintojen digitalisoinnin ohella hankintojen

toiminnan myynnistä. Aiemmin oman toi-

selvitysprojektin käynnistämisen. Projektis-

kokonaisseurannan kehittäminen ja kau-

minnan kuluina näkyneet kulut näkyvät nyt

sa selvitetään hankintatoimen prosessien

pungin toimintojen yhtiöittämiseen liittyvä

puhtaanapito- ja pesulapalvelujen ostoissa.

kehittämistarpeita sekä millä toimenpiteillä

sidosyksikköhankintojen ohjauksen kehittä-

Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja

hankintoja olisi mahdollista tarkastella pääs-

minen. Kaupunginhallitus hyväksyi konser-

kunnossapitopalvelujen

ennustetaan

tä päähän -prosessina ja tukea näin hankin-

nihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman

ylittävän vuosisuunnitelman tason 4,2 milj.

tojen hallintaa ja johtamista. Selvityksen

joulukuussa.

eurolla, mikä aiheutuu pääosin Tampereen

kohteena on koko hankintaprosessi aina

Strateginen hankinta julkaisi lokakuussa

Veden verkostojen ja laitosten korjaukseen

hankintojen strategisesta suunnittelusta las-

uuden hankintojen suunnittelun tukimate-

liittyvistä lisäkuluista, joita jouduttu teke-

kujen maksamiseen ja sopimuksen päätty-

riaalin. Materiaalin tarkoituksena on tukea

mään normaalin saneeraus- ja kunnossapi-

miseen asti. Projektissa laaditaan kehittä-

hankinnan järjestelmällistä käynnistämistä,

to-ohjelman lisäksi.

missuunnitelma, jota voidaan hyödyntää

kilpailutusprojektin hallintaa sekä kiinnittää

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tili-

hankintojen digitalisointiin liittyvän pro-

hankinnan suunnittelijoiden huomio han-

ryhmässä merkittävin erä on muun materi-

jektin lähtötietona, mikäli resurssit jatko-

kinnan käynnistämisen kannalta keskeisiin

aalin ostot. Tilille kirjataan erilaisia muihin

projektin toteuttamiseen saadaan.

teemoihin, kuten hankinnan tavoitteiden

kuluryhmiin sopimattomia materiaali- ja
tarvikehankintoja. Merkittävimmät muun

14

miten
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toteuttamista

asettamiseen. Käymällä suunnittelun al-

ohjaavien hankintojen periaatteiden päivi-

Kaupungin

hankintojen

kuvaiheessa, esimerkiksi hankinnan käyn-

Kaupungin toiminta ja talous

nistyskokouksessa, läpi tukimateriaalin ja

tietoiskukirjeiden julkaisemista sekä laadit-

kirjaamalla pohdinnat muistiin, on hankin-

tiin malleja hankintapäätösten teon tueksi.

ta-asiakirjojen laadintaan järjestelmällisempää ja helpompaa ryhtyä.

Tampereen työ hankintojen kehittämiseksi ja erityisesti hankintojen käyttö työl-

Hankintojen keskeiset tunnusluvut
tammi-marraskuu 2018
Kansallisen kynnysarvon ylittävistä
hankinnoista

Hankintojen perustasoinen koulutusma-

lisyyden edistämisessä on huomioitu myös

teriaali uudistettiin perinpohjin ja ensim-

valtakunnallisesti. Tampereen kaupungille

- käynnistettyjä hankintamenettelyitä 85 kpl

mäinen koulutus uudella sisällöllä pidettiin

myönnettiin Vaikuttavin kuntahankkija -pal-

- kilpailutusten perusteella tehtyjä

marraskuussa.

perusteella

kinto syyskuussa. Palkinnon kriteereinä on,

uudistus oli onnistunut. Hankintaverkoston

että kunta on huomioinut yhteiskunnallisia

syyskauden toisessa tapaamisessa pereh-

vaikutuksia omissa hankintalinjauksissaan

dyttiin siihen, miten tarjoajan osallistumi-

ja että kunta on edistänyt yhteiskunnal-

nen hankinnan valmisteluun tulee huomi-

lista yrittäjyyttä omissa hankinnoissaan.

oida kilpailutuksessa sekä sopimuskauden

Palkinnon myötä kiinnostus Tampereen

ongelmatilanteiden seuraamuksiin. Hankin-

mallia kohtaan kasvoi ja sitä esiteltiin

*4 hankinnan tiedot puuttuvat, joten ne eivät

taosaamisen kehittämiseksi jatkettiin myös

kiinnostuneille kaupungeille.

sisälly lukuihin.

Palautteiden

hankintapäätöksiä 74 kpl
- kilpailutuksissa vastaanotettuja
tarjouksia 422 kpl*
- kilpailutusten perusteella tehtyjä
hankintasopimuksia 228 kpl*

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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Rahoituslaskelma
Milj. euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18 /
VS 18

54,8

85,1

95,3

45,6

40,3

-5,4

2,4

8,0

0,0

0,0

2,4

2,4

-23,6

-29,6

-24,2

-24,3

-23,2

1,0

-167,6

-189,2

-224,0

-250,0

-214,4

35,6

0,1

5,7

20,8

1,4

0,9

-0,4

27,3

65,0

27,5

27,6

27,7

0,1

-106,6

-54,9

-104,5

-199,7

-166,4

33,3

Antolainasaamisten lisäykset

0,0

-1,6

-24,6

-24,6

0,0

24,6

Antolainasaamisten vähennykset

0,4

5,0

0,3

0,3

0,6

0,3

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

80,0

80,0

147,0

187,0

187,0

0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-6,6

-43,4

-3,4

-3,4

-6,6

-3,2

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-12,3

2,8

-7,2

-7,2

-0,6

6,6

Muut maksuvalmiuden muutokset

42,4

41,7

0,0

0,0

0,0

0,0

103,9

84,5

112,2

152,2

180,4

28,2

-2,8

29,6

7,6

-47,5

14,0

61,5

135,6

138,4

-

-

152,4

-

0,0

108,9

-

-

138,4

-

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

Lainakannan muutokset

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden lopussa
Rahavarat tilikauden alussa

RAHAVAROJEN MUUTOS

14,0

milj. €

(TP Enn 2018)
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Rahoituslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste
Toiminnan rahavirran ennuste on 19,4 milj.

korjauserien toteutuminen 1,0 milj. euroa

euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 2,0

vuosisuunnitelmaa pienempänä pysyvien

milj. eurolla. Tämä aiheutuu pääosin vuosi-

vastaavien hyödykkeiden myyntivoittoen-

katteen toteutumisesta 5,4 milj. euroa vuo-

nusteen alituksesta johtuen. Kaikkien Asun-

sisuunnitelmaa alhaisempana. Vuosikatetta

to- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon

on analysoitu tuloslaskelman analysoinnin

sisältyvien asuntotonttimyyntien ei ennus-

yhteydessä. Lisäksi toiminnan rahavirtaan

teta toteutuvan kuluvana vuonna.

vaikuttaa positiivisesti satunnaisten eriin

Investointien rahavirran ennuste on

kirjattu 2,4 milj. euroa sekä tulorahoituksen

-185,8 milj. euroa, mikä on 35,3 milj. euroa

Kaupungin toiminta ja talous

suunniteltua pienempi. Investointimeno-

investointien rahavirran viiden vuoden ker-

187,0 milj. euroa ja olemassa olevia lainoja

jen ennustetaan alittuvan 35,6 milj. eurolla

tymä muodostuu ennusteen mukaan 625,1

lyhennetään 6,6 milj. eurolla. Lyhytaikais-

pääasiassa talonrakennusinvestointien aika-

milj. euroa negatiiviseksi. Tämä tarkoittaa,

ten lainojen muutoksen tilinpäätösennuste

taulumuutoksista. Investointimenoihin saa-

että toimintamenoja ja investointeja on

on -0,6 milj. euroa, mikä muodostuu hen-

tavien rahoitusosuuksien ennuste 0,9 milj.

viime vuosina rahoitettu tulorahoituksen

kilöstökassan pienenemisestä 6,6 milj. eu-

euroa on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

lisäksi yhä enemmän lainarahoituksella ja

roa ja lyhytaikaisten velkojen tytäryhtiöille

pienempi. Pysyvien vastaavien luovutustu-

vähentämällä rahavaroja.

kasvusta 6,0 milj. euroa edelliseen vuoteen

lojen ennustetaan toteutuvan lähes vuosi-

Rahoituksen rahavirran antolainojen vuo-

verrattuna.

suunnitelman mukaisesti ollen 27,7 milj.

sisuunnitelmaan sisältyneet Tampereen Mo-

Kaupungin lainakannan ennuste vuoden

euroa. Investointien ja pysyvien vastaavien

nitoimiareena Oy:lle myönnettävä 22,0 milj.

lopussa on 707,5 milj. euroa ja asukaskoh-

luovutustulojen ennustetta on käsitelty tar-

euron laina ja Tamk Oy:lle myönnettävä 2,5

taisen lainakannan ennuste 3 003 euroa.

kemmin kohdassa Investoinnit.

milj. euron laina eivät toteudu. Ennusteen

Rahavarojen muutos tammi-marraskuussa
oli -2,8 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirran en-

mukaan antolainojen määrä pienenee noin

nuste -166,4 milj. euroa on 33,3 milj. euroa

0,6 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainara-

Maksuvalmiutta mittaavan investointien

vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminnan ja

hoitusta nostetaan talousarvion mukaisesti

tulorahoitusprosentin ennuste on 19 prosenttia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoituksen tason olevan riittämätön suhteessa

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Rahoituslaskelman tunnusluvut

investointitasoon. Vuoden 2017 tilinpäätök-

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TP Enn
2018

-569,0

-502,5

-625,1

Investointien tulorahoitus, %

33

46

19

senttia, mitä ei saavuteta. Vuosisuunnitel-

Lainanhoitokate

3,8

1,8

2,8

man tavoite 18 prosenttia tullaan kuitenkin

Rahavarojen riittävyys, pv

30

28

30

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, milj. euroa

sessä investointien tulorahoitusprosentti oli
46. Talousarviossa asetettu tavoite investointien tulorahoitusprosentiksi on 47 pro-

niukasti ylittämään.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS
Milj. euroa

euroa/as.

800

3 500

700

3 000

600

2 500

500

2 000

400
1 500

300

1 000

200

500

100
0

TP
2010

TP
2011

TP
2012

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP TP Enn
2017 2018

Lainakanta, milj. € 312,1

323,1

364,1

393,5

374,7

398,8

488,3

527,7

707,5

€/asukas

1 464

1 502

1 675

1 785

1 680

1 772

2 139

2 276

3 003

TP 2010
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TP 2015
TP 2016
TP 2017
TP Enn 2018

Lainakanta,€/asukas
milj.
312,1
1 464
323,1
1 502
364,1
1 675
393,5
1 785
374,7
1 680
398,8
1 772
488,3
2 139
527,7
2 276
707,5
3 003

0
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Investoinnit
Milj. euroa
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet

0,0

0,0

-0,6

-0,6

-0,9

-0,3

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot

-0,1

-0,4

-3,1

-2,6

-1,2

1,4

Muut pitkävaikutteiset menot

-1,4

-9,1

-8,7

-10,6

-10,6

0,0

Maa- ja vesialueet

-11,9

-7,1

-18,4

-21,4

-16,8

4,5

Rakennukset ja rakennelmat

-31,5

-51,6

-52,2

-77,2

-56,6

20,6

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-23,2

-34,3

-111,3

-117,6

-111,9

5,7

Koneet ja kalusto

-10,0

-12,6

-15,2

-16,3

-14,2

2,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,0

-88,6

-72,7

0,0

0,0

0,0

-0,0

-16,3

-4,6

-29,3

-28,4

-26,9

1,4

-183,2

-192,6

-238,9

-274,9

-239,4

35,6

0,1

5,7

20,8

1,4

0,9

-0,4

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

-183,1

-186,8

-218,0

-273,6

-238,5

35,1

Pysyvien vastaavien luovutustulot

42,9

65,1

42,4

52,5

52,7

0,1

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Rahoitusosuudet

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma marraskuun lo-

milj. eurolla. Investoinnit koostuvat maan-

pussa oli 183,1 milj. euroa. Pysyvien vastaa-

hankinnasta, vahvistuneiden asemakaavo-

vien hyödykkeiden luovutustuloja on kerty-

jen ja kaupungin sitoumusten mukaisista

nyt yhteensä 42,9 milj. euroa.

johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden
puhdistuksista. Lisäksi talonrakennusinves-

Investointien tilinpäätösennuste

toinnit siirtyivät asunto- ja kiinteistölauta-

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2018

kunnalle vuoden 2018 alusta Tampereen

nettoinvestoinnit tulevat olemaan 238,5

Tilakeskus Liikelaitoksen lakkauttamisen

milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman

myötä. Myös vuokrauksella tai muulla rahoi-

35,1 milj. eurolla.

tusmallilla toteutettavien hankkeiden osuus

Suurimmat investoinnit peruskaupungin
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on merkittävä vuonna 2018.

sisällä ovat Asunto- ja kiinteistölautakun-

Talonrakennusinvestointien ennustetaan

nassa ja Yhdyskuntalautakunnassa. Näiden

toteutuvan 20,2 milj. euroa vuosisuunnitel-

lisäksi myös Tampereen Veden investoinnit

maa pienempänä hankkeiden viivästymisen

sekä konsernihallinnon yhteisten erien in-

vuoksi ja maaomaisuuden investointien en-

vestoinnit ovat merkittäviä.

nustetaan alittuvan 1,7 milj. eurolla. Mer-

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 88,8

kittävimmät talonrakennusinvestointien ali-

milj. euron nettoinvestointien tilinpäätösen-

tukset ovat Pispalan koulun perusparannus

nuste alittaa vuosisuunnitelman noin 22,3

(+3,3 milj. e), Tesoman yhtenäiskoulun ja

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-238,5 M€
(TP Enn 2018)
ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 35,1

M€

Kaupungin toiminta ja talous

päiväkodin piha-alueen viimeistely ja toi-

muutoksesta Kansi- ja Areena –hankkeessa.

alittavan vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurol-

sen saattopaikan rakentaminen (+2,1 milj.

Maankäytön MAD-projektin (Maankäytön

la. Lokakuussa ennuste oli vuosisuunnitel-

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

Digitalisointi) menot alittuvat 0,9 milj. eu-

man mukainen. Ennustemuutos aiheutuu

Mustametsän päiväkodin ja neuvolan raken-

rolla. Investointien ennustetaan ylittyvän

pääosin Kiinteistö Oy Tampereen Monitoi-

nustöiden aloitus (+1,4 milj. e) sekä Hauki-

0,5 milj. eurolla rakennuttamisen perustoi-

miareenalle maksettavan oman pääoman

luoman päiväkoti (+1,1 milj. e). Lisäksi ta-

minnassa sekä Hiedanranta -kehitysohjel-

viimeisen osan (0,799 milj. euroa) siirty-

lonrakennusinvestoinneissa on tapahtunut

massa. Lisäksi osa investoinneista on siirty-

misestä maksettavaksi tammikuussa 2019.

laajuusmuutoksia verrattuna alkuperäiseen

mässä seuraaville vuosille (Tesomajärven ja

Erää

vuosisuunnitelmaan ja joidenkin rakennu-

Tesoman kaava-alueiden muu rakentaminen

vuodelle 2019. Muilta osin muutos johtuu

sinvestointien toteutuminen on epävarmaa

ja Nokiantien kevyen liikenteen leventämi-

kaupunginhallituksen käyttöön varatun 2

(mm. Nekalan koulun sisäilmaperusparan-

sen toteuttaminen).

milj. euron määrärahan alittumisesta.

nus (+4,3 milj. e), Koukkuniemen Männistön

esitetään

uudelleenbudjetoitavaksi

Tampereen Veden investoinnit jakautuvat

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on

verkosto- ja laitosinvestointeihin ja näiden

kirjattu tammi-marraskuussa 27,3 milj. eu-

Kaupunkiympäristön palvelualueen net-

investointien ennustetaan toteutuvan 4,0

roa. Pysyvien vastaavien luovutustulojen

toinvestointien ennuste on 77,6 milj. euroa,

milj. euroa alle vuosisuunnitelman ollen

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

mikä on 4,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

30,6 milj. euroa.

mukaisena.

rakennustöiden aloitus (+1,2 milj. e)).

pienempi. Investointien ennustetaan alit-

Yhteisten erien investoinnit ovat pääasi-

Tarkemmat tiedot investointien etenemi-

tuvan Viiden tähden keskusta –kehitysoh-

assa sijoituksia konserniyhtiöihin. Marras-

sestä löytyvät Talousarvion toteumavertailu

jelmassa 4,9 milj. eurolla. Alitus aiheutuu

kuun lopussa sijoituksia oli tehty 16,3 milj.

-osioissa.

suunnitelmien puutteista ja työjärjestyksen

eurolla.

Nettoinvestointien

ennustetaan

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE
Milj. euroa
250

Nettoinvestoinnit, milj. euroa
Vuosikate, milj. euroa
Poistot, milj. euroa

200

150

100

50

0
TP
TP
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Tase
Milj. euroa

30.11.2018

31.12.2017

30.11.2018

31.12.2017

1 144,6

1 183,3

636,7

636,7

29,0

29,0

Edellisten tilikausien ylijäämä

517,7

524,4

Tilikauden alijäämä

-38,6

-6,8

23,7

25,4

3,7

4,1

15,2

14,0

916,2

814,6

VASTATTAVAA

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Milj. euroa

OMA PÄÄOMA

1 869,2

1 803,7

Aineettomat hyödykkeet

116,3

121,0

Aineettomat oikeudet

0,4

1,0

115,9

120,0

1 373,4

1 318,7

Maa- ja vesialueet

204,3

192,8

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

Rakennukset

575,3

548,3

PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet

397,3

422,8

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

35,3

39,2

4,4

4,3

Pitkäaikainen

415,4

372,4

156,6

111,3

Lyhytaikainen

500,8

442,2

2 103,5

2 041,4

379,5

364,0

0,6

1,7

233,7

236,0

1,7

1,9

96,3

95,7

Pitkäaikaiset saamiset

9,0

9,1

Lyhytaikaiset saamiset

87,4

86,6

20,0

20,6

Rahat ja pankkisaamiset

115,7

117,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 103,5

2 041,4

Muut pitkävaikutteiset
menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Vaihto-omaisuus
Saamiset

Rahoitusarvopaperit

Muut omat rahastot

VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Peruspääoma

Taseen toteuma
Kaupungin taseen loppusumma oli marras-

analysoitu tarkemmin katsauksen kohdassa

0,8 milj. euroa Pirkanmaan Voimia Oy:öön ja

kuun lopussa 2 103,5 milj. euroa, mikä oli

Investoinnit. Kiinteiden rakenteiden ja lait-

0,2 milj. euroa Tavase Oy:öön.

62,1 milj. euroa (3,0 %) enemmän kuin vuo-

teiden sekä koneiden ja kaluston tase-erät

Vaihtuvat vastaavat ovat pienentyneet

den alussa.

ovat pienentyneet yhteensä 29,4 milj. eurol-

2,3 milj. eurolla (1,0 %). Pitkä- ja lyhytaikai-

la (6,4 %), koska alkuvuonna poistotaso on

set saamiset yhteensä ovat lähes edellisen

ylittänyt valmistuneet investointihankkeet.

tilinpäätöksen tasolla, kasvua on ollut 0,6

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet tammi-marraskuussa 65,5 milj. eurolla (3,6 %)

20

aineellisten hyödykkeiden ja sijoitusten

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

milj. eurolla (0,7 %). Tammi-marraskuun saa-

kasvun vuoksi. Aineellisten hyödykkeiden

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna

miset eivät ole täysin vertailukelpoisia edel-

tase-erä on kasvanut 54,7 milj. eurolla (4,1

15,6 milj. euroa. Pääosa kasvusta tulee teh-

liseen tilinpäätökseen nähden kirjanpidon

%). Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-

dyistä sijoituksista, joista suurimmat ovat

jaksotusten vuoksi. Jaksotuksilla on vaiku-

nat ovat kasvaneet vuoden vaihteen tilan-

3,7 milj. euroa Tampereen Seudun Keskus-

tusta etenkin myyntisaamisiin, lainasaami-

teesta 45,4 milj. eurolla (40,8 %) kaupun-

puhdistamo Oy:öön, 3,2 milj. euroa Kiin-

siin ja siirtosaamisiin.

gin investointien vuoksi. Investointeja on

teistö Oy Tampereen Monitoimiareenaan,

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

Kaupungin toiminta ja talous

Rahoitusarvopaperien tasearvo oli 20,0
milj. euroa. Edelliseen tilinpäätökseen ver-

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Taseen tunnusluvut

30.11.2018

31.12.2017

%). Rahat ja pankkisaamiset olivat marras-

Omavaraisuusaste, %

56

59

kuun lopussa 115,7 milj. euroa, mikä on 2,2

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

61

50

milj. vähemmän kuin edellisessä tilinpää-

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa

479 024

517 653

töksessä. Rahavarojen muutosta on käsitel-

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas

2 037

2 233

588 783

527 735

2 503

2 276

95 676

96 067

235 219

231 853

rattuna arvo on laskenut 0,6 milj. euroa (3,0

ty tarkemmin rahoituslaskelman analyysin
yhteydessä.
Negatiivisen tuloksen vuoksi kaupungin

Lainakanta, 1 000 euroa
Lainat, euroa/asukas

oma pääoma pieneni tammi-marraskuussa

Lainasaamiset, 1 000 euroa

38,6 milj. eurolla.

Asukasmäärä

Vieras pääoma kasvoi tammi-marraskuussa 101,6 milj. eurolla (12,5 %). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 80,0 milj. eurolla.
Kaupungin lainakanta marraskuun lopussa

lainakannan ennustetaan olevan vuoden

viime vuosina saavuttanut. Suhteellinen vel-

oli 588,8 milj. euroa, mistä 400,5 milj. eu-

lopussa 707,5 milj. euroa, mikä on 179,8

kaantuneisuus oli 61 %, mikä tarkoittaa, että

roa oli lainoja rahoituslaitoksilta ja 188,2

milj. euroa edellistä tilinpäätöstä enemmän.

tammi-marraskuun käyttötuloista olisi tar-

milj. euroa lainoja muilta luotonantajilta.

Muut vieraan pääoman erät eivät ole tammi-

vittu 61 prosenttia kaupungin vieraan pää-

Muilta luotonantajilta olevat lyhytaikaiset

marraskuun osalta täysin vertailukelpoisia

oman takaisinmaksuun. Asukaskohtainen

lainat 188,2 milj. euroa ovat kaupungin

edelliseen tilinpäätökseen nähden kirjanpi-

lainamäärä marraskuun lopussa oli 2 503

konsernitilillä olevia tytäryhteisöjen varoja.

don jaksotuksista johtuen.

euroa, mikä on 227 euroa enemmän kuin

Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lai-

Kaupungin omavaraisuusaste oli marras-

edellisen tilinpäätöksen asukaskohtai-

nat muilta luotonantajilta on laskenut 12,3

kuun lopussa 56 %, mikä on hieman alhai-

nen lainamäärä. Vuoden lopussa asu-

milj. eurolla (6,1 %). Muutokseen vaikuttaa

sempi kuin edellisen tilinpäätöksen 59 %.

kaskohtaisen lainamäärän arvioidaan

henkilöstökassan lakkauttaminen ja toimin-

Omavaraisuusasteen hyvä tavoitetaso kun-

olevan 3 003 euroa.

nan lopettaminen 31.10.2018. Kaupungin

tataloudessa on 70 %, mitä kaupunki ei ole

KOROLLISET VELAT
Milj. euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

TA 2018

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
TP 17

400,5

327,2

506,2

546,2

507,5

180,4

Lyhennykset

-6,6

-43,4

-3,4

-3,4

-6,6

36,8

Nostot

80,0

80,0

147,0

187,0

187,0

107,0

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

-6,6

Tytäryhtiöille

188,2

194,0

203,6

203,6

200,0

6,0

Korolliset velat yhteensä

588,8

527,7

709,8

749,8

707,5

179,8

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille

Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon
Talousarvion toteutuminen tilinpäätösennuste
Talousarvion toteumavertailu sisältää koon-

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

nin sitovien erien poikkeamista talousarvi-

een toimintakatteen tilinpäätösennuste on

oon nähden sekä kaupungin eri yksiköiden

9,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

talouden toteuma- ja tilinpäätösennuste-

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toiminta-

tiedot. Talousarvion toteumavertailuosion

katteen ennustetaan toteutuvan 4,2 milj.

luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. kor-

euroa vuosisuunnitelmaa parempana maan-

kotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen

käyttösopimustulojen ylittymisen vuoksi.

lisäys.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toiminta-

Tilikauden tulos muodostuu ennusteen

kate-ennuste on 5,0 milj. euroa vuosisuun-

mukaan 68,0 milj. euroa alijäämäiseksi,

nitelmaa parempi lähinnä Työllisyyskokeilu

mikä on 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

-kehitysohjelman vuoksi. Erikseen sitovaksi

heikompi. Vuosisuunnitelma sisältää kau-

määritellyn työllisyyskokeilun toimintakate

punginvaltuuston 20.8.2018 päättämät ta-

alittuu ennusteen mukaan 4,5 milj. eurolla

lousarviomuutokset, jotka heikensivät vuo-

erityisesti kilpailutettujen päivähintojen ja

sisuunnitelman tulosta 48,7 milj. euroa.

toteutettavien uusien edullisten pilottien

Hyvinvoinnin

palvelualueen

toiminta-

TILIKAUDEN TULOS

-68,0

M€

(TP Enn 18)

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

18,9

%

(TP Enn 18)

ansiosta.

katteen tilinpäätösennuste on 9,3 milj.

Kaupunkiympäristön palvelualueella yh-

euroa budjetoitua heikompi. Sosiaali- ja

dyskuntalautakunnan toimintakate-ennus-

terveyslautakunnan toimintakate on ennus-

te on 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

teen mukaan toteutumassa 5,5 milj. euroa

parempi. Syynä tähän on toimintakulujen

muutettua vuosisuunnitelmaa heikompa-

alittuminen kaupunkiympäristön suunnitte-

seen vaikuttaa runsasluminen talvi ja hin-

na. Suurimmat ylitykset ovat Pirkanmaan

lussa hankkeiden siirtyessä vuodelle 2019.

tatason nousu.

sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä

Joukkoliikennelautakunnan

tilinpäätösen-

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden

vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijais-

nusteen toimintakate on vuosisuunnitelman

2018 nettoinvestoinnit tulevat olemaan

huollon ostopalveluissa. Sivistys- ja kult-

mukainen.

238,5 milj. euroa, mikä on 35,1 milj. euroa

tuurilautakunnan

on

Liikelaitosten yhteenlaskettu 29,5 milj.

alle vuosisuunnitelman mukaisen tason.

3,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suu-

tilinpäätösennuste

euron liikeylijäämäennuste on 1,9 milj.

Suurin ero vuosisuunnitelmaan on talonra-

rimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksen ja

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tam-

kennushankkeet, joiden ennustetaan alit-

esiopetuksen henkilöstökuluissa ja palvelu-

pereen Veden liikeylijäämäennuste alittaa

tavan vuosisuunnitelman 20,2 milj. eurolla.

setelipäivähoidossa ja perusopetuksen hen-

vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla putki-

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä löy-

kilöstökuluissa. Lasten määrää päivähoidos-

rikkojen suuren määrän vuoksi. Tampereen

tyvät Kaupungin toiminta ja talous -osan lu-

sa on kasvanut, kuten myös perusopetuksen

Infran liikeylijäämäennuste on 1,3 milj. eu-

vusta Investoinnit sekä Talousarvion toteu-

oppilasmäärä on kasvanut.

roa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ylityk-

mavertailu -osasta ao. yksiköiden kohdalta.

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

NETTOINVESTOINNIT

- 2,0 milj. €

- 2,2milj. €

+ 13,1 milj. €

(TP Enn 18/VS 18)

(TP Enn 18/VS 18)

(TP Enn 18/VS 18)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain
KÄYTTÖTALOUS
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18 /
VS 18

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-330 858

-347 568

-360 342

-364 180

-3 838

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-672 500

-706 213

-734 404

-739 886

-5 483

-57 265

-66 195

-63 074

-62 435

639

-5 170

-4 752

-3 331

-3 922

-591

-771

-498

-991

-990

1

Keskusta

-2 344

-2 440

-2 896

-2 418

478

Smart Tampere

-1 867

-1 506

-2 112

-1 992

120

-14 720

-11 162

-20 218

-15 718

4 500

136 082

-

135 184

139 818

4 634

-825

-250

-580

-970

-390

-21 557

-27 902

-26 225

-25 323

902

Keskusta

-162

-195

-600

-200

400

Hiedanranta

-609

-531

-660

-660

0

Raitiotie

-293

-1 266

-1 506

-1 209

297

-14 968

-13 189

-15 027

-15 014

13

-4 594

-7 206

-9 040

-7 745

1 295

-19 612

-22 689

-24 538

-23 280

1 258

-99 060

-112 806

-110 897

-110 780

117

3 265

596

-571

2 969

3 540

58

-2

0

1

Tampereen Vesi Liikelaitos

-9 625

-10 500

-10 500

-10 500

0

Tampereen Infra Liikelaitos

-816

-890

-890

-890

0

Tampereen Voimia Liikelaitos

-204

-222

-222

-222

0

Palvelualueet (toimintakate)
Hyvinvoinnin palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)
Hiedanranta

Työllisyyskokeilu
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Hiedanranta
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto
ICT-kehittäminen (toimintakate+bruttoinvestoinnit)
Konsernihallinto, muut
Yhteiset erät
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)
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INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1 000 euroa

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-6 519

-6 206

-9 267

-8 187

1 080

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-1 675

-2 000

-2 610

-1 958

652

-39

-97

-100

-100

0

-1 032

-763

-2 100

-1 593

507

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

-11 461

-5 558

-16 053

-14 322

1 731

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)*

-42 050

-71 286

-74 618

-54 412

20 206

-2 567

-1 735

-6 000

-3 500

2 500

-13 693

-2 878

-14 400

-16 542

-2 142

-51 181

-46 269

-60 724

-60 324

400

-560

-49

-500

-950

-450

-10 211

-11 330

-19 700

-14 810

4 890

Rantaväylän tunneli

-959

-8 286

-1 500

-1 500

0

Joukkoliikennelautakunta

-512

0

-1 200

-1 000

200

-16 291

-4 559

-23 968

-22 533

1 435

-796

-1 635

-1 650

-1 650

0

-16 867

-19 548

-34 562

-30 562

4 000

-1 961

-2 963

-3 100

-3 100

0

-258

-177

-487

-384

103

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

Korkotuotot ja -kulut

-5 500

-4 506

-6 848

-6 570

278

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

80 000

80 000

187 000

187 000

0

Hyvinvoinnin palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Ammatillinen koulutus
Asunto- ja kiinteistölautakunta

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

Konsernihallinto
Yhteiset erät
Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta)
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Tampereen Voimia Liikelaitos

LASKELMAOSA
1 000 euroa

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18
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Talousohjelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 ta-

palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin,

raskuun toteuman perusteella arvioidaan

lousohjelman. Ohjelmalla tavoitellaan vuo-

hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös

talousohjelmalla saatavan noin 7,0 milj.

den 2020 loppuun mennessä noin 43 milj.

poliittisiin päätöksentekijöihin. Periaattee-

euron positiiviset vaikutukset, sillä lähinnä

euron taloudellisia vaikutuksia, jotka jakau-

na toimenpiteiden valinnassa on ollut turva-

osinkotulojen kasvu talousarvioon verrattu-

tuvat suunnilleen puoliksi menojen vähen-

ta lakisääteiset palvelut.

na jää toteutumatta.

tämisiin ja puoliksi tulojen lisäyksiin. Tehos-

Talousohjelmassa asetettiin 8,8 milj. eu-

tamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikkiin

ron tehostamistavoite vuodelle 2018. Mar-

TALOUSOHJELMA
1 000 euroa

Kv 23.4.2018

Ennuste 2018

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut

320

320

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

393

393

1 350

1 498

Yhdyskuntalautakunta

300

300

Joukkoliikennelautakunta

200

200

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

685

685

Liikelaitokset

250

250

Konserniyhtiöt ja rahoitus

4 000

2 000

Hallinto ja henkilöstöetuudet

1 271

1 351

Yhteensä

8 769

6 997

Sosiaali- ja terveyslautakunta
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HYVINVOINNIN PALVELUALUE
HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017*

VS 2018

127 529

-

135 438

138 944

3 505

Toimintamenot

-1 130 886

-

-1 230 184

-1 243 010

-12 826

Toimintakate

-1 003 357

-1 053 781

-1 094 746

-1 104 066

-9 320

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-marras-

vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijais-

sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysuhkien

kuun toimintakate on 4,6 milj. euroa ajan-

huollon ostopalveluissa. Sivistys- ja kulttuu-

kattamiseen, kunta-alan palkkaratkaisuun ja

kohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. Suu-

rilautakunnan ennuste on 3,8 milj. euroa

kaupunginvaltuuston päättämän talousoh-

rimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksessa,

vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu

jelman aiheuttamiin muutoksiin.

lasten, nuorten ja perheiden palveluissa se-

kasvatus- ja opetuspalvelujen toiminnasta.

Ennusteessa on huomioitu talousohjel-

kä erikoissairaanhoidossa.

Suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuk-

man toimenpiteet. Lisäksi palvelualueella

sen henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa

on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen

ja palvelusetelipäivähoidossa.

ylitysten pienentämiseksi, mutta käytettä-

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 9,3
milj. euroa budjetoitua huonompi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitys on 5,5 milj.

Vuosisuunnitelma sisältää kaupungin-

vissä olevilla toimenpiteillä ei ole pystytty

euroa. Suurimmat ylitykset ovat Pirkanmaan

valtuuston 20.8.2018 päättämät talous-

merkittävästi pienentämään ennustettuja

sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä

arviomuutokset, jotka liittyivät erityisesti

ylityksiä.
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SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

35 198

39 462

36 686

38 241

1 556

Toimintamenot

-366 056

-387 031

-397 028

-402 421

-5 393

Toimintakate

-330 858

-347 568

-360 342

-364 180

-3 838

11 576

14 704

12 682

12 822

140

Toimintamenot

-119 903

-126 964

-128 262

-131 664

-3 402

Toimintakate

-108 327

-112 260

-115 580

-118 842

-3 262

9 245

8 930

9 168

9 828

660

Toimintamenot

-152 637

-158 483

-166 113

-167 349

-1 236

Toimintakate

-143 392

-149 553

-156 944

-157 520

-576

14 377

15 829

14 835

15 591

756

Toimintamenot

-93 516

-101 584

-102 653

-103 409

-756

Toimintakate

-79 139

-85 755

-87 818

-87 818

0

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Toimintatulot

Perusopetus
Toimintatulot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Toimintatulot

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

osaltaan varhaiskasvatuksen asiakasmak-

vapaiden vähäisempi käyttö, kesäkerhotoi-

marraskuun toimintakate on 2,8 milj. euroa

sutuottojen alenemisesta lakimuutoksen

minnan laajentuminen ja sairauslomien si-

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi,

vuoksi. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa

jaiskulut. Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu

mikä johtuu kasvatus- ja opetuspalvelujen

kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi lasten

ateriapalveluista, ostopalvelupäivähoidos-

henkilöstökuluista, palvelujen ostoista sekä

määrän kasvuun vastaaminen varhaiskasva-

ta sekä työterveyden ja Kopparin kuluista.

palvelusetelipäivähoidon

tuksessa ja perusopetuksessa.

Avustusten ylitys johtuu palvelusetelipäi-

laajentamisesta.

Henkilöstökulujen ylitys johtuu mm. saira-

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen

vähoidon laajentamisesta. Palvelusetelipäi-

uspoissaolojen aiheuttamasta sijaiskulujen

toimintakate on toteutunut tammi-mar-

vähoidon osuuden kasvaessa ei ole vielä

kasvusta ja varhaiskasvatuksen palvelutar-

raskuussa 3,3 milj. euroa ajankohdan vuo-

vastaavasti pystytty sopeuttamaan oman

peen kasvuun vastaamisesta.

sisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu

toiminnan henkilöstöresursseja.

Lautakunnan tilinpäätösennuste on 3,8

henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja

Perusopetuksen toimintakate on toteu-

milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennus-

palvelusetelipäivähoidon avustuksista. Pal-

tunut tammi-marraskuussa 0,8 milj. euroa

te on heikentynyt 0,5 milj. euroa lokakuun

velukokonaisuuden

ajankohdan

talouskatsauksen ennusteesta, mikä johtuu

toimintakate on 3,3 milj. euroa budjetoitua

pana, mikä johtuu henkilöstökuluista ja

kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelujen

heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan

palvelujen ostoista. Tilinpäätösennusteen

ostojen ennusteiden tarkentumisesta. Ta-

toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua

lousohjelman toimenpiteiden vaikutukset

maa suurempina maksutuottojen kertymäs-

heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan

on otettu huomioon tilinpäätösennusteessa.

tä johtuen. Toimintakulujen ylitysennuste

toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunni-

Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu

on 3,4 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittyvät

telmaa suurempana hankerahoituksesta,

edellisvuoteen verrattuna on 16,6 milj. eu-

palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta joh-

työterveyshuollon korvauksesta, perheva-

roa eli +4,8 %. Korkea kasvuprosentti johtuu

tuen. Henkilöstökuluja nostaa palkattomien

paakorvauksesta ja kuntalaskutuksen myyn-
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tilinpäätösennusteen

vuosisuunnitelmaa

heikom-
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tituotoista johtuen. Toimintakulujen yli-

teen toimintakate on vuosisuunnitelman

lujen ostoista sekä materiaalihankinnoista.

tysennuste on 1,2 milj. euroa, mikä johtuu

mukainen. Toimintatuottojen ennuste on

Menojen ylitykseen vaikuttavat museoiden

hankkeiden henkilöstökuluista, työterveys-,

0,8 milj. euroa budjetoitua parempi museo-

näyttelytoiminnan volyymi sekä saatu ul-

oppilaskuljetus-, kunnossapito- ja ateriapal-

palvelujen myyntituotoista ja ulkopuolisesta

kopuolinen hankerahoitus.

velujen ostoista sekä elokuussa ilmoitetuis-

projektirahoituksesta johtuen. Vastaavasti

henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan

ta sopimusmuutoksista eräiden koulujen

liikuntapalvelujen ja Muumimuseon maksu-

vuosisuunnitelmaa pienempänä. Palvelu-

vuokriin.

Vastaavasti

tuottojen ennustetaan toteutuvan suunni-

jen ostojen ylitys johtuu liikuntapaikkojen

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi-

teltua pienempinä. Liikuntapalvelujen mak-

rakentamisesta, liikunnan tapahtumatuo-

mintakate on tammi-marraskuussa 1,2

sutuottojen heikkoon kertymään vaikuttaa

tannosta sekä Sara Hildénin taidemuseon

milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa

useiden koulujen liikuntatilojen sulkeminen

näyttelytoiminnasta, erityisesti näyttelyihin

parempi, mikä johtuu museopalvelujen

huonon kunnon vuoksi, maksujen korotus-

liittyvistä kuljetuksista. Aineet, tarvikkeet ja

myyntituottojen hyvästä kertymästä ja ul-

päätöksen viivästyminen sekä pitkän talven

tavarat -tiliryhmän ylitys johtuu museoiden

kopuolisesta

sekä

negatiivinen vaikutus tekonurmikenttien

näyttelyihin ja liikuntapalveluihin liittyvistä

henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen to-

projektirahoituksesta

käyttöön ja uimahallien kävijämääriin. Toi-

materiaalikustannuksista.

teumaa pienentää osaltaan lomapalkkave-

mintakulujen ennuste ylittää vuosisuunni-

lan muutoksen jaksotus. Tilinpäätösennus-

telman 0,8 milj. euroa, mikä johtuu palve-

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-6 519

-6 206

-9 267

-8 187

1 080

0

42

0

0

0

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoin-

opetuspalvelujen ensikertaisen kalustami-

vasta vuonna 2019, joten ensikertaisen ka-

tiennuste on 8,2 milj. euroa, mikä on 1,1

sen kohteiden viivästymisestä. Kämmen-

lustamisen rahasta tehdään uudelleenbud-

milj. euroa budjetoitua vähemmän. Inves-

niemen ja Hyhkyn päiväkotien tilat sekä

jetointiesitys.

tointimenojen alitus johtuu kasvatus- ja

osittain Tesoman koulun tilat valmistuvat
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017*

VS 2018

92 331

-

98 752

100 702

1 950

Toimintamenot

-764 830

-

-833 156

-840 588

-7 432

Toimintakate

-672 500

-706 213

-734 404

-739 886

-5 483

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Ikäihmisten palvelut
Toimintatulot

43 819

-

48 084

47 425

-659

Toimintamenot

-181 870

-

-200 054

-200 767

-714

Toimintakate

-138 051

-

-151 969

-153 342

-1 373

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Toimintatulot

7 627

-

8 079

8 377

298

Toimintamenot

-84 150

-

-90 677

-92 406

-1 729

Toimintakate

-76 523

-

-82 598

-84 030

-1 431

16 537

-

19 414

18 777

-638

Toimintamenot

-78 205

-

-87 871

-86 726

1 145

Toimintakate

-61 667

-

-68 457

-67 949

508

23 216

-

22 650

24 973

2 323

Toimintamenot

-134 954

-

-144 844

-149 059

-4 214

Toimintakate

-111 738

-

-122 194

-124 086

-1 891

1 131

-

525

1 150

626

Toimintamenot

-285 651

-

-309 709

-311 630

-1 920

Toimintakate

-284 520

-

-309 185

-310 479

-1 295

Vastaanottopalvelut
Toimintatulot

Psykososiaalisen tuen palvelut
Toimintatulot

Erikoissairaanhoidon palvelut
Toimintatulot

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

louskatsauksesta johtuen henkilöstökulujen

Toimintatuottojen ennustetaan toteutu-

marraskuun toimintakate on 1,8 milj. euroa

ennusteen tarkentumisesta. Ennusteessa

van 1,9 milj. euroa budjetoitua suurempina,

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi.

on huomioitu talousohjelman toimenpiteet.

mikä johtuu suurelta osin myyntituottojen

Palvelujen ostot ovat ylittyneet merkittä-

Vuosisuunnitelma sisältää kaupunginval-

toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtuu

västi. Vastaavasti toimintatuotot ylittävät ja

tuuston 20.8.2018 päättämän talousarvio-

kotikuntalain mukaisten palvelujen lasku-

henkilöstökulut alittavat ajankohdan vuosi-

muutoksen, jossa osoitettiin lautakunnan

tuksesta muilta kunnilta, tulkkauspalvelujen

suunnitelman.

ylitysuhkien kattamiseen 50 milj. euron lisä-

myynnistä sekä aiheutuneisiin kustannuk-

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 5,5

talousarvio. Tilinpäätösennusteen nettome-

siin perustuvasta Oriveden yhteistoiminta-

milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste

nojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on

osuudesta. Myös maksutuotoissa ennuste-

on parantunut 0,2 milj. euroa lokakuun ta-

33,7 milj. euroa eli +4,8 %.

taan ylitystä palvelujen volyymikasvun ja

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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talousohjelman mukaisten maksujen koro-

tua pienempinä. Kotihoidon ja kuntoutus-

pienempinä sekä tuottojen että kulujen

tusten myötä. Vastaavasti tuet ja avustuk-

osastojen lääke- ja hoitotarvike kustannuk-

osalta, koska suun terveydenhuollon valin-

set toteutuvat budjetoitua pienempinä va-

set sekä uusien tehostetun palveluasumisen

nanvapauskokeilu on käynnistynyt vasta

linnanvapaus -hankkeiden osalta.

yksiköiden kalusto- ja tarvikehankinnat to-

toukokuussa. Palvelulinjan tilinpäätösen-

Toimintakulujen ennuste on 7,4 milj. eu-

teutuvat suunniteltua suurempina. Avustus-

nusteen toimintakate on 0,5 milj. euroa

roa vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurim-

ten ylitys johtuu Oriveden omaishoidontuen

budjetoitua parempi. Toimintatuottojen en-

mat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mi-

ja asumispalvelujen palvelusetelien menois-

nuste 0,6 milj. euroa budjetoitua heikompi,

kä johtuu asiakasmäärän ja palvelutarpeen

ta. Henkilöstökulujen ennuste on budjetoi-

koska valinnanvapaus -hankkeet toteutuvat

kasvusta erityisesti erikoissairaanhoidossa,

tua parempi, mikä johtuu kotihoidon resurs-

suunniteltua pienempinä ja lisäksi STM pie-

lastensuojelun sijaishuollossa, vammaispal-

sipoolin ja kuntoutuksen ennusteista.

nensi rahoitusosuuttaan suun terveyden-

veluissa ja kotihoidossa. Henkilöstökulujen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelu-

huollon valinnanvapaus -hankkeessa. Vas-

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa

jen toimintakate on toteutunut 1,1 milj. eu-

taanottotoiminnan maksutuottojen kertymä

pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ti-

roa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikom-

jää budjetoidusta. Vastaavasti myyntituot-

liryhmän kulujen ylitykset johtuvat pääosin

pana, mikä johtuu pääosin lastensuojelun

tojen ennuste on budjetoitua parempi, mikä

lääke- ja hoitotarvikekustannuksista. Avus-

sijaishuollon ostopalvelujen palvelutarpeen

johtuu aiheutuneisiin kustannuksiin perus-

tusten ylitysennuste johtuu vammaisten

kasvusta. Lyhytaikainen osastohoito on kas-

tuvasta Oriveden yt-osuudesta. Toimintaku-

kuljetuskustannuksista ja henkilökohtais-

vanut tammi-marraskuussa 635 vrk (13 %),

lujen ennuste on 1,1 milj. euroa budjetoitua

ten avustajien palkkauksesta, ehkäisevän

lyhytaikainen perhehoito 1 054 vrk (12 %),

pienempi, mikä johtuu Tesoman hyvinvoin-

toimeentulotuen käytöstä, lastensuojelun

pitkäaikainen perhehoito 3 042vrk (4 %) ja

tiallianssin ja Valinnanvapaus –hankkeiden

sijais- ja jälkihuollon avustuksista sekä

pitkäaikainen osto-osastohoito 3 045 vrk (8

palvelujen ostoista. Suun terveydenhuollon

Oriveden omaishoidon tuesta ja palveluse-

%). Myös kiireellisten sijoitusten päätökset

kiireettömän hoidon jonot ovat ylittäneet

telillä järjestettävistä ikäihmisten asumis-

ovat kasvaneet 31 päätöksellä edellisen vuo-

hoitotakuun kuuden kuukauden rajan. Jonoa

palveluista. Vuokrakulut ylittyvät Tesoman

den vastaavasta ajankohdasta. Palvelulinjan

on pyritty purkamaan, mutta käytössä oleva

hyvinvointikeskuksen muutostöistä johtuen.

tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,4

oman toiminnan kapasiteetti ja ostopalvelu

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakate

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

eivät ole olleet riittävää lisääntyneen kysyn-

on toteutunut 0,4 milj. euroa ajankohdan

tuottojen ennustetaan toteutuvan yhteen-

nän vuoksi. Henkilöstökulujen säästö johtuu

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

sä 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempina,

Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnas-

tuu pääosin kotihoidon palvelujen ostoista,

mikä johtuu mm. nuorten päivystysosasto-

ta. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ylitykset

lääke- ja hoitotarvikekuluista sekä Orive-

jen ja neuvolapalvelujen myyntituotoista,

johtuvat ikäihmisten palvelujen rakenne-

den omaishoidontuen ja asumispalvelujen

opiskeluterveydenhuollon

maksutuotoista

muutoksesta, diabeetikoiden määrän kas-

palvelusetelien menoista. Tilinpäätösen-

ja lastensuojelun muista toimintatuotoista.

vusta ja diabeteshoidon uusien välineiden

nusteen toimintakate on 1,4 milj. euroa

Vastaavasti tukien ja avustusten ennuste-

käyttöönotosta, jotka nostavat kotiin jaet-

budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen

taan toteutuvan vuosisuunnitelmaa alhai-

tavien hoitotarvikkeiden tarvetta heijastuen

ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa bud-

sempina, koska päihteitä käyttävien äitien

hoitotarvikekustannuksiin.

jetoitua heikompana, mikä johtuu aiheu-

palvelut toteutuvat suunniteltua pienem-

ylitys johtuu Tesoman hyvinvointikeskuksen

tuneisiin kustannuksiin perustuvasta Ori-

pinä. Toimintakulujen ylitysennuste on 1,7

vuokrien korotuksista ja suupolin uusien ti-

veden yhteistoimintaosuudesta ja valtion

milj. euroa, mikä johtuu pääosin lastensuo-

lojen vuokrista.

korvaaman sotainvalidien kotihoidon pal-

jelun sijaishuollon ostopalvelujen kasvusta.

Psykososiaalisen tuen palvelujen toimin-

velujen käytön vähentymisestä. Ennustees-

Lisäksi mm. kouluterveydenhuollon lääk-

takate on toteutunut tammi-marraskuussa

sa on huomioitu talousohjelman mukaiset

keet ja hoitotarvikkeet sekä sosiaalipalvelu-

0,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunni-

maksujen korotukset 1.9 alkaen. Toimin-

jen sijais- ja jälkihuollon avustukset ylittävät

telmaa heikompana. Toimintatuottoihin si-

takulujen ylitysennuste on 0,7 milj. euroa.

budjetin.

sältyy Työllisyydenhoidon palveluryhmään

Vuokrakulujen

Kotihoidon ostopalvelujen ja resurssipoolin

Vastaanottopalvelujen toimintakate on

kuuluvia tuottoja 0,4 milj. euroa. Palvelu-

tilapäisten kotihoidon ostojen ennustetaan

toteutunut 0,8 milj. euroa ajankohdan vuo-

linjan tilinpäätösennusteen toimintakate

ylittävän vuosisuunnitelman, mikä aiheutuu

sisuunnitelmaa parempana, mikä johtuu

on 1,9 milj. euroa budjetoitua heikompi.

kotihoidon asiakasmäärän ja palvelutarpeen

pääosin Tesoman hyvinvointiallianssin os-

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan

kasvusta. Vastaavasti asumispalvelujen sekä

tojen alittumisesta. Lisäksi valinnanvapaus

2,3 milj. euroa budjetoitua suurempina,

ateriapalvelujen ostot toteutuvat budjetoi-

-hankkeet ovat toteutuneet suunniteltua

mikä johtuu myyntituotoista sekä tukien ja
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avustusten ennusteista. Ylitystä selittävät

keistä ja hoitotarvikkeista. Avustusten ylitys

on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä

tulkkikeskuksen lisääntyneet tulkkaukset,

johtuu erityiskustannuskorvauksista, ehkäi-

johtuu Tammenlehvän budjetoitua suurem-

kotikuntalain mukaisten palvelujen laskutus

sevästä toimeentulotuesta, vammaispalve-

masta maksutulokertymästä ja HASA-TAYS

muilta kunnilta, pakolaisten laskennalliset

luiden kuljetuksista ja henkilöstökohtaisen

liiketoimintakauppakirjauksesta. Toiminta-

korvaukset, kuntouttavan työtoiminnan val-

avustajan palkkauksesta sekä aktiivipassin

kulujen ylitysennuste on yhteensä 1,9 milj.

tionkorvaukset, erityiskustannuskorvaukset

kustannuksista.

euroa. PSHP:n erikoissairaanhoidon palve-

ja aiheutuneisiin kustannuksiin perustuva

Erikoissairaanhoidon

tammi-marras-

lutilauksen ennustetaan ylittyvän 3,0 milj.

Oriveden yhteistoimintaosuus. Toimintaku-

kuun toimintakate on toteutunut 1,1 milj.

euroa. Ennusteessa on huomioitu sopeutta-

lujen ylitysennuste on 4,2 milj. euroa, mikä

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa hei-

mistoimenpiteiden vaikutus ja kalliinhoidon

johtuu pääosin vammaispalvelujen ostojen

kompana, mikä johtuu pääosin Pirkanmaan

tasauksesta ennustettu palautus. PSHP:n

ja avustusten ylityksestä. Henkilöstökulujen

sairaanhoitopiirin (PSHP) erikoissairaanhoi-

ennusteen vertailukelpoinen kasvu on noin

ennuste on budjetoitua pienempi erityisra-

don palvelutilauksen ylityksestä. PSHP:n

5 %. Vastaavasti muut erikoissairaanhoidon

hoitteisen toiminnan suunniteltua pienem-

vertailukelpoinen laskutus on kasvanut 5,8

ostopalvelut toteutuvat budjetoitua pie-

mästä käytöstä ja psykogeriatrian lääkärien

% edelliseen vuoteen verrattuna. Laskutuk-

nempinä. Myös avustusten ennustetaan to-

rekrytointihaasteista johtuen. Palvelujen

sen merkittävä kasvu johtuu erikoissairaan-

teutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä,

ostojen ylitystä selittää Tampereen ja Ori-

hoidon palvelujen käytön lisääntymisestä.

mikä johtuu erikoissairaanhoidon palvelu-

veden vammaispalvelujen asiakasmäärän ja

Avohoitokäynnit lisääntyivät 7,2 %, hoito-

setelien suunniteltua pienemmästä käytös-

palvelutarpeen kasvu sekä päihde- ja mie-

vuorokaudet 5,2 % ja hoitojaksot 2,1 % vuo-

tä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän

lenterveyspalvelujen, työterveyspalvelujen

teen 2017 verrattuna. Tilinpäätösennusteen

menoja vähentää Sairaala- ja kuntoutuspal-

ja tulkkauspalvelujen ostot. Aineet, tarvik-

toimintakate on 1,3 milj. euroa budjetoitua

velujen tase-erän purkukirjaukset. Muiden

keet ja tavarat tiliryhmän ylitys johtuu huu-

huonompi PSHP:n palvelutilauksen ylityk-

toimintakulujen ylitys johtuu asiakasmak-

mekuntoutuksen budjetoimattomista lääk-

sestä johtuen. Toimintatuottojen ennuste

suista kirjattavista luottotappioista.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18 /
VS 18

-1 675

-2 000

-2 610

-1 958

652

2 494

20

0

2 494

2 494
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan investoin-

sikertaisen kalustamisen kohteiden viivästy-

Avo- ja asumispalveluilla on pysyvien vas-

tiennuste on 2,0 milj. euroa, mikä on 0,65

misestä. Vuodelle 2019 siirtyvien kohteiden

taavien luovutustuloja 2,5 milj. euroa Sai-

milj. euroa budjetoitua vähemmän. Inves-

osalta ensikertaisen kalustamisen määrära-

raala- ja kuntoutuspalvelujen liiketoiminta-

tointimenojen alitus johtuu pääasiassa en-

hasta tehdään uudelleenbudjetointiesitys.

kauppaan liittyen.
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ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Tot 1-11 /
2018

TP 2017*

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

313 298

-

334 809

340 099

5 290

-258 764

-

-291 127

-287 176

3 951

54 534

-

43 682

52 923

9 240

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen

johdosta. Toimintakulujen ennustetaan ylit-

tetaan toteutuvan 5,0 milj. euroa vuosisuun-

tammi-marraskuun toimintakate on 54,5

tävän vuosisuunnitelman 4,0 milj. eurolla

nitelmaa parempana ollen -85,9 milj. euroa.

milj. euroa. Asunto- ja kiinteistölautakun-

muun muassa väistötilojen vuokrakustan-

Toimintatuottojen ennuste alittaa vuosi-

nan toimintakate on 135,3 milj. euroa ja

nusten, Satamakadun SOTE-talon rakentei-

suunnitelman 2,9 milj. eurolla pääasiassa

elinvoima- ja osaamislautakunnan toiminta-

den puhdistuskustannusten sekä Kotilinna-

ammatillisen koulutuksen valtionosuustulo-

kate on -80,7 milj. euroa.

säätiön kanssa tehdyn sovintosopimuksen

jen alituksesta johtuen ja toimintamenojen

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimin-

johdosta. Talonrakennusinvestointien en-

ennustetaan alittavan vuosisuunnitelma 7,9

takatteen tilinpäätösennuste on 138,8 milj.

nustetaan alittavan budjetin 20,2 milj. eu-

milj. eurolla pääasiassa työllisyyskokeilun ja

euroa, ennuste ylittää vuosisuunnitelman

rolla hankkeiden aikataulutuksesta ja suun-

ammatillisen koulutuksen palvelujen osto-

4,2 milj. eurolla. Toimintatuottojen ennuste

nitelmien muutoksista johtuen.

jen alituksista johtuen.

ylittää vuosisuunnitelman 8,2 milj. eurol-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilin-

la pääosin maankäyttösopimuskorvausten

päätösennusteessa toimintakatteen ennus-
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

tuen kuntaosuuden ylityksistä johtuen.

Käyttötalouden toteuma ja
Tot 1-11 /
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
2018
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18
2018
/ VS 18

86 258

97 168

98 804

95 878

-2 926

vuosisuunnitelmaa parempana. Ennuste on

-166 982

-181 904

-189 725

-181 803

7 922

parantunut 1,7 milj. euroa lokakuun talous-

-80 723

-84 736

-90 922

-85 925

4 996

katsauksesta, koska yritys- ja yhteiskunta-

Toimintamenot
Toimintakate

nan toimintakate toteutuu 5 milj. euroa

suhteet palveluryhmän palvelujen ostojen

Ammatillinen koulutus
Toimintatulot

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

78 163

91 126

88 946

86 192

-2 754

-81 919

-94 061

-90 577

-88 565

2 012

-3 756

-2 935

-1 631

-2 373

-742

alitusennuste on kasvanut. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 2,9 milj. euroa
ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen alituksesta ja Työllisyyskokeilun työllistämistukien alitusennusteista johtuen.

Lukiokoulutus
1 504

908

1 706

1 684

-22

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 7,9

Toimintamenot

-24 908

-25 812

-27 424

-27 378

46

milj. euroa ammatillisen koulutuksen, työl-

Toimintakate

-23 404

-24 904

-25 718

-25 694

24

5 824

4 553

7 000

6 740

-260

Toimintamenot

-47 272

-49 437

-54 976

-51 414

3 561

Ammatillisen koulutuksen tammi-marras-

Toimintakate

-41 448

-44 885

-47 976

-44 675

3 301

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

Toimintatulot

Työllisyydenhoidon palvelut
Toimintatulot

johtuen.

euroa suunniteltua heikompana. Ammatilli765

514

1 148

1 148

0

Toimintamenot

-9 766

-9 588

-12 858

-10 924

1 934

Toimintakate

-9 001

-9 074

-11 710

-9 776

1 934

Kehitysohjelmat (Keskusta ja
Hiedanranta)
Toimintatulot

suhteet palveluryhmien palvelujen ostojen
yhteensä 10,4 milj. euron alitusennusteista

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Toimintatulot

lisyyspalvelujen ja yritys- ja yhteiskunta-

sen koulutuksen lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän muutoksen ja oppisopimuskoulutuksen supistumisen johdosta ammatillisen
koulutuksen vuoden 2018 valtionosuustulot
laskivat 4,5 milj. euroa verrattuna vuoteen
2017. Vuosisuunnitelman laadinnan yhte-

2

67

4

114

110

ydessä ammatillisen koulutuksen valtion-

Toimintamenot

-3 117

-3 005

-3 891

-3 522

369

osuustulo arvioitiin vuoden 2017 valtion-

Toimintakate

-3 115

-2 938

-3 887

-3 408

479

osuuden

perusteella.

Raportointikauden

toteutumissa on huomioitu vuoden 2018
rahoituspäätöksen mukainen pienentynyt

Käyttötalouden toteuma ja
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valtionosuustulo, josta johtuen toimintatulot ovat toteutuneet 3,3 milj. euroa budje-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toiminta-

tävin toimintakulujen alitus kohdistui palve-

kate toteutui tammi-marraskuussa 2,6 milj.

lujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

yhteensä 10 milj. euroa suunniteltua pie-

ja

rempana. Toimintatuotot jäivät 4,2 milj. eu-

nempinä, mikä johtui pääasiassa ammatilli-

muksen päättymisen johdosta ammatillisen

roa suunniteltua pienemmiksi, mutta myös

sen koulutuksen koulutuspalvelujen ostojen

koulutuksen palvelujen ostot ovat toteutu-

toimintakulut alittivat budjetin yhteensä

alittumisesta ja Työllisyyskokeilu kehitysoh-

neet 3,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

6,8 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat

jelman työtoiminnan ostojen alittumisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin

pääasiassa ammatillisen koulutuksen valti-

Avustuskulut toteutuivat 1,3 milj. euroa yli

laaja organisaatiomuutos vuoden 2018 ai-

onosuustulojen alituksesta johtuen. Merkit-

vuosisuunnitelman pääasiassa työmarkkina-

kana sekä valmisteltiin strateginen asiakirja

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

toitua pienempinä.
Oppisopimuskoulutuksen

supistumisen

metsäalankoulutuksen

yhteistyösopi-

Talousarvion toteumavertailu

ja sen toimeenpano. Lisäksi Tredu koordinoi

euroa vuoden 2017 tilinpäätöstä pienem-

euroa yli vuosisuunnitelman kuntoutukseen

valtakunnallisten Taitaja2018-kisojen toteu-

pinä. Myös toimintakulujen ennustetaan

osallistuvien

tuksen Tampereella. Henkilöstömenot ovat

toteutuvan 4,9 milj. euroa pienempinä

johtuen. Toimintakuluja vastaavia valtion

toteutuneet 0,5 milj. euroa yli vuosisuun-

verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen.

korvauksia kuntouttavalle työtoiminnalle ja

nitelman, koska edellä mainitut toimenpi-

Toimintakuluja laskevat mm. oppisopimus-

työllistämistukia ennustetaan kertyvän 0,3

teet ovat vaatineet merkittävää henkilös-

koulutuksen supistumisen, metsäalankou-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän.

töresurssointia. Aineiden ja tarvikkeiden

lutuksen yhteistyösopimuksen päättyminen

ostot ovat toteutuneet 1 milj. euroa budje-

sekä oppilas ja opiskelijahuollon henkilös-

Vuoteen 2017 verrattuna työllisyydenhoi-

toitua korkeampina Roineen kampuksen ja

tön siirtyminen lukiokoulutuksen organisaa-

don asiakasmäärä on kuusinkertaistunut ja

Taitaja2018-kisojen hankinnoista johtuen.

tioon vuoden 2018 alussa.

henkilöstön määrä yli kaksinkertaistunut

matkakorvauskustannuksista

Työllisyyskokeilu

aloitettiin

1.8.2017.

Vastaavasti investointimenoihin varattua

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui

sekä toiminta on hajautettu useaan eri toi-

määrärahaa ei kokonaisuudessaan käytetty

tammi-marraskuussa 0,1 milj. euroa vuosi-

mipisteeseen. Edellä mainitut muutokset

Roineen hankinnoissa ja Taitaja2018-kisoi-

suunnitelmaa parempana, henkilöstökulu-

kasvattavat työllisyyden hoidon toimituot-

hin menoihin oli varauduttu muissa toimin-

jen ja palvelujen ostojen alituksista johtuen.

toja- ja kuluja merkittävästi verrattuna vuo-

tamenoissa, joissa syntyy säästöä. Vuok-

Lukiokoulutuksen tilinpäätöksen toiminta-

teen 2017.

rakulut ovat toteutuneet 1,1 milj. euroa yli

katteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palvelu-

vuosisuunnitelman, koska vuokralaskutuk-

lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Oppi-

ryhmän tammi-marraskuun toteutunut toi-

sessa ei ole vielä huomioitu Tredu kiinteistöt

las ja opiskelijahuollon henkilöstön siirtymi-

mintakate on 1,7 milj. euroa suunniteltua

Oy:n kanssa sovittuja vuokrien alennuksia

nen lukiokoulutuksen organisaatioon vuo-

parempi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden

vuodelle 2018.

den 2018 alussa kasvattaa lukiokoulutuksen

johtuu pääosin palvelujen ostojen ja henki-

Ammatillisen koulutuksen tuloksen en-

toimintatuottoja ja toimintakuluja noin. 1,0

löstömenojen toteutumisesta suunniteltua

nustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuo-

milj. eurolla verrattuna vuoden 2017 tilin-

pienempinä. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

sisuunnitelmaa

päätökseen.

-palveluryhmän toimintakatteen ennuste-

heikompana,

ennusteen

mukainen tulos on -3,9 milj. euroa. Ennuste

Työllisyydenhoidon

tammi-marraskuun

taan toteutuvan 1,9 milj. euroa vuosisuun-

on heikentynyt 0,3 milj. euroa verrattuna

toimintakate toteutui 2,5 milj. euroa vuosi-

nitelmaa parempana. Henkilöstömenojen

lokakuun talouskatsaukseen, koska toimin-

suunnitelmaa parempana. Palvelujen ostot

ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa alle

takulujen ylitysennusteita on tarkennettu.

toteutuivat 4,8 milj. euroa alle vuosisuun-

vuosisuunnitelman suunniteltujen uusien

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan

nitelman työllisyyskokeilun palvelujen os-

rekrytointien viivästymisistä ja peruuntumi-

2,8 milj. euroa alle vuosisuunnitelman val-

tojen alituksesta johtuen. Työmarkkinatuen

sista johtuen. Muiden toimintakulujen kuten

tionosuustulojen alituksesta johtuen. Kunta-

kuntaosuus on toteutunut 1,6 milj. euroa yli

palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan

alan palkkaratkaisusta ja henkilöstöresurs-

vuosisuunnitelman. Työmarkkinatuen kun-

yhteensä 1,5 milj. euroa alle vuosisuunni-

sointia vaatineista toimenpiteistä johtuen

taosuuden kertymä tammi-marraskuulta on

telman, koska toimintoja on jäänyt toteut-

henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan

kuitenkin 14 % edellisvuotista alempi.

tamatta sekä suunniteltujen rekrytointien

1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeam-

Työllisyyden hoidon palveluryhmän toi-

peruuntumisen että sisäisen uudelleenor-

pina. Oppisopimuskoulutuksen ja metsä-

mintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,3

ganisoitumisen vuoksi. Maahanmuuttaja-

koneenkuljettajakoulutuksen

yhteistyöso-

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Kilpailu-

työn koordinointiin liittyvän kokonaisuuden

pimuksen päättymisen johdosta palvelujen

tettujen päivähintojen ja toteutettavien uu-

uudistaminen ja käynnistäminen eteni

ostojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan

sien edullisten pilottien ansiosta työllisyys-

oletettua hitaammin kuten myös kulttuu-

3,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Ja

kokeilun palvelujen ostojen ennustetaan

ripääkaupunkihanke joka käynnistyi vasta

muiden käyttötalouden toimintakulujen en-

toteutuvan 5,3 milj. euroa vuosisuunnitel-

joulukuussa. Kaupunkimarkkinoinnin osalta

nustetaan ylittyvän yhteensä 0,4 milj. euroa

maa alhaisempina. Muita kokeilun kuluja

brändityön toteutus jouduttiin kilpailutta-

pääasiassa aineiden- ja tarvikkeiden ostojen

ennustetaan kuitenkin syntyvän 0,2 milj.

maan uudestaan, minkä vuoksi työ käynnis-

ylityksistä johtuen. Poistojen ennusteessa

euroa budjetoitua enemmän. Työmarkkina-

tyi odotettua myöhemmin.

on huomioitu tilikauden investointien ali-

tuen kuntaosuuden ennustetaan toteutu-

Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonai-

tusennuste.

van 1,2 milj. euroa yli vuosisuunnitelman,

suus muodostuu Viiden tähden keskustan

laskusta

mutta 5,0 milj. euroa alhaisempina verrat-

ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoi-

johtuen ammatillisen koulutuksen toimin-

tuna tilinpäätökseen 2017. Myös muiden

ma- ja osaamislautakunnan alaisesta toi-

tatuottojen arvioidaan toteutuvan 4,9 milj.

avustusten ennustetaan toteutuvan 0,3 milj.

minnasta. Kehitysohjelmat -palveluryhmän

Pääasiassa

valtionosuuksien
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tammi-marraskuun toimintakate toteutui

man ja osaamislautakunnan talousarvioon

pana ollen -3,4 milj. euroa. Toimintakatteen

0,4 milj. euroa suunniteltua parempana,

sisältyvän Kehitysohjelmat -palveluryhmän

alitusennuste johtuu Viiden tähden keskus-

johtuen pääosin palvelujen ostojen toteu-

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

ta hankkeen toimintakulujen toteutumises-

tumisesta suunniteltua pienempinä. Elinvoi-

0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisem-

ta suunniteltua alhaisempina.

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-39

-97

-100

-100

0

-1 062

-763

-2 100

-1 593

507

30

45

0

0

0

Elinvoima- ja osaamislautakunta
(pl. erikseen sitovat erät)
Bruttoinvestoinnit
Ammatillinen koulutus
Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
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Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

kesällä 2018 valmistunut Kangasalan uu-

milj. euroa ja muihin koneisiin, laitteisiin

toinnit koostuvat erikseen sitovista amma-

si koulutuskeskus Roine, joka muodostuu

ja ohjelmistoihin yhteensä 0,6 milj. euroa.

tillisen koulutuksen investoinneista sekä

Tredun, Kangasalan lukion ja Pikkolan ylä-

Myös muita investointeja jätetään toteutta-

muista elinvoima- ja osaamislautakunnan

koulun tiloista. Roineen oppimisympäristö-

matta 0,1 milj. euroa.

investoinneista. Muut elinvoima- ja osaa-

jen koneiden ja laitteiden hankintoihin on

Lukiokoulutuksen investointeihin on vuo-

mislautakunnan investoinnit muodostuvat

varattu 0,4 milj. euroa ja ensikertaiseen ka-

sisuunnitelmassa varattu 0,1 milj. euroa ja

lukiokoulutuksen investoinneista.

lustamiseen 0,5 milj. euroa. Roineen inves-

niiden ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

Ammatillisen koulutuksen investointeihin

tointien ennustetaan kuitenkin toteutuvan

nitelman mukaisena. Kaupunginvaltuusto

on vuosisuunnitelmassa varattu 2,1 milj.

0,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman, kos-

päätti helmikuussa (19.2.2018 § 23) uudel-

euroa, joista on toteutunut tammi-marras-

ka hankinnoissa on onnistuttu säästämään

leen budjetoida vuonna 2018 toteutettaviin

kuussa 1,0 milj. euroa. Ammatillisen koulu-

mm. kierrättämällä kalusteita. Muiden toi-

luokkien muutostöihin 0,1 milj. euroa. Muu-

tuksen investointien ennustetaan toteutu-

mipisteiden oppimisympäristöjen kehittä-

tostöiden toteutus painottuu loppuvuoteen.

van 0,5 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

miseen on varattu 0,3 milj. euroa. Opetuk-

Vuoden merkittävin investointikohde on

sen ajoneuvojen hankintaan on varattu 0,3
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017*

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Toimintatulot

227 040

-

236 005

244 221

8 216

Toimintamenot

-91 782

-

-101 401

-105 373

-3 971

Toimintakate

135 257

-

134 604

138 848

4 244

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

* Organisaatiomuutoksesta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toiminta-

maa-alueiden

kate marraskuun lopussa oli 135,3 milj. eu-

osana sopimuksen tuloutusta.

roa, mikä on 11,9 milj. euroa vuosisuunni-

luovutukset

huomioidaan

sa aloittaneen Tampereen Tilapalvelut Oy:n

Maa- ja vesialueiden sekä rakennettujen
myyntivoittojen

ostoja, ei saatu heti ohjattua vuoden aluskautta hoidettaviksi.

telmaa parempi. Merkittävin syy tähän ovat

kiinteistöjen

toteumak-

Vuokrakulujen ennustetta on heikennet-

8 milj. euroa budjetoitua suuremmat maan-

si arvioidaan 23,2 milj. euroa, mikä alittaa

ty ja niiden ennustetaan ylittävän vuosi-

käyttösopimuskorvaukset.

vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla. Suunni-

suunnitelman 1,7 milj. eurolla pääasiassa

Tilinpäätösennusteen toimintakate on

telluista asuntotonttien myynneistä vuoden

väistötilojen järjestämisestä aiheutuneiden

4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

2018 aikana eivät toteudu Lapinniemi, Ka-

lisäkustannusten takia.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 8,2

leva ja Härmälä. Vuoden 2018 aikana ovat

Muut toimintakulut ylittyvät noin 1,2

milj. eurolla ja toimintakulujen 4,0 milj. eu-

toteutuneet mm. toimistotontin myynti

milj. eurolla. Kaupunginhallitus on tehnyt

rolla. Ennuste on heikentynyt yhteensä 1,6

Ratinasta Sponda Oyj:lle, tonttien myynti

28.5.2018 päätöksen § 255 Tuomioistui-

milj. euroa lokakuun ennusteesta, josta Hie-

Ranta-Tampellasta SRV:lle, Yliopistonkatu

men vahvistama sovinto tontin XXVI-646-2,

danrannan kehitysohjelman osuus on 0,3

57:ssä sijaitsevan tontin myynti Kevalle, Pal-

Muotialantie 36, maanvuokrasuhdetta kos-

milj. euroa.

honiemen myynti sekä Tampereen Messu- ja

kevassa riidassa. Kaupunginhallitus päätti,

Urheilukeskuksen A, B ja C-hallien apportti-

että Pirkanmaan käräjäoikeuden vahvistama

luovutus.

Tampereen kaupungin ja Kotilinnasäätiön

Maksutuotot

ylittävät

suunnitellun

maankäyttösopimustulojen johdosta noin
9,3 milj. eurolla. Arvio perustuu Kaupun-

Palvelujen ostojen ennuste on heikenty-

välinen sovintosopimus hyväksytään. Sovin-

kiympäristön palvelualueen ennusteeseen

nyt. Ostojen ennustetaan ylittyvän 1,0 milj.

tosopimuksen mukaan Kotilinnasäätiö suo-

sopimusalueiden

yhdyskuntarakentami-

eurolla, koska varausta Satamakadun SOTE-

rittaa kertakaikkisena sovintosuorituksena

sen kuluista vuodelle 2018 ja laadittuun

talon rakenteiden puhdistamiseen on nos-

Tampereen kaupungille 775 000 euroa. 1,8

tuloutustaulukkoon.

tettu 0,5 milj. eurosta 1,5 milj. euroon.

milj. euron saatavasta on kirjattu alas 1,025

Maankäyttösopimuk-

siin liittyviä korvauksia ei tulouteta (kirjata

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän

milj. euroa. Lisäksi Muut toimintakulut -erän

toimintatuotoksi) laskutuksen yhteydessä,

ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla.

ylitykseen vaikuttaa ansio-, liikevaihto- ja

vaan tuloutus tehdään siinä suhteessa kuin

Merkittävin syy on kalustamiskustannus-

maineen menetyksistä maksetut vahingon-

sopimuksesta aiheutuvat kaavoitus-, suun-

ten ylittyminen mm. Keskusvirastotalossa

korvaukset.

nittelu- ja rakentamiskustannukset toteutu-

ja Frenckellissä. Lisäksi kaikkia kiinteistöjen

vat. Lisäksi maankäyttösopimuksiin liittyvät

ylläpitomenoja, kuten sähköjen ja veden
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017*

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-11 461

-8 500

-16 053

-14 322

1 731

19 713

17 550

23 391

19 713

-3 678

-42 169

-76 067

-75 638

-54 993

20 645

Rahoitusosuudet

119

4 781

1 020

581

-439

Nettoinvestoinnit

-42 050

-71 286

-74 618

-54 412

20 206

4 930

35 339

3 485

4 874

1 389

-2 567

-1 735

-6 000

-3 500

2 500

-13 693

-5 558

-14 400

-16 542

-2 142

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)
Bruttoinvestoinnit

Pysyvien vastaavien luovutustulot
Hiedanranta
Bruttoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta
Bruttoinvestoinnit

* Talonrakennushankkeet v. 2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksella

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoin-

maa pienempinä. Nekalan koulun sisäilma-

arvio 1,6 milj. eurolla. Maauimalan lopputili-

nit muodostuvat maanhankinnasta, vah-

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

tys hyväksyttiin lautakunnassa 19.12.2018.

vistuneiden asemakaavojen ja kaupungin

Nekalan koulun tarve ja käyttötarkoitus tu-

Kokonaiskustannukset ylittyivät 0,2 milj.

sitoumusten mukaisista johtosiirroista se-

levaisuudessa on ollut epäselvä. Lentävän-

eurolla (2,0 %). Muita vuosisuunnitelmasta

kä pilaantuneiden maiden puhdistuksista.

niemen koulun perusparannus ja laajennus

poikkeavia talonrakennushankkeita ovat

Lisäksi talonrakennusinvestoinnit siirtyivät

on muuttunut sisäilmakorjaustyöksi (+0,1

mm. Haukiluoman päiväkoti (+1,1 milj. e) ja

asunto- ja kiinteistölautakunnalle vuoden

milj. e), jonka toteutussuunnittelu on käyn-

Keskustan kulttuuritilat/Vanha Kirjastotalo

2018 alusta, jolloin Tampereen Tilakeskus

nissä. Pispalan koulun perusparannus (+3,3

(-0,4 milj. e).

Liikelaitos lakkautettiin. Erikseen valtuus-

milj. e) on siirtynyt väistötilaksi suunnitellun

toon nähden sitovien kehitysohjelmien

Pyynikitie 2:n kuntotutkimuksen takia. Teh-

tetaan alittavan budjetin 1,7 milj. eurolla.

Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta in-

tyjen selvitysten perusteella tiloja ei pystytä

Investointimenoja on kirjattu 11,5 milj. eu-

vestointimenoja sisältyy lautakunnan vuo-

käyttämään väistötiloina, joten nuorimmat

roa marraskuun loppuun mennessä. Maan-

sisuunnitelmaan yhteensä 20,4 milj. euroa.

Maaomaisuuden

investointien

ennus-

oppilaat sijoitetaan siirtokelpoiseen raken-

hankintojen osuus on noin 7,6 milj. euroa

Tammi-marraskuussa investointeja on

nukseen ja vanhimmat oppilaat muihin

ja suurimmat kohteet Lempääläntie 31

toteutettu yhteensä 69,9 milj. eurolla. Net-

koulurakennuksiin. Rakennustöiden arvi-

(Hartela Etelä-Suomi Oy) sekä määräala Myl-

toinvestointien

88,8

oitu aloitus on kesäkuussa 2019. Tesoman

lypurossa (Pilkington Automotive Finland Oy).

milj. euroa, on noin 22,3 milj. euroa vuosi-

yhtenäiskoulun ja päiväkodin piha-alueen

Pilaantuneiden maiden puhdistuksia on tehty

suunnitelmaa pienempi.

viimeistely ja toisen saattopaikan raken-

mm. Sulkavuoressa ja Santalahdessa yhteensä

tilinpäätösennuste,

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja

taminen päiväkodille siirtyvät tehtäväksi

noin 1,1 milj. eurolla. Johtosiirtoja ja muita in-

rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennutta-

2019 (+2,1 milj. e). Mustametsän (+1,4 milj.

vestointeja on toteutettu 2,8 milj. eurolla.

mispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä.

euroa) rakennustöiden aloitus siirtyy vuo-

Hiedanrannan ja Keskusta-hankkeen in-

Tällä hetkellä on yhteensä 8 isoa yli 4 milj.

delle 2019. Koukkuniemen Männistön ra-

vestoinneista kerrotaan Kehitysohjelmat-

euron investointihanketta suunnittelu- ja

kennustöiden aloitus ei ole ollut mahdollista

osiossa.

toteutusvaiheessa sekä lukuisa määrä pieniä

(+1,2 milj. euroa), koska STM hylkäsi han-

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on

hankkeita käynnissä. Painopiste on varhais-

ketta koskevan poikkeuslupahakemuksen.

kirjattu tammi-marraskuussa 24,6 milj. eu-

kasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeis-

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen

roa. Pysyvien vastaavien luovutustulojen

sa. Myös vuokrauksella tai muulla rahoitus-

ja sen käsittely on kesken. Koukkuniemen

ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa

mallilla toteutettavien hankkeiden osuus on

Toukolan lopputilitys hyväksyttiin Asunto-

suunniteltua pienempinä. Toteutuneista ja

merkittävä vuonna 2018.

ja kiinteistölautakunnassa 23.5.2018. Hank-

suunnitelluista kohteista on kerrottu edellä

Talonrakennusinvestointien ennustetaan

keen kokonaiskustannukset alittuivat 0,5

käyttötalouden analyysissä.

toteutuvan 20,2 milj. euroa vuosisuunnitel-

milj. eurolla (3,0 %) ja vuoden 2018 talous-
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Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja
perusparannus
Pispalan koulun perusparannus
Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus
Nekalan koulun sisäilmaperusparannus
Lentävänniemen koulun perusparannus ja laajennus
Koulurakennusten pienet hankkeet
Mustametsän päiväkoti ja neuvola
Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu
Haukiluoman päiväkoti
Irjalan päiväkoti ja koulu
Pellervon päiväkoti ja koulu
Hippoksen uusi päiväkoti
Päiväkotien perusparannus
Päiväkotien pienet hankkeet
LUKIOKOULUTUS
Lukioiden pienet hankkeet
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
Metson tilamuutokset ja perusparannus
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus
Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo
Sara Hildénin taidemuseon perusparannus
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet
Tampereen maauimala
Liikuntapaikkojen perusparannus
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus
ja laajennus
Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus
Koukkuniemi kehittäminen
Toukola (huoltorak. päälle)
Männistö, RAUSAN laajennus
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet
KONSERNIHALLINTO
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt
Suunnittelukustannukset
MUUT KIINTEISTÖT
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä
kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit
Hiedanrannan rakennusten perusparannus
Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauskohteissa

KustannusLoppuarvio kustannusennuste
121 621
100 290
28 750
28 620

Valm. aste
%

Tot. 2018
1-11

VS 2018

Ennuste
2018

Ero VS/
ENN

70

23 516
6 198

44 486
10 063

30 254
8 000

14 232
2 063

3 518
229
3 075
4 300
100
3 000
1 664
59
5 571
6 987
100
100
4 220
1 500
356
356
14 423
146
912
716
100
988
350
7 344
2 000
1 867
5 943
111

200
229
3 023
0
0
2 689
250
6
4 500
6 747
20
100
3 220
1 270
110
110
12 755
146
912
1 106
11
800
350
6 950
1 400
1 080
2 683
50

3 318
0
52
4 300
100
311
1 414
53
1 071
240
80
0
1 000
230
0
0
1 668
0
0
-390
89
188
0
394
600
787
3 260
61

7 500
9 651
4 400
8 700
11 500
3 000
8 800
6 500
6 500
8 000
8 000
4 600
4 220
1 500
356
356
55 585
10 300
20 680
2 600
6 000
988
350
10 800
2 000
1 867
45 876
10 000

7 500
9 650
4 400
17
33
3 000
8 800
6 450
5 700
7 800
8 000
4 600
4 220
1 500
356
356
56 075
10 200
20 680
2 990
6 000
988
350
11 000
2 000
1 867
44 785
9 423

2
98
41
0
0
2
0
99
26
23
0
0
13
0

99

139
206
2 618
0
0
2 452
173
6
3 419
5 011
15
52
2 753
474
66
66
10 655
103
830
1 059
11
617
81
6 444
851
659
2 431
33

5 500

5 436

98

57

156

57

99

17 000
11 000
2 376
3 950
3 250
350
350
4 960
4 960

16 550
11 000
2 376
3 950
3 250
350
350
4 960
4 960

94
3
1

3

1 008
51
1 282
2 123
1 731
101
291
2 964
2 964

2 100
1 200
2 376
3 950
3 250
350
350
4 960
4 960

475
51
2 050
3 500
2 800
350
350
4 610
4 610

1 625
1 149
326
450
450
0
0
350
350

1 060
500

1 060
500

4
37

764
295

1 060
500

1 060
500

0
0

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

233 908

211 976

42 814

75 678

55 472

20 206

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. HIEDANRANTA
(SITOVA ERÄ)

232 848

210 916

42 050

74 618

54 412

20 206

4
99
26
23
0
0
13
99
69
0

1
0
0

Luvut sisältävät myös ensikertaisen kalustamisen ja ei-palautettavien liittymismaksujen kustannukset.
Luvut sisältävät vain talonrakennushankkeiden investointimenot ja rahoitusosuudet, ei lautakunnan muita investointeja
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

68 884

69 305

74 601

74 622

21

-106 473

-112 390

-118 619

-117 028

1 591

-37 589

-43 084

-44 018

-42 406

1 612

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

40

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutu-

johtuu siitä, että kaikkea suunniteltua ei

maanvastaanottotulojen alituksesta sekä

neet toimintatuotot ylittävät 0,6 milj. eurol-

ole toteutettu. Joukkoliikenteen toiminta-

pysäköintivirhemaksu- että pysäköintimak-

la vuosisuunnitelman ja toimintakulut alit-

kulut ovat ylittyneet 1,1 milj. euroa. Ylitys

sutulojen

tavat 1,9 milj. eurolla vuosisuunnitelman.

selittyy jaksotuksen tarkkuudella suhteessa

tuottojen alitus johtuu siitä, että Ruskon

Toimintakate on toteutunut 2,5 milj. euroa

vuosisuunnitelman kausijakoon verrattu-

maanvastaanottopaikan

vuosisuunnitelmaa parempana. Toiminta-

na. Muilta osin toimintakulujen poikkeama

vuoksi maakuormia ajetaan muiden kuntien

tuottojen ylitys johtuu pääosin rakennusval-

johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista

maanvastaanottopaikoille. Pysäköintimak-

vonnan ja kaupunkimittauksen ylityksistä,

vuosisuunnitelmaan verrattuna.

sutulojen alitus johtuu sekä pysäköintivirhe-

alituksesta.

Maanvastaanoton
sulkeutumisen

sillä kuluvana vuonna rakennustoiminta on

Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 milj.

maksuissa syntyneistä luottotappioista sekä

ollut vilkasta. Toisaalta pysäköintivirhemak-

euron lisäykset palvelualueen toiminta-

osittain myös raitiotien rakentamisen tila-

su- ja pysäköintimaksutuotot alittuvat, mi-

menoihin (KV 20.8.2018 § 153) koskien

päisten liikennejärjestelyjen vaikutuksesta

kä johtuu osittain luottotappioista, osittain

palvelutarpeiden muutosten ja palkka- ja

kadunvarsipysäköintiin sekä myös Ratinan

raitiotien rakentamisen tilapäisten liiken-

sopimusratkaisujen

kustannusvaikutusten

uuden kauppakeskuksen ja Koskikeskuk-

nejärjestelyjen vaikutuksesta kadunvarsi-

kattamista sekä talousohjelmassa asetettu-

sen vuoden loppuun asti kestävistä ilmais-

pysäköintiin sekä osittain Ratinan uuden

jen talouden tasapainottamistoimenpitei-

pysäköintikampanjoista.

kauppakeskuksen ja Koskikeskuksen vuo-

den toteuttamista.

ennustetaan alittuvan noin 1,6 milj. eurol-

Toimintakulujen

den loppuun asti kestävistä ilmaispysäköin-

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakat-

tikampanjoista. Toimintakulut alittavat 1,9

teen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa

suunnittelun

milj. eurolla vuosisuunnitelman. Kaupunki-

vuosisuunnitelmaa parempana. Toiminta-

Kaupunkiympäristön suunnittelussa on re-

ympäristön suunnittelun toimintakulujen

tuottojen ennustetaan toteutuvan vuosi-

surssivajauksen takia palveluhankintojen

1,7 milj. euron alitus johtuu pääosin siitä,

suunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympä-

ohjaukseen tullut viivästymisiä ja suunnit-

että muun muassa resurssisyiden takia pal-

ristön suunnittelun tuottojen ennustetaan

telukohteiden aloitus on viivästynyt suunni-

veluhankintojen ohjaukseen on tullut vii-

ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen pääosin

tellusta, jolloin osa hankkeista ja kohteista

västymisiä eikä osaa hankkeista ole päästy

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen

siirtyy seuraavaan vuoteen. Toisaalta myös

aloittamaan suunnitellusti. Rakennuttami-

ylityksistä, joiden tuottojen ylitys johtuu

esimerkiksi kaupunkimittauksen maasto-

sen ja ylläpidon toimintakulujen 1,0 milj.

pääosin rakentamisen määrän korkeasta ta-

työt ovat vähentyneet. Raitiotie -kehitysoh-

euron alitus johtuu pääosin kunnossapidon

sosta sekä kiinteistötoimitusten runsaasta

jelman toimintakulujen ennustetaan alittu-

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunni-

määrästä. Kaupunkiympäristön rakennut-

van 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempien

telmaan verrattuna. Raitiotie -kehitysohjel-

tamisen ja ylläpidon tuottojen ennustetaan

palveluostojen vuoksi.

man toimintakulujen 0,6 milj. euron alitus

alittuvan 1,1 milj. euroa johtuen pääosin
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-11
/ 2018

TP 2017

24 265

20 644

Toimintamenot

-46 887

Toimintakate

Toimintatulot

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)
Toimintakate vyörytyksin

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn
18 / VS
18

25 412

25 433

21

-50 537

-54 403

-52 826

1 578

-22 622

-29 894

-28 991

-27 393

1 599

79

60

60

63

3

-22 542

-29 834

-28 931

-27 329

1 602

Toimintamenot
Toimintakate
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

van kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuneet toimintatuotot ylittävät 1,0 milj.
eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut
alittavat 3,0 milj. eurolla vuosisuunnitelman.
Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin raylityksistä, sillä rakentamisen määrä on ollut korkea ja kiinteistötoimitusten määrä on

11 022

4 943

10 327

11 477

1 150

ollut suurta. Toisaalta pysäköintivirhemak-

-13 434

-14 902

-16 460

-15 191

1 269

su- ja pysäköintimaksutuotot alittuvat, mi-

-2 411

-9 959

-6 133

-3 714

2 419

-713

-575

-586

-612

-26

-3 124

-10 534

-6 719

-4 326

2 394

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Toimintatulot

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuulu-

kennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen

Kaupunkiympäristön suunnittelu
Toimintatulot

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

kä johtuu osittain luottotappioista, osittain
raitiotien rakentamisen tilapäisten liikennejärjestelyjen vaikutuksesta kadunvarsipysäköintiin sekä osittain keskustan kahden
suuren kauppakeskuksen vuoden loppuun
asti kestävistä ilmaispysäköintikampanjois-

10 388

13 175

12 375

11 246

-1 129

Toimintamenot

-25 366

-27 345

-28 788

-28 735

54

Toimintakate

-14 978

-14 170

-16 413

-17 489

-1 075

suunnittelun toimintakulujen 1,7 milj. eu-

-276

-217

-220

-230

-11

ron alitus johtuu pääosin siitä, että muun

-15 253

-14 387

-16 633

-17 719

-1 086

2 849

2 512

2 710

2 710

0

suunnitellusti. Rakennuttamisen ja ylläpi-

Toimintamenot

-5 687

-5 719

-6 325

-6 315

10

don toimintakulujen 1,0 milj. euron alitus

Toimintakate

-2 838

-3 207

-3 615

-3 605

10

johtuu pääosin kunnossapidon toiminnan

-494

-407

-418

-435

-17

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

-3 332

-3 614

-4 034

-4 040

-7

1

9

0

0

0

Muilta osin toimintakulujen poikkeama

Toimintamenot

-791

-1 275

-1 506

-1 209

297

johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista

Toimintakate

-789

-1 266

-1 506

-1 209

297

vuosisuunnitelmaan verrattuna.

-44

-33

-33

-35

-2

-833

-1 300

-1 539

-1 244

295

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin
Kestävä kaupunki
Toimintatulot

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

vuosisuunnitelman.

Kaupunkiympäristön

muassa resurssisyiden takia palveluhankintojen ohjaukseen on tullut viivästymisiä eikä kaikkia hankkeita ole päästy aloittamaan

Raitiotie-kehitysohjelma
Toimintatulot

ta. Toimintakulut alittavat 3,0 milj. eurolla

rattuna. Raitiotie -kehitysohjelman toimintakulujen 0,6 milj. euron alitus johtuu siitä,
että kaikkea suunniteltua ei ole toteutettu.

Kaupunginvaltuusto myönsi 2,2 milj. euron lisäykset yhdyskuntalautakunnan toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153) koskien palvelutarpeiden muutosten ja palkka- ja
sopimusratkaisujen

kustannusvaikutusten

kattamista sekä talousohjelmassa asetettujen talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista.
Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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Tilinpäätösennusteen osalta toimintakat-

ja hankkeista ei ole käynnistynyt suunnitel-

varsipysäköintiin sekä myös Ratinan uu-

teen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa

lussa aikataulussa ja ne siirtyvät seuraavaan

den kauppakeskuksen ja Koskikeskuksen

vuosisuunnitelmaa parempana. Toiminta-

vuoteen. Toimintatuottojen ennustetaan

vuoden loppuun asti kestävistä ilmaispysä-

tuottojen ennustetaan toteutuvan vuosi-

ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen pääosin

köintikampanjoista. Maanvastaanottotuot-

suunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympä-

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen

tojen alitus johtuu siitä, että Ruskon maan-

ristön suunnittelun tuottojen ennustetaan

ylityksistä, joiden tuottojen ylitys johtuu

vastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi

ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen pääosin

pääosin rakentamisen määrän korkeasta ta-

suurten työmaiden (muun muassa Raitio-

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen

sosta sekä kiinteistötoimitusten runsaasta

tie) maakuormia ajetaan muiden kuntien

ylityksistä. Kaupunkiympäristön rakennut-

määrästä. Toimintakulujen ennustetaan alit-

maanvastaanottopaikoille. Toimintakulujen

tamisen ja ylläpidon tuottojen ennustetaan

tuvan 1,3 milj. euroa, sillä resurssivajauksen

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

alittuvan 1,1 milj. euroa johtuen pääosin

takia palveluhankintojen ohjaukseen tullut

mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan

maanvastaanottotulojen alituksesta sekä

viivästymisiä ja suunnittelukohteiden aloi-

toteutuvan 1,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

pysäköintivirhemaksu- että pysäköintimak-

tus on viivästynyt suunnitellusta, jolloin osa

maa heikompana.

sutulojen alituksesta. Toimintakulujen en-

hankkeista ja kohteista siirtyy seuraavaan

Kestävä kaupunki -palveluryhmän to-

nustetaan alittuvan noin 1,6 milj. eurolla

vuoteen. Myös kaupunkimittauksen maas-

teutuneet toimintatuotot ylittävät 0,4 milj.

johtuen pääosin kaupunkiympäristön suun-

totyöt ovat vähentyneet. Toimintakatteen

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin

nittelun palveluostojen alituksista. Kaupun-

ennustetaan toteutuvan 2,4 milj. euroa vuo-

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

kiympäristön suunnittelussa on resurssiva-

sisuunnitelmaa parempana.

tyksestä. Toimintakulut alittuvat 0,1 milj.

jauksen takia suunnittelukohteiden aloitus

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

eurolla johtuen ympäristönsuojelun palve-

viivästynyt suunnitellusta. Toisaalta myös

män toteutuneet toimintatuotot alittavat

lujen ostojen säästöstä. Toimintatuottojen

esimerkiksi kaupunkimittauksen maasto-

1,0 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtu-

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

työt ovat vähentyneet. Raitiotie -kehitysoh-

en pääosin pysäköintimaksu- ja pysäköin-

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan

jelman toimintakulujen ennustetaan alittu-

tivirhemaksutuottojen sekä maanvastaan-

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

van 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempien

oton tuottojen alituksesta. Toimintakulut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

palveluostojen vuoksi.

(sisältäen vok) alittavat 1,0 milj. eurolla

vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-
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vuosisuunnitelman johtuen pääosin kun-

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän

luryhmän toteutuneet toimintatuotot ylit-

nossapidon

kausivaihteluista

toteutuneet toimintakulut alittavat 0,6 milj.

tävät 1,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman

vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toiminta-

euroa vuosisuunnitelman johtuen osittain

johtuen rakennusvalvonnan ja kaupunki-

tuottojen ennustetaan alittavan 1,1 milj.

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunni-

mittauksen tuottojen ylityksistä, sillä raken-

eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin

telmaan verrattuna. Toimintakulujen en-

tamisen määrä on ollut korkealla tasolla ja

pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksu-

nustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuo-

kiinteistötoimitusten määrä on ollut runsas-

tuottojen sekä maanvastaanoton tuottojen

sisuunnitelmaa pienempänä suunniteltua

ta. Toimintakulut alittavat 1,7 milj. eurolla

alituksesta.

ali-

pienempien palveluostojen vuoksi. Toimin-

vuosisuunnitelman. Pääasiallinen syy alituk-

tus johtuu sekä pysäköintivirhemaksuissa

takatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj.

seen on palveluostojen toteutuminen vuo-

syntyneistä luottotappioista sekä osittain

euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

sisuunnitelmaa pienempinä. Sopimustekni-

myös raitiotien rakentamisen tilapäisten

sistä tai resurssisyistä johtuen osa kohteista

liikennejärjestelyjen vaikutuksesta kadun-
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-51 181

-46 470

-60 724

-60 324

400

Rahoitusosuudet

0

200

0

0

0

Nettoinvestoinnit

-51 181

-46 270

-60 724

-60 324

400

0

9 088

0

0

0

-10 211

-11 330

-19 700

-14 810

4 890

-560

-49

-500

-950

-450

-959

-8 697

-1 533

-1 533

0

Rahoitusosuudet

0

411

33

33

0

Nettoinvestoinnit

-959

-8 286

-1 500

-1 500

0

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)
Bruttoinvestoinnit

Pysyvien vastaavien luovutustulot
Viiden tähden keskusta
Bruttoinvestoinnit
Hiedanranta
Bruttoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli
Bruttoinvestoinnit

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

teen väylien ja tonttivesijohdon sekä viemä-

suuri ja painottuu vuosille 2018 - 2019, mi-

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen

rin rakennustyön suunniteltua laajemmasta

kä aiheuttaa painetta vuosibudjetissa pysy-

bruttoinvestointien ennuste on 77,6 milj.

toteutuksesta sekä Syötävän puiston raken-

misessä. Santalahden uuden kaava-alueen

euroa mikä on 4,8 milj. euroa vuosisuunni-

tamisesta 2018.

rakentamisen budjetissa ei varauduttu
(KV

Uranraitin tukiseinän rakentamiseen, mikä

te on 77,6 milj. euroa. Investointien ennus-

19.2.2018 § 23) Kaupunkiympäristön pal-

maksaa arviolta 0,8 milj. euroa. Viinikan

te on pienentynyt 2,6 milj. euroa lokakuun

velualueen 1,148 milj. euron uudelleen

sillan ja Lempääläntien rakentamisen yh-

ennusteesta johtuen perustoiminnan inves-

budjetoinnit vuodelta 2017 siirtyneistä

teydessä toteutetaan myös liikennevalojen

tointien ylitysennusteen 0,5 milj. euron pie-

hankkeiden rahoista liittyen Rantatunnelin

ja portaalien uusimiset sekä Viinikanojan

nentymisestä sekä Viiden tähden keskusta

viimeisen päällystekerroksen tekemiseen

parannustöitä. Samanaikaisesti toteutettu-

-kehitysohjelman ennusteen 2,3 milj. euron

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

na suurimmat työnaikaiset liikennehaitat

pienentymisestä ja Hiedanranta -kehitysoh-

rän rakentamiseen (0,148 milj. euroa) sekä

rajoittuvat

jelman ennusteen 0,2 milj. euron kasvusta.

2,6 milj. euron uudelleen budjetoinnit Vii-

Näistä lisätöistä aiheutuu noin 0,5 milj. eu-

den tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen

ron kustannukset. Tesomajärven ja Tesoman

vuodelta 2017 siirtyneistä hankkeista.

kaava-alueiden muu rakentaminen on vii-

telmaa pienempi. Nettoinvestointien ennus-

Maankäytön

MAD-projektista

(Maan-

käytön Digitalisointi) arvioidaan säästyvän

Valtuusto

hyväksyi

helmikuussa

pienempään

kokonaisaikaan.

0,9 milj. euroa. Rakennuttamisen perustoi-

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

västynyt ja alueiden katujen ja raittien ra-

minnan investointimenojen ennustetaan

luryhmässä Kaupunkimittauksessa käynnis-

kentamiseen ei päästä täysimääräisesti tänä

ylittyvän 0,5 milj. euroa johtuen pääosin

tetyn MAD-projektin 1 milj. euron investoin-

vuonna. Näiden kohteiden rakentamiseen

Raitiotien rinnakkaishankkeiden suuresta

timenon osalta ennustetaan 0,9 milj. euron

on varattu vuoden 2018 budjetissa noin

toteuttamistarpeesta, joka ajallisesti ajoit-

alitusta vuosisuunnitelmaan nähden. Val-

0,8 milj. euroa, mikä on siirtymässä vuo-

tuu vuosille 2018 - 2019. Viiden tähden

mistelussa olevien kilpailutusten aikataulu-

delle 2019. Nokiantien kevyen liikenteen

keskusta -kehitysohjelman ennustetaan alit-

jen myötä tänä vuonna ei ole toteutumassa

leventämisen toteuttaminen siirtyy tuleville

tuvan 4,9 milj. euroa johtuen suunnitelmien

kuin pieniä osakokonaisuuksia.

vuosille, tälle kohteelle on budjetoitu 0,3

puutteista ja työjärjestyksen muutoksesta

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

milj. euroa. Perustoiminnan investointi-

Kansi- ja Areena -hankkeessa. Hiedanranta

mässä ennustetaan 3,9 milj. euron alitus-

en ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa

-kehitysohjelman ennustetaan ylittyvän 0,5

ta vuosisuunnitelmaan nähden. Raitiotien

vuosisuunnitelmaa suurempana. Kaupunki-

milj. euroa johtuen infran l. kevyen liiken-

rinnakkaishankkeiden toteuttamistarve on

ympäristön palvelualueen investointimää-
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rärahoihin sisältyy myös osa Viiden tähden

suunnitelmaa pienempänä kohdistuen Ra-

tää arvion kustannusten noususta ja mah-

keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien

kennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmään.

dollisista bonuksista. Vuonna 2018 tehtiin

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten koko-

tunnelin viimeinen päällystekerros sekä on

investointimäärärahoista, jotka ovat kaupunginvaltuustoon

44

nähden

ohjelmittain

naiskustannusennuste yhteensä on 197,9

sitovia. Kehitysohjelmien investointien en-

milj. euroa, josta Tampereen kaupungin

nustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa vuosi-

osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisäl-

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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Joukkoliikennelautakunta
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

44 619

48 662

49 189

49 189

0

Toimintamenot

-59 586

-61 853

-64 216

-64 203

14

Toimintakate

-14 968

-13 191

-15 027

-15 014

14

-79

-60

-60

-63

-3

-15 047

-13 251

-15 087

-15 077

10

Joukkoliikenne
Toimintatulot

Vyörytykset (Tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Joukkoliikennelautakunnan

alaisuuteen

Toimintakulut ovat ylittyneet 1,1 milj. eu-

kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän

roa. Ylitys selittyy jaksotuksen tarkkuudella

tammi-marraskuun

suhteessa vuosisuunnitelmaan.

toteutuneet

toimin-

menpiteiden toteuttamista.
Tilinpäätösennuste on toimintakulujen
osalta vuosisuunnitelman mukainen. Ti-

tatuotot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa

Kaupunginvaltuusto myönsi 0,45 milj.

linpäätösennuste sisältää 0,2 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa pienempänä. Myynti-

euron lisäykset joukkoliikennelautakunnan

kaupungin talousohjelmasta tulevat säästö-

tuotot ovat ylittyneet toiminnan suotuisan

toimintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153)

toimenpiteet kohdistuen joukkoliikenteen

kehityksen vuoksi ja valtiontuet vastaavasti

koskien palvelutarpeiden muutosten ja

vähäliikenteisten linjojen liikenteen opti-

alittuneet. Tuet tulevat toteutumaan bud-

palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvai-

mointiin.

jetoidusti. Tilinpäätösennuste on tuottojen

kutusten kattamista sekä talousohjelmassa

osalta vuosisuunnitelman mukainen.

asetettujen talouden tasapainottamistoi-

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan
vuosisuunnitelman mukaisesti.

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

VS 2018

-512

-1 200

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Joukkoliikenne
Bruttoinvestoinnit

-1 000

200

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Joukkoliikennelautakunnan

alaisuuteen

roa, mikä on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitel-

alitus johtuu lippu- ja maksatusjärjestelmä-

kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen

maa pienempi. Nettoinvestointien ennuste

hankkeen toteutumisesta kuluvan vuoden

bruttoinvestointien ennuste on 1,0 milj. eu-

on 1,0 milj. euroa. Investointien ennusteen

osalta suunniteltua pienempänä.

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018
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KEHITYSOHJELMAT
Hiedanranta
HIEDANRANTA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

-2 459

-1 816

-2 231

-2 620

-389

-1 026

-498

-991

-990

1

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-824

-787

-580

-970

-390

Yhdyskuntalautakunta

-609

-531

-660

-660

0

Hiedanranta
Elinvoima- ja osaamislautakunta

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

ja luodaan innovaatiotoiminnalle laajas-

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja

sa yhteistyössä, sekä kaupungin sisäisten

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

ryhmien että ulkoisten toimijoiden kanssa

Hiedanrannan toimintakatteen ennustetaan

takunnan vuosisuunnitelmiin.

roadmapia, joka kytkeytyy kaupunginosan

toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitel-

suunnitteluun ja toteutukseen.

Innovaa-

maa heikompana. Ylitys johtuu vanhojen

makaavan arvioidaan olevan valmis vuonna

tiotoiminnan avulla halutaan etsiä, kokeilla

kiinteistöjen ylläpidon arvioitua suurem-

2019 jonka jälkeen alueen varsinainen ra-

ja löytää ratkaisuja, jotka tukevat kaupun-

masta tarpeesta.

kentaminen voisi alkaa 2020 -luvun alussa.

Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen ase-
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nitelman mukaisesti.

ginosan tavoitteidenmukaista rakentumista

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta

Kaupunginvaltuusto myönsi 0,2 milj. eu-

erityisesti kestävyyden osalta. Hiedanran-

Hiedanrannan toimintakatteen ennuste on

ron lisäykset yhdyskuntalautakunnan toi-

nassa on käynnissä T&K hankkeita ja ko-

lähes vuosisuunnitelman mukainen.

mintamenoihin (KV 20.8.2018 § 153) koski-

keilutoimintaa esimerkiksi kiertotalouden,

en alueen asemakaavoitukseen tarvittavaa

ravinnekierron, liikkumisen ja energian tee-

lisäpanostusta.

moissa. Hankkeet etenevät suunnitellusti.

Vuonna 2018 Hiedanrannan innovaatio-

Yhdyskuntalautakunnan osalta toiminta-

ympäristön toimintamallia muodostetaan

katteen ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

Talousarvion toteumavertailu

HIEDANRANTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-11 /
2018

TP 2017 VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-3 127

-1 784

-6 500

-4 450

2 050

-2 567

-1 735

-6 000

-3 500

2 500

-560

-49

-500

-950

-450

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit

kenteen väylän rakentamisesta.

bilointiratkaisua edullisemmalta vaikuttava

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan

Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten

0-kuidun hyödyntämisratkaisu, jota nyt

ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitel-

investointimäärärahojen ennustetaan alittu-

tutkitaan maa- ja metsätalousministeriön

miin.

van 2,5 milj. eurolla.

rahoittamassa tutkimushankkeessa. 0-kui-

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut

Hiedanrannan tammi-marraskuun toteutu-

Aluehallintoviraston 10.10.2018 myöntä-

neet investoinnit 2,6 milj. euroa ovat pää-

mästä Vaitinaron vesistötäyttöluvasta Vaa-

Yhdyskuntalautakunnan alaisten inves-

asiassa pilaantuneiden maiden käsittelyä

san hallinto-oikeuteen. Sulkavuoren kes-

tointien ennustetaan toteutuvan 0,5 milj.

sekä Hiedanrannan rakennusten peruspa-

kuspuhdistamon työmaa aloittaa louheen

euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Yli-

rantamista sekä maa- ja vesirakentamista.

toimituksen 2018 marras-joulukuussa, lou-

tys johtuu kevyen liikenteen väylien ja tont-

hetta läjitetään tilapäisesti Hiedanrantaan

tivesijohdon sekä viemärin rakennustyön

lumenkaatopaikan läheisyyteen.

suunniteltua laajemmasta toteutuksesta se-

Yhdyskuntalautakunnan osalta Hiedanrannan tammi-marraskuun toteutuneet investoinnit 0,6 milj. euroa johtuvat pääosin

Hiedanrannassa ei tänä vuonna päästä

tonttivesijohdon toteutuksesta Hiedanran-

tekemään 0-kuidun koerakentamisinves-

nan alueelle sekä Hiedanrannan kevyen lii-

tointia, koska on löydetty aikaisempaa sta-

dun käsittelyyn liittyviä päätöksiä tehdään
vuoden 2019 kuluessa.

kä ”Syötävän puiston” rakentamisesta 2018.
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Viiden tähden keskusta
VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

-2 252

-2 635

-3 496

-2 618

878

-2 090

-2 440

-2 896

-2 418

478

-162

-195

-600

-200

400

Viiden tähden keskusta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Yhdyskuntalautakunta

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman

nitelma on ollut luonnoksena nähtävillä ja

käyttötalous jakautuu yhdyskuntalautakun-

tarkoitus on viedä suunnitelma kaupungin-

mislautakunnan

nan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan

hallitukseen hyväksyttäväksi vuoden 2019

ennustetaan alittuvan 0,5 milj. euroa. Hen-

vuosisuunnitelmiin.

alussa.

kilöstökulut ovat toteutuneet alle vuosi-

Tullikamarinaukion

suunnittelukilpailu

asemakaavan

alaisen

luonnos-

suunnitelman henkilöstövajeista johtuen.

vaiheen palautteen jälkeen käynnistyy On-

Henkilöstön suunniteltua pienempi määrä

yhdessä voittaneen ehdotuksen tekijöiden

kiniemen Trikoon tontinluovutuskilpailu.

vaikuttaa myös projektituotantoa hidasta-

Yhdyskuntalautakunnan

osalta

Viiden

vasti.

2018 loppuun mennessä. Asemakeskus-

tähden keskusta -kehitysohjelman tilinpää-

hankkeen yleissuunnittelu on käynnissä.

tösennuste on 0,4 milj. euroa vuosisuun-

etenemisestä on raportoitu seuraavalla si-

Kehitysohjelman

investointihankkeiden

Yhteistyösopimuksen valmistelua jatketaan

nitelmaa pienempi. Alituksen syynä on

vulla kohdassa Kehitysohjelman investointi-

ja sopimusosapuolet sekä sopimussisältö

Asemakeskus ja Kunkunparkki -projektien

en toteuma ja tilinpäätösennuste.

kehittyy nykytilanteen mukaiseen suuntaan.

suunnittelun suunniteltua hitaampi etene-

Ratapihankadun ja Morkunaukion kaava-

minen, Näsikallion eritasoliittymän suunnit-

muutostyön kaavaprosessi keskeytettiin ja

telun siirtäminen vuoteen 2020 sekä Rata-

alue toteutetaan lainvoimaisen asemakaa-

pihankadun suunnittelun keskeyttäminen.

van mukaisesti. Amurin alueen yleissuunVIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-23 904

-14 208

-34 100

-31 352

2 748

-13 693

-2 878

-14 400

-16 542

-2 142

-10 211

-11 330

-19 700

-14 810

4 890

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit
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käyttötalouden

on ratkennut ja kaavoitustyötä jatketaan
kanssa. Kaavaehdotus valmistuu vuoden

Särkänniemen

Keskustahankkeen Elinvoiman- ja osaa-
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Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman

osapuolten kommentoitavaksi. Keskustan

na. Ylitys johtuu Kansi- ja Areena hankkeen

investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-

eteläiseen kasvusuuntaan kuuluvan Kale-

vuoden 2017 kulujen kirjaamisesta vuodelle

kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan

vanharjun kaupunginosan korttelin 330

2018. Ranta-Tampellan pilaantuneiden mai-

vuosisuunnitelmiin.

Kansi ja Areena -hanketta sivuavat rasite-

den käsittelyn ennustetaan ylittyvän 0,25

neuvottelut sekä TAKK:n että Spondan kans-

milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2018 § 23) 5,1 milj. euron uu-

sa jatkuvat.

Yhdyskuntalautakunnan alaisten inves-

delleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta

Ranta-Tampellan ensimmäiset asukkaat

tointien ennustetaan toteutuvan 4,9 milj.

-kehitysohjelmalle sen vuodelta 2017 siirty-

muuttivat alueelle huhtikuun alussa 2018.

euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Re-

neistä hankkeista koskien Ranta-Tampellan

Ranta-Tampellan kanavan ylitse rakennetta-

surssisyistä syistä johtuen suunnitelmat ei-

rakentamista, Kansi- ja Areena -hankkeen

vien siltojen kilpailutus on alkanut ja kolme

vät ole edenneet suunnitellussa aikataulus-

käynnistymistä, Ratinan kauppakeskuksen

tarjouskilpailuun osallistuvaa yritystä on

sa, ja lisäksi Kansi- ja Areena -hankkeessa

toteuttamissopimusta sekä tapahtuma-alu-

valittu. Ranta-Tampellan kanavan rakenta-

on työjärjestystä muutettu.

eiden kehittämistä ja Valoviikko-valaistuis-

minen jatkuu edelleen, kanava arvioidaan

ta. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle uu-

avattavan Näsijärveen vuoden 2019 lopulla.

delleen budjetointia kohdistettiin 2,5 milj.
euroa ja yhdyskuntalautakunnalle 2,6 milj.
euroa.

Ratinan kauppakeskus on valmistunut ja
avattu huhtikuussa 2018.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten

Kansi- ja Areena -hankkeen Pohjoiskan-

investointien ennustetaan toteutuvan 1,9

nen sopimustyön luonnokset on jaettu

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempa-

Smart Tampere
SMART TAMPERE
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tot 1-11 /
2018

TP 2017

VS 2018

-1 867

-1 506

-2 112

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18
-1 992

120

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Smart Tampere -kehitysohjelma keskittyy

kaupungit (EKAT) ja 6Aika: Co-created

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parem-

seuraaviin osa-alueisiin: älykäs terveys, äly-

Health and Wellbeing (CoHeWe)) sekä jat-

pana ollen 2,0 milj. euroa. Projektien menot

käs teollisuus, älykäs liikkuminen, älykkäät

kettu meneillään olevia hankkeita suunni-

eivät toteudu tai eivät toteutuneet kaikilta

rakennukset ja infrastruktuuri. Smart Tam-

telmien mukaisesti.

osin suunnitellun suuruisina.

pere Ekosysteemiohjelmassa on käynnistet-

Smart Tampereen ekosysteemiohjelman

ty sovitut hankkeet (6Aika: Energiaviisaat

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan
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Raitiotie-kehitysohjelma
RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Yhdyskuntalautakunta

Tot 1-11 /
2018

TP 2017 VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018 VS 18

-789

-1 266

-1 506

-1 209

297

Vyörytykset (Tukipalvelut)

-44

-33

-33

-35

-2

Toimintakate vyörytyksin

-833

-1 300

-1 539

-1 244

295

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan

alle

kuuluvan

pienempien palveluostojen vuoksi. Kehitys-

Toiminnan ja talouden katsauksen liitteessä

Raitiotie-kehitysohjelma

-palveluryhmän

ohjelman toteutuneet toimintakulut alitta-

1, Raitiotie-kehitysohjelma ja Tampereen

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

vat 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelman, sillä

Raitiotie Oy.

vuosisuunnitelman 0,3 milj. euroa vuosi-

kaikkea suunniteltua ei ole toteutettu. Tar-

suunnitelmaa

kemmin Raitiotiehankkeesta on raportoitu

pienempinä

suunniteltua

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Konsernihallinnon Yhteisten erien alkuperäi-

tien rakentamiseen ja vastaavan suuruinen

koska tilintarkastajien kanssa yhteistyössä

seen talousarvioon budjetoidut laskennalli-

varaus pääomasijoitukseen (investointime-

alkuvuonna 2018 päädyttiin muuttamaan

nen 19,6 milj. euron valtion rahoitusosuus

no) Tampereen Raitiotie Oy:öön eivät näy

suunniteltua kirjaustapaa.

(rahoitusosuus investointimenoon) raitio-

kaupungin talousarvion investointiosassa,

Työllisyyskokeilu -kehitysohjelma
TYÖLLISYYDENHOIDON KOKEILU
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tot 1-11
2018

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-14 720

-20 218

-15 718

4 500

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Työllisyyskokeilun toimintakatteen ennuste-

kilpailutettujen päivähintojen ja toteutetta-

tuskulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj.

taan toteutuvan 4,5 milj. euroa vuosisuun-

vien uusien edullisten pilottien ansiosta ja

euroa yli vuosisuunnitelman kuntoutetta-

nitelmaa parempana ollen -15,7 milj. euroa.

niiden ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. eu-

ville maksettavista matkakorvauksista joh-

Työllisyyskokeilun toimintakate on toteu-

roa alle vuosisuunnitelman.

tuen. Aine- ja tarvike- sekä vuokrakulujen

tunut tammi-marraskuussa 3,8 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa
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parempana

Toiminnalle saatavia tukia kuten valtion

johtuen

korvauksia kuntouttavalle työtoiminnalle ja

pääasiassa palvelujen ostojen alittumisesta

työllistämistukia ennustetaan kertyvän 0,3

5 milj. eurolla. Palvelujen ostot alittuvat

milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Avus-

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,2 milj.
euroa yli vuosisuunnitelman.

Talousarvion toteumavertailu

Konsernihallinto
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-11
/ 2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18 /
VS 18

979

1 650

1 827

1 017

-810

Toimintamenot

-20 591

-24 339

-26 365

-24 297

2 068

Toimintakate

-19 612

-22 689

-24 538

-23 280

1 258

579

608

55

416

361

Toimintamenot

-5 166

-7 077

-8 072

-7 138

934

Toimintakate

-4 587

-6 469

-8 017

-6 722

1 295

-7

-737

-1 023

-1 023

-0

-4 594

-7 206

-9 040

-7 745

1 295

Konsernihallinto
Toimintatulot

ICT-kehittäminen
Toimintatulot

Bruttoinvestoinnit
Toimintakate + nettoinvestoinnit

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Konsernihallinto
Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

mioitu presidentinvaalien toisen kierroksen

uudelleen budjetoitiin vuodelta 2017 kes-

kehittäminen) toimintakate toteutui tammi-

ja maakuntavaalien poisjääminen, jotka

keneräisten projektien johdosta.

marraskuussa 3,2 milj. euroa ajankohdan

vaikuttavat tuloja pienentävästi 0,8 milj. eu-

Vuosisuunnitelmassa raportointikausilla

vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatu-

roa. Toimintamenojen ennustetaan toteutu-

1-11 ICT-kehittämiseen on budjetoitu 8,2

lot toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunni-

van 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

milj. euroa, mutta toteutuma on vain 4,6

telmaa huonompina. Toimintatulojen suun-

nempinä. Henkilöstömenojen ennustetaan

milj. euroa. Pienkehittäminen on toteutunut

niteltua huonompi toteutuminen johtuu

toteutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuunnitel-

hieman alle budjetoidun. ICT-kehittämispro-

pääosin siitä, että keskusvaalilautakunnalle

maa pienempinä. Ennusteessa on huomioi-

jektien osuus käyttötalouden toteutumasta

valtiolta vaaleista tuleva korvaus toteutui

tu presidentinvaalien toisen kierroksen ja

on 2,4 milj. euroa (alitus 2,1 milj. e) ja di-

vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toiminta-

maakuntavaalien poisjääminen. Maakunta-

giohjelman 1,3 milj. euroa (alitus 0,8 milj.

menot toteutuivat yhteensä 3,7 milj. euroa

vaalien poisjäänti parantaa myös palvelujen

e). Alitus johtuu pääasiassa Digi-ohjelman

suunniteltua parempina. Henkilöstökulut

ostojen ennustetta vajaalla 0,2 milj. eurolla.

hallinto-projektin menojen alituksesta sekä

toteutuivat 1,6 milj. euroa suunniteltua

Ostojen konsernipalveluyksikkö Kopparilta

Tahe-Pirkanmaa-, EU-tietosuoja (GDPR)- ja

pienempinä mm. presidentinvaalien toisen

arvioidaan tässä vaiheessa alittavan budje-

Jatkuvuuden hallinta -projektien ostojen

kierroksen poisjäännistä sekä lomapalkka-

toidun 0,5 milj. eurolla. Koppari ennustaa

painottumisesta loppuvuoteen tai menojen

jaksotuksista johtuen. Muiden toimintaku-

merkittävää menojen alitusta, mikä merkin-

alittumisesta.

lujen alittuminen johtuu pääosin siitä, että

nee myös Konsernihallinnolle tilinpäätöshy-

harkinnanvaraisia määrärahoja ja maakun-

vitystä.

ICT-kehittämismäärärahan

ennustetaan

alittavan budjetoidun 1,3 milj. eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa

taan siirtyneiden palkkoihin tehtyjä varauk-

ICT-kehittäminen

ja menojen alittuvan 0,9 milj. euroa pääosin

tietohallinnon

Konsernihallinnon tietohallintoyksikön teh-

GDPR-projektin menojen alittumisesta joh-

ICT-kehittäminen) toimintakatteen tilinpää-

tävä on kehittää kaupungilla ICT-toimin-

tuen.

tösennuste on 1,3 milj. euroa vuosisuunni-

taympäristöä. Vuodelle 2018 on budjetoitu

telmaa parempi. Ennuste on parantunut 0,7

vuosisuunnitelmassa

milj. euroa lokakuun ennusteeseen verrat-

yhteensä käyttötalouteen ja investointeihin

tuna. Toimintatulojen ennusteessa on huo-

noin 9,04 milj. euroa, josta 1,54 milj. euroa

sia ei ole käytetty.
Konsernihallinnon

(pl.

ICT-kehittämisrahaa
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YHTEISET ERÄT
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-11
/ 2018

TP 2017

VS 2018

1 881

2 037

1 282

1 282

0

-100 940

-114 844

-112 179

-112 062

117

-99 060

-112 806

-110 897

-110 780

117

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

alittuivat 0,8 milj. eurolla harkinnanvaraisen

elinkeinorahastosta maksettavat avustukset

mi-marraskuussa 2,6 milj. euroa suunnitel-

määrärahan takia. Palvelujen ostot toteutui-

ovat toteutuneet marraskuun loppuun men-

tua parempana.

vat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

nessä suunniteltua pienempinä.

Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa

nempinä. Syinä tähän ovat muun muassa lii-

Yhteisten erien toimintakatteen ennuste-

suunniteltua suurempina johtuen pääasias-

kunta- ja kulttuurikortin arvioitua pienempi

taan toteutuvan 0,1 milj. euroa suunniteltua

sa TE-keskuksen maksamista työllistämis-

käyttö (0,5 milj. euroa). Aineiden, tarvikkei-

parempana. Tilinpäätösennuste on parantu-

tuista, jotka tullaan jakamaan myöhemmin

den ja tavaroiden ostot toteutuivat 0,1 milj.

nut 0,2 milj. eurolla, koska liikunta- ja kult-

eri toimintayksiköille. Lisäksi henkilökun-

euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtu-

tuurikortin käytön ennustetta on pienennetty.

nalta perityt pysäköintimaksut ovat toteutu-

en yleisurheilun nuorten MM-kisoihin liitty-

neet suunniteltua suurempina.

vistä hankinnoista. Avustukset toteutuivat

Toimintamenot toteutuivat 1,8 milj. euroa

0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

suunniteltua parempina. Henkilöstökulut

pinä, koska suurtapahtuma-avustukset ja

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-11
/ 2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

-16 291

-4 559

-23 968

-22 533

1 435

0

0

0

0

0

-16 291

-4 559

-23 968

-22 533

1 435

31

2 678

10 562

10 592

30

Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Yhteisten erien investoinnit ovat pääasiassa

Nettoinvestointien ennustetaan alittavan

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältä-

sijoituksia konserniyhtiöihin. Marraskuun

vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Loka-

vät sijoitetun vapaan oman pääoman palau-

lopussa sijoituksia oli tehty noin 16,3 milj.

kuussa ennuste oli vuosisuunnitelman mu-

tusta (svop) Finnpark Oy:ltä 0,5 milj. euroa

eurolla, joita olivat Kiinteistö Oy Tampereen

kainen. Ennustemuutos johtuu pääosin Kiin-

sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo

Monitoimiareena (3,201 milj. e), Tampereen

teistö Oy Tampereen Monitoimiareenalle

Oy:n sijoitusten (noin 10,1 milj. euroa) luo-

Seudun Keskuspuhdistamo Oy (noin 3,745

maksettavan oman pääoman viimeisen osan

vutuksen Tampereen Vesi Liikelaitokselle

milj. e), Tavase Oy (noin 0,6 + 0,2 milj. e),

(0,799 milj. euroa) siirtymisestä maksetta-

(Kv 20.8.2018 § 153). Molemmat toteutuvat

Tampereen Messu- ja urheilukeskus (ap-

vaksi tammikuussa 2019. Erää esitettäneen

budjetoidun mukaisesti joulukuussa.

portti 4,26 milj. e), Tampereen Tilapalvelut

uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2019.

Oy (1,0 milj. e), Pirkanmaan Voimia Oy:n

Muilta osin muutos johtuu kaupunginhalli-

(0,82 + 2,706 milj. e), Monetra Oy 625,00 e

tuksen käyttöön varatun 2 milj. euron mää-

ja Vuores Palvelu Oy 2.300,00 euroa.

rärahan alittumisesta.

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

Talousarvion toteumavertailu

KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Tot 1-11
/ 2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

31 583

33 399

34 890

34 856

-34

-28 318

-32 802

-35 460

-31 888

3 573

3 265

596

-571

2 969

3 539

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Kopparin toimintakate toteutui tammi-mar-

le sekä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena lä-

raskuussa 3,3 milj. euroa ajankohdan vuosi-

-ryhmälle myytyjen palveluiden osalta.

hes suunnitellusti. Toimintamenojen odote-

lopun

taan alittuvan 3,6 milj. eurolla, mikä johtuu

Tulot ovat ylittäneet suunnitellun 0,8 milj.

toteuma on 4,1 milj. euroa suunniteltua

pääasiassa ICT-palveluiden ja kehittämiseen

eurolla. Myyntitulot ovat ylittyneet useiden

alhaisempi. Alitus johtuu pääasiassa sekä

varatun rahan suunniteltua vähäisemmästä

palveluiden osalta erityisesti talous-, hen-

ICT-palvelut -ryhmän ostojen suunniteltua

käytöstä. Huomioitavaa on, että Konserni-

kilöstö- ja hallintopalveluissa. Laskutus on

pienemmästä toteumasta että kehittämi-

hallintoon on tehty 1,3 milj. euron varaus

ylittänyt selvästi suunnitellun muun muas-

seen varatun rahan selvästi suunniteltua

liittyen PSHP-Hasa -fuusion aiheuttaman

sa palkanlaskentapalvelun, ostotilauksetto-

pienemmästä käytöstä. Myös henkilöstöme-

myynnin menetyksen kattamiseen Kopparil-

mien ostolaskujen, manuaalireititettyjen ja

not ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa budje-

le. Kopparin tavoite on päästä budjetoituun

ilman reititystietoja olleiden ostolaskujen,

toitua alhaisempina.

-0,571 milj. euron tulokseen ilman, että

suunnitelmaa parempana.

Toimintamenoissa

marraskuun

yksittäismaksujen sekä varhaiskasvatuksen

Toimintakatteen ennustetaan toteutu-

konsernihallinnon varausta joudutaan käyt-

asiakasmaksupäätösten osalta. Laskutus on

van 3,5 milj. euroa budjetoitua parempana.

tämään. Tavoitteeseen päästään ja ennus-

ollut suunniteltua suurempaa Kasvatus- ja

Ennuste ei ole muuttunut merkittävästi lo-

teen mukaan toimintakate tulee olemaan

opetuspalveluille, Avo- ja asumispalveluil-

kakuun ennusteeseen verrattuna. Tulojen

huomattavasti budjetoitua parempi.
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Talousarvion toteumavertailu

Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

Liikeylijäämä

1 863

-2

-1

-1

0

Investoinnit

-796

-1 945

-1 952

-1 952

0

Rahoitusosuudet

0

168

302

302

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot

0

27

0

0

0

-796

-1 750

-1 650

-1 650

0

Investointien rahavirta yhteensä

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto

kuljetusmäärät ovat kasvaneet ja omavas-

yhteensä 11,8 milj. euroa, kasvua edelli-

marraskuun lopussa oli noin 44,6 milj. eu-

tuutaksaa on korotettu.

seen vuoteen on 6,75 %:ia. Muutos selittyy

roa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen

Pirkanmaan pelastuslaitos on valmius-

osin aikaisempaa tarkemmalla ostolaskujen

maksuosuustulojen ja ensihoidon tulojen

organisaatio, joten muuttuvat suoritteiden

jaksottamisella kauden vaihteessa. Tämän

lisäksi myös ensivastetoiminnan tulot, nk.

määrät vaikuttavat vain hiukan kuukausit-

lisäksi vuokramenot sekä materiaaliostot

ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. Lii-

taisiin menoihin. Pirkanmaan pelastuslai-

ovat kasvaneet hieman edelliseen vuoteen

kevaihto on edellisen vuoden tasolla, mutta

toksen toimintamenot olivat marraskuun

verrattuna, mutta kasvu on huomioitu ta-

toteutunut hieman vuosisuunnitelmaa suu-

lopussa 43,1 milj. euroa, mikä on 3,7 %:ia

lousarviossa.

rempana.

enemmän kuin vuotta aiemmin. Toiminta-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talouden

menoista 67,8 %:ia on pelastustoiminnan

toteuma marraskuun lopussa oli 0,059 milj.

menoja, loput ensihoidon menoja.

euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen ennuste-

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja
Pirkanmaan pelastuslaitos ovat solmineet

54

yhteistoimintasopimuksen koskien ensihoi-

Henkilöstömenojen toteuma oli 31,3

topalvelun toteuttamista Tampereen, Pirk-

milj. euroa, mikä on 2,7 %:ia enemmän kuin

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoin-

kalan, Nokian, Valkeakosken, Lempäälän,

edellisvuonna. Muutos johtuu sopimusko-

nit painottuvat loppuvuoteen. Suunnitellut

Akaan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alu-

rotuksista, arkipyhä- ja lomakorvausten

investoinnit koostuvat pääasiassa raskaasta

eilla. Suurin osa ensihoidon tuloista kertyy

kasvusta, kasvaneista varhaiseläkemenope-

sammutuskalustosta, öljyntorjuntaveneestä

sopimuslaskutukseen perustuen PSHP:lta.

rusteisista maksuista, sijaistarpeen kasvusta

sekä ambulansseista. Marraskuun loppuun

Ensihoidon liikevaihto oli marraskuun lopus-

sekä työaikamuutosten kompensaatiokor-

mennessä investoinnit koostuvat kahdesta

sa 11,2 milj. euroa ja toteuma talousarviosta

vauksista. Muiden toimintamenojen kuin

ambulanssista sekä juuri valmistuneiden pa-

on 96,8 %. Tuloarvio tulee ylittymään, koska

henkilöstömenojen toteuma on 95,1 %:ia,

loasemien ensikertaisesta kalustamisesta.

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

taan olevan vuosisuunnitelman mukainen.

Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitokset
LIIKEYLIJÄÄMÄ
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

18 117

23 477

25 309

24 064

-1 245

Kaupunkiliikenne

1 270

3 600

288

500

212

Infra

1 554

4 244

3 861

2 560

-1 301

Voimia

2 341

2 841

1 931

1 518

-413

Tilakeskus

-

28 688

-

-

-

Yhteensä

23 281

62 849

31 389

28 642

-2 747

Vesi

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-mar-

poikkeamaa ja Tampereen Veden poikkea-

vuosisuunnitelmaa pienempinä. Kokonai-

raskuun toteutunut liikeylijäämä oli 23,3

maennuste on lähes yhtä suuri. Tampereen

suudessaan liikelaitosten investointitaso

milj. euroa. Tampereen Veden liikeylijäämä

Voimia ennustaa liikeylijäämän olevan 0,4

on laskenut tälle tilikaudelle huomattavasti,

oli 18,1 milj. euroa, Voimian 2,3 milj. euroa,

milj. euroa tavoitetta heikompi. Tampereen

mikä johtuu Tampereen Tilakeskuksen yhti-

Infran 1,6 milj. euroa ja Kaupunkiliikenteen

Kaupunkiliikenne ennuste on 0,2 milj. euroa

öittämisestä ja talonrakennusinvestointien

1,3 milj. euroa.

vuosisuunnitelmaa parempi.

siirtymisestä elinvoiman ja kilpailukyvyn

Liikelaitosten

yhteenlaskettu

liikey-

Liikelaitosten investoinnit ovat marras-

lijäämäennuste 28,6 milj. euroa on 2,7

kuun loppuun mennessä toteutuneet 19,1

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

milj. eurona. Koko vuoden investointien

Tampereen Infra ennustaa 1,3 milj. euron

ennustetaan toteutuvan 4,1 milj. euroa

palvelualueelle.

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 28,6

M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-2,7

M€
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Vesi
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

Liikeylijäämä

18 117

23 477

25 309

24 064

-1 245

-16 867

-20 502

-34 562

-30 562

4 000

0

54

0

0

0

-16 867

-20 448

-34 562

-30 562

4 000

0

0

14 899

14 899

0

Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Tampereen Veden liikevaihto toteutui tam-

sekä liiketoiminnan muut kulut ylittivät vuo-

euron suuruisina.

mi-marraskuussa 0,6 milj. euroa vuosisuun-

sisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Palveluiden

Investoinneista on käytetty yli 16,5 milj.

nitelmaa heikompana. Liikevaihto jakautuu

ostojen toteuma selittyy pääosin tavan-

euroa verkostojen rakentamiseen. Suurim-

seuraavasti: 52,1 milj. eurosta veden myyn-

omaisella kuukausivaihtelulla eri vuosina.

pina kohteina Näsijärven vesijohtojen vesis-

tituottoja on 19,9 milj. euroa, jätevesimak-

Tampereen Veden toimialasta johtuen mm.

töosuudet 3,7 milj. euroa, raitiotien Vedelle

sutuottoja 28,6 milj. euroa ja tilaustöiden

sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi me-

aiheuttamat työt 3,0 milj. euroa sisältäen

laskutustuottoja 3,6 milj. euroa. Veden

nojen toteumaan. Palveluiden ostojen vuo-

Tampereen Raitiotie Oy:n laskuttaman vesi-

myynti oli vuosisuunnitelman mukainen ja

sisuunnitelman ylitystä tarkastelukaudella

johtojen ikähyvityksen 2,0 milj. euroa sekä

jäteveden myynti alitti vuosisuunnitelman

selittävät putkirikkojen suuri määrä (42 kpl

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos 2,0 milj.

1,5 milj. eurolla. Laskutustyöt toteutuivat

runkojohtovuotoja) sekä raitiotiehankkeen

euroa.

ennustettua 0,9 milj. euroa suurempina.

Vedelle aiheuttamat työt. Raitiotiehankkeen

toteuma on 0,3 milj. euroa ja suurimmat

Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui

Vedelle aiheuttamat ylimääräiset työt tul-

kohteet Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos,

1,5 milj. euroa pienempänä.

laan laskuttamaan Raitiotie Oy:ltä ja Raitio-

Villilän pumppaamo sekä Tasanteen jäteve-

Laitosrakentamisen

investointien

Tarkastelujakson liikeylijäämä on 2,3 milj.

tieallianssilta. Poistot alittivat suunnitellun

sipumppaamo. Nettoinvestointien ennuste-

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Käyttö-

0,6 milj. eurolla. Liikeylijäämän ennustetaan

taan toteutuvan 4,0 milj. euroa alle vuosi-

menot ylittivät vuosisuunnitelman 2,4 milj.

toteutuvan vuosisuunnitelmaa 1,2 milj. eu-

suunnitelman ollen 30,6 milj. euroa.

eurolla.

henkilöstökulut

roa heikompana. Edellisvuoteen nähden

ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. euroa,

tarkastelukauden liikeylijäämä on 3,5 milj.

aine- ja tarvikekulut ylittivät vuosisuunni-

euroa heikompi.

Käyttömenoista

telman 0,2 milj. eurolla ja palvelujen ostot

Marraskuun 2018 loppuun mennessä in-

ylittivät vuosisuunnitelman 1,8 milj. euroa

vestoinnit ovat toteutuneet 16,9 miljoonan

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

Talousarvion toteumavertailu

Tampereen kaupunkiliikenne
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

TP Enn
2018

TP Enn 18
/ VS 18

Liikeylijäämä

1 270

3 600

288

500

212

-1 961

-2 963

-3 100

-3 100

0

15

17

0

12

12

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tammi-marraskuussa toteutunut liikevaihto

kompensoiva tuotantohinnan muutos ta-

saavutettavan ja hienoisesti myös ylitettä-

ylittää vuosisuunnitelman tason noin 2,5

pahtuu jälkijättöisesti. Tässä vaiheessa vuot-

vän.

prosentilla. Myös muita tuottoja, joiden

ta materiaalien ja palveluiden kustannukset

Vuoden 2018 investointipäätökset on

merkitys sinällään on vähäinen, on kerty-

ylittävät vuosisuunnitelman tason runsaalla

tehty 12 uudesta linja-autosta. Lisäksi ti-

nyt budjetoitua enemmän. Kokonaisuutena

0,6 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittavat

laajan kasvaneen kysynnän seurauksena on

tulot ylittävät vuosisuunnitelman mukaisen

vuosisuunnitelman lähes 0,5 milj. eurolla.

tehty päätös yhteensä 4 käytetyn linja-auton

tason noin 0,7 milj. eurolla.

Suotuisan tilanteen taustalla ovat vähenty-

hankkimisesta. Lokakuun loppuun mennes-

neiden

sä on toteutunut em. käytettyjen autojen

Toukokuussa toteutettu Infran linja-autojen korjaamotoimintojen integrointi osak-

sairauspoissaolojen ohella myös palkka-

hankinta (yht. hieman alle 0,2 milj. euroa)

si TKL:n toimintoja vaikeuttaa tilikauden

jaksotusten purut. Loppuvuodelle henki-

sekä seitsemän uuden (Volvo) linja-auton

osalta materiaalien ja palveluiden ostojen

löstömenoissa odotetaan kuitenkin kasvua

hankinta. Loput 5 uutta (Solaris) linja-autoa

vertailua vuosisuunnitelmaan nähden. Sa-

palkkaratkaisujen sekä eritoten niiden vaa-

saapuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

manaikaisesti on materiaalien ja palvelui-

timien jaksotusten myötä.

Vanhan kaluston myynnistä on kertynyt luo-

den kohdalla, budjetoitua suuremman lii-

Vuosisuunnitelmaan on tehty kaupungin-

kennesuoritteen ja polttoaineen kohonneen

valtuuston hyväksymät muutokset, minkä

hintatason myötä, tapahtunut menojen

johdosta ylijäämätavoite laskee vajaaseen

voimakasta kasvua. Kustannusten nousua

0,3 milj. euroon. Tämä taso ennustetaan

vutusvoittoa 15 tuhatta euroa.
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Infra
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

Liikeylijäämä

1 554

4 244

3 861

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18
2 560

-1 301

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Infran tammi-marraskuun liikeylijäämä oli

58

liikeylijäämä

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutu-

1,6 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa suunnitel-

oli 0,5 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa

Kunnossapitopalvelujen

van kunnossapidon ylitöiden vuoksi 0,4 milj.

tua heikompi. Liikeylijäämä oli 2,0 milj. eu-

heikompi kuin vuotta aiemmin. Alkutalvi oli

euroa vuosisuunnitelmaa suurempana.

roa heikompi kuin vastaavaan aikaan edel-

erittäin runsasluminen, joka lisäsi lumikuor-

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo-

lisvuonna.

mien poisajoa ja sepelin määrää edelliseen

den liikeylijäämä toteutuu 1,3 milj. euroa

Rakentamisen liikevaihto on 3,1 milj. eu-

vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana teh-

vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,6 milj.

roa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa

tiin myös ylitöitä 1200 tuntia enemmän kuin

eurona.

pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti

edellisenä vuonna. Lisäksi lisätöiden aloitta-

kaupunkiympäristön palvelualueen pienem-

minen viivästyi kuukaudella, koska sepelin

pi tilauskanta. Palvelujen ostojen suhteelli-

poisto tehtiin vasta toukokuun aikana.

nen osuus liikevaihdosta on kasvanut, koska

Korjaamon toiminta oli marraskuussa

maansiirto- ja kuljetuskaluston sekä alihan-

edelleen alijäämäistä korkeiden tilavuokrien

kintojen hintataso on noussut.

ja negatiivisen varastokatteen vuoksi.
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Voimia
1 000 euroa

Tot 1-11
2018

TP 2017

VS 2018

Liikeylijäämä

2 341

2 841

1 931

1 518

-413

-258

-177

-487

-384

103

0

0

0

0

0

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 18 /
2018
VS 18

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui

johtuneet sijaiskulut ja työkyvyn tukeminen

ennustetaan alittuvan 0,6 milj. eurolla mm.

tammi-marraskuussa 0,4 milj. euroa alle

ovat lisänneet työvoimakuluja. Työn tuotta-

puhtauspalvelujen onnistuneiden kilpailu-

suunnitellun. Ulkoisten asiakkaiden osal-

vuus on toteutunut alkuvuonna edellisvuot-

tusten johdosta.

ta myynti oli 0,8 milj. euroa suunniteltua

ta parempana (+0,4 %), mutta hieman tavoi-

pienempää johtuen ulkoisten sopimusten

tetta heikompana.

Liikeylijäämäennuste on 1,5 milj. euroa,
joka on 0,4 milj. euroa heikompi kuin muu-

päättymisestä tai irtisanomisesta. Sisäisten

Elintarvikekäytön tehokkuus on toteutu-

tettu vuosisuunnitelma ja 0,2 milj. euroa

ateriapalvelujen myynnin kehitys verrattu-

nut hieman tavoitetta heikompana. Lisäksi

heikompi kuin lokakuun ennuste. Tavoittee-

na suunniteltuun oli heikompaa ikäihmisten

lakko aiheutti ylimääräisiä elintarvikelukuja.

seen pyritään pääsemään henkilöstön työ-

palvelulinjan asumispalveluissa. Varhaiskas-

Kaluston ostot ovat toteutuneet 0,2 milj.

kyvyn paremmalla hallinnalla ja sopeutta-

vatuksen ja perusopetuksen ateriamyynnit

euroa yli suunnitellun johtuen pakollisista

malla työvoimaa vähentyneeseen myyntiin.

toteutuivat kuitenkin suunniteltua 0,3 milj.

suunnittelemattomista kalustohankinnoista

Vuoden 2018 kalusto- ja laiteinvestoinnit

euroa parempana johtuen siitä, että päi-

ja väistötilojen aiheuttamista yllättävistä

kohdistuvat strategian mukaisesti asiakas-

väkotiruokailussa ateriamäärät ovat olleet

muutoksista. Puhtauspalvelujen ostot ovat

laadun parantamiseen linjastoja uusimalla

suunniteltua suuremmat, oikeutta päivä-

toteutuneet 0,4 milj. euroa alle suunnitellun

ja tuotannon tehostamiseen ja turvallisuu-

kotien henkilökunnan valvonta-aterioihin

uuden palvelukuvauksen ja hankintatavan

den parantamiseen erityisesti suurissa tuo-

on kasvatettu ja perusopetuksen koulujen

tultua voimaan yhä useammassa asiakas-

tantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä painot-

oppilasmäärät ovat kasvaneet. Avo- ja asu-

kohteessa.

tuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjausta

mispalvelujen

ateriamyynnit

toteutuivat

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 0,4

ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi.

suunniteltua 0,2 milj. euroa parempana

milj. euroa alle suunnitellun, johtuen mm.

ICT-kehittämisen osalta Aromi-kehityspro-

johtuen pääosin Tampereen asumispäivys-

henkilöstöruokailusopimusten

päättymi-

jekti hieman myöhästyy suunnitellusta ja

tyksen ja asumisyksiköiden (TASTU) ate-

sestä Sähkölaitoksen ja Tuomi Logistiikan

uuden Aromin käyttöönotto siirtyy vuoden

riapalvelumyynneistä.

Puhtauspalvelujen

kanssa, yhtiöittämiseen liittyvän ulkoisen

2019 puolelle. Investointiennuste on 0,1

myynti toteutui 0,2 milj. euroa yli suunni-

myynnin vähentämisestä ja ikäihmisten ate-

milj. euroa pienempi kuin suunniteltu johtu-

tellun

hyväksymisen

riapalvelujen myynnin alittumisesta uusien

en Tuotantokeittiö Kattilan aloituksen siirty-

jälkeen tulleista kohdemuutoksista johtuen.

toimintayksiköiden aloitusten siirtymises-

misestä vuodelle 2019.

Työvoimakulut (sisältäen henkilöstökulut

tä johtuen. Työvoimakulujen ennustetaan

ja vuokratyövoiman ostot) ovat toteutuneet

ylittävän suunnitellun 0,5 milj. eurolla ja

0,5 milj. euroa yli suunnitellun. Työvoimaku-

työterveyshuollon kustannukset 0,1 milj.

lujen ylitys aiheutuu henkilöstön työkyvyn

eurolla johtuen henkilöstön työkyvyn hallin-

hallinnan haasteista. Sairaus-poissaoloista

nan haasteista. Muiden palvelujen ostojen

vuosisuunnitelman
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LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja
Tampereen Raitiotie Oy
Raitiotien kehitysohjelmalla tavoitellaan

ja rakentamista ja niiden kunnossapidon

Q2/2018 ja kaupunginhallituksessa hyväk-

toimivaa raitiotiejärjestelmää ja onnistu-

valmistelua. Kaupunki teettää Raitiotieal-

sytyt hankkeen sisällönmuutokset 4,73 milj.

nutta

euroa.

toteuttamis-

lianssilla välittömästi raitiotien rakentamis-

prosessia. Lisäksi ohjelman tehtävänä on

raitiotiejärjestelmän

alueeseen liittyviä saneeraus- ja uudisin-

Valtio on sitoutunut osallistumaan Tam-

toteuttaa toimenpiteitä, joilla lievennetään

vestointeja rinnakkaishankkeina. Kaupunki

pereen raitiotien osien 1 ja 2 infrastruktuu-

rakentamisen aikaisia haittoja, varmistaa

vastaa maankäytön, liikennejärjestelmän ja

rin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin

raitiotiejärjestelmän hallittu laajennetta-

joukkoliikennejärjestelmän suunnittelusta.

74,06 milj. eurolla. Vuosittaisen valtiontuki-

vuus, varmistaa, että seudullisesta toteu-

Kaupungin eri yksiköillä on myös Raitiotieal-

osuuden suuruus määräytyy hankkeen val-

tusstrategiasta syntyy yhteisymmärrys sekä

lianssin toiminnassa lupaviranomaisen rooli.

tiontukeen oikeuttavien vuosikustannusten

valmistella Tampereesta raitiotiekaupunki
myös organisaatiomielessä vuoteen 2022

Toiminnan kuvaus

hankkeeseen arvioidaan saatavan valtion

mennessä. Kaupunkiympäristön palvelualu-

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perus-

rahoitusosuutta noin 17,1 milj. euroa.

eelle sijoittuva kehitysohjelma toteutetaan

taa Raitiotien kehitysohjelman. Raitiotien

Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuu-

kaupunginhallituksen ohjauksessa.

kehitysohjelma koordinoi raitiojärjestelmän

luvat osa 1 Hervanta - keskusta ja keskusta

Raitiotien kehitysohjelman keskeiset toi-

toteuttamista kaupungin vastuulla olevissa

- TaYS sekä osa 2, eli rata keskustasta Hie-

menpidekokonaisuudet ovat jatkolinjojen ja

asioissa suunnittelu-, rakentamis- ja käyt-

danrannan kautta Lentävänniemeen. Raitio-

varausten suunnitteluttaminen ja suunnitte-

töönottovaiheissa vuosina 2017 - 2021.

tieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allians-

luohjeiden ylläpito, vaikutusten arviointi ja

Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen on osa

sisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016.

seuranta, viestintä ja vuorovaikutus, raken-

valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopi-

Raitiotieradan rakentaminen osalla 1 on

tamisen aikaisia haittoja lieventävät toimet,

muksia kaupunkiseudun yhdyskuntaraken-

laajimmillaan vuoden 2018 aikana. Rataa

sekä yhteistyö muiden raitiotiekaupunkien

teesta ja liikennejärjestelmästä. Raitiotie

rakennetaan useilla keskustan kaduilla, Ka-

kanssa. Kehitysohjelman määrärahatarve

on kaupungin strategiassa joukkoliikenteen

levassa, Kaupin kampuksella, Hervannan

esitetyillä toimenpiteillä on 1,5 milj. euroa

kärkihankkeena.

valtaväylän varrella ja Hervannassa. Tavoit-

vuodessa.

hyväksymässä

Valtuuston

13.11.2017

kaupunkistrategiassa

on

teena on, että raitiotien koeajot alkavat

Tampereen Raitiotie Oy on raitiotien rata-

linjattu tavoitteeksi, että raitiotien osan 1

keväällä 2020 ensimmäisellä raitiovaunul-

järjestelmän, varikon ja vaunujen omistaja

kaupallinen liikenne alkaa v. 2021 ja osan 2

la. Kaupallinen liikenne keskustasta Her-

ja hallinnoija. Yhtiö vastaa raitiotieinvestoin-

Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen

vantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena

nin rahoituksen järjestämisestä, rakentamis-

on alkanut viimeistään v. 2021.

aloittaa vuonna 2021.

hankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin to-

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, et-

Tampereen Raitiotie Oy on organisoitunut

teuttamissuunnitelman kustannuksista sekä

tä kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien

lokakuusta 2017 alkaen. Toimitusjohtajan

raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossa-

toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta-Pyy-

lisäksi palveluksessa on vaunupäällikkö,

pitosopimuksista. Raitiotieallianssin työssä

nikintori-TaYS mukaisen raitiotiehankkeen.

ratapäällikkö, turvallisuus- ja järjestelmä-

osakeyhtiö ohjaa erityisesti ratatekniikan ja

Raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallinnoin-

vastaava, talous- ja hallintopäällikkö, kaksi

varikon suunnittelua ja rakentamista sekä

timuodoksi valittiin osakeyhtiö.

projekti-insinööriä, johdon assistentti ja toi-

ratainfran kunnossapidon valmistelua. Rai-

Toteutusosan 1 infrastruktuurin kustan-

tiotien valmistuttua yhtiö vastaa järjestel-

nus on 9.11.2018 päivätyn tilanteen mu-

Sopimus raitiovaunutoimituksesta on al-

män kunnossapidon koordinoinnista yhdes-

kaan yhteensä 226,3 milj. euroa. Tavoite-

lekirjoitettu 16.10.2017 Transtech Oy:n ja

sä Tampereen kaupungin kanssa.

kustannukseen sisältyy Raitiotieallianssin

Tampereen kaupungin kesken. Raitiotien

Raitiotieallianssin työssä Tampereen kau-

mistoassistentti.

alkuperäinen valtuuston 7.11.2016 pää-

toteutusosalle 1 tarvitaan 19 raitiovaunua,

palvelualue

töksen mukainen tavoitekustannus 219,02

joiden hankintahinta on noin 72,11 miljoo-

ohjaa katu- ja viheralueiden ja kaupungin

milj. euroa, tilaajan riskeihin kuuluva indek-

naa euroa. Lisäksi hankintahintaan tulee

omistaman kunnallistekniikan suunnittelua

sikorotus 2,53 milj. euroa ajalta Q1/2017-

mm. kolari- ja ilkivaltaosat, vaihto- ja vara-

pungin
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osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä

siirtosopimus, joka on hyväksytty kaupun-

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi ke-

vaunukalustoon aktivoitavat konsultoinnit

ginhallituksessa (KH 20.11.2017 § 651) ja

hitysvaihe arvioitiin osan 1 toteutussuunni-

ja palkat. Vaunukaluston kokonaishankinta-

allekirjoitettu 21.12.2017. Siirtosopimuksen

telmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021 ja

kustannusarvio on täten noin 80,36 miljoo-

mukaisesti Tampereen Raitiotie Oy vastaa

rakentaminen vuosille 2021–2024. Kaupun-

naa euroa.

vaunuhankinnasta ja Raitiotieallianssin val-

ginhallitus päätti 18.12.2017 (§ 705), että

Raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoit-

tuuston 7.11.2016 hyväksymästä kokonai-

raitiotien osan 2 kehitysvaihe aloitetaan

teiden siirtämisestä Tampereen kaupun-

suudesta. Kaupunki säilyy osakeyhtiön rin-

ja tilataan Raitiotieallianssilta. Sopimus

gilta Tampereen Raitiotie Oy:lle on tehty

nalla Raitiotieallianssin tilaajaosapuolena.

osan 2 kehitysvaiheesta on allekirjoitettu

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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22.2.2018. Lisäksi osana osan 2 kehitysvai-

edelleen 3.4.2018 (§ 158), että Rantatie-

hetta suunnitellaan Lielahden pistoraide.

kadulle Santalahden kohdalle toteutetaan

Osan 2 kehitysvaiheen kustannusarvio on

kaksi raitiotiepysäkkiä.

30.5.2018.
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018 (§
166), että raitiotiejärjestelmän laajenemi-

2,9 milj. euroa. Osan 1 toteutussuunnitel-

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2018 (§

seen keskustasta etelän suuntaan varaudu-

massa esitetty tavoiteaikataulu oli, että rai-

436) raitiotien osan 2 suunnitteluperusteet.

taan rakentamalla vaihderisteyksen varauk-

tiotieliikenne Pyynikintorilta Lentävännie-

Samalla hyväksyttiin osan 2 tilaajan budje-

set Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien

meen alkaa vuonna 2024.

tiksi osuudelle Pyyninkintori - Lentävännie-

liittymään. Koilliskeskuksen yleissuunnitte-

Osan 2 valmistelu etenee rinnakkain Hie-

mi enintään 60 milj. euroa ja osuudelle Hie-

lu on käynnistynyt keväällä 2018. Raitiotie-

danrannan alueen yleissuunnittelun ja Nie-

danranta - Lielahdenkatu enintään 10 milj.

hen liittyviä maankäytön ja liikenneverkon

menranta III -asemakaavan laatimisen kans-

euroa.

tarkasteluja on tehty myös Ruotulan golf-

sa. Näiden lisäksi Santalahden uudisalueen

Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saa-

kentän alueella, Nuolialantiellä, Lakalaivas-

rakentamistyöt osan 2 raitiotielinjan varrella

tava valtionapu on enintään 30 prosenttia

sa, Tampereen messu- ja urheilukeskuksen

ovat käynnissä. Hiedanrannan ja Lielahden

hankkeen rakentamiskustannuksista, kui-

ympäristössä ja Ylöjärven kuntarajalla.

alueella on tarkasteltu useita ratalinjauksen

tenkin enintään 71 milj. euroa siten, että 1.

vaihtoehtoja ja kaupunginhallitus päätti

vaiheen osuus rakentamisen valtionavusta

17.9.2018 § 378, että Tampereen kaupunki

18.12.2017 (§ 704), että raitiotie toteute-

on enintään 55,05 milj. euroa ja 2. vaiheen

käynnistää neuvottelut yhteisen raitiotien

taan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä

osuus enintään 15,95 milj. euroa. Liikenne-

yleissuunnitelman laatimiseksi Kangasa-

vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanran-

virasto antoi päätöksen osan 1 toteutusvai-

lan kaupungin, Pirkkalan kunnan ja Ylöjär-

nan keskustan ja Lielahden tehdasalueen

heen valtionavustuksesta 8.1.2018. Vuosien

ven kaupungin kanssa. Yleissuunnitelman

läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen

2015–2016 Raitiotieallianssin osan 1 kehi-

tavoitteena on määrittää raitiotieradan,

ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan

tysvaiheeseen saatiin valtionapua 3,06 milj.

sähkönsyöttöasemien ja yönylivarikoiden

Hiedanrannan keskustasta Lielahdenkadun

euroa, mikä summa ei vaikuta saatavaan ra-

varaukset asemakaavoituksen vaatimalla

ja Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

kentamisvaiheen valtionapuun. Lisäksi osan

tarkkuudella Tampereen keskustasta Pirkka-

Kaupunginhallitus päätti 12.2.2018 (§ 80),

2 Raitiotieallianssin kehitysvaiheen arviolta

lan kunnan Suupan keskustaajamaan, Kan-

että raitiotie välillä Sepänkatu-Hiedanranta

2,9 milj. euron kustannuksiin on toimitet-

gasalan kaupungin Lamminrahkan uudis-

linjataan kulkevaksi Santalahden alueella

tu valtionapuhakemus Liikennevirastolle

rakentamisalueelle ja Ylöjärven kaupungin

Rantatie-kadun rinnalla erotettuna kadusta

2.11.2018.

Kirkonseudulle.

Tampereen

kaupunginhallitus

päätti

ja sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan.

Kaupunkiseudun kuntayhtymän vetoi-

Edellä mainittujen kuntien kaupungin-/

Samalla päätettiin tavoiteaikataulusta siten,

sesti teetettiin selvitys raitiotiejärjestelmän

kunnanhallitukset ovat käsitelleet asiaa ja

että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentami-

seudullisesta

Raitiotien

päättäneet osallistua yleissuunnitelman val-

sesta päätetään valtuustossa viimeistään

tulevaisuuden suunnat Tampereen seudul-

misteluun tähtääviin neuvotteluihin (Pirk-

lokakuussa 2020. Kaupunginhallitus päätti

la -selvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa

kala 1.10.2018 § 210, Kangasala 8.10.2018

laajenemisesta.

Raitiotie-kehitysohjelma ja
Tampereen Raitiotie Oy
Ennuste, milj. euroa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 Yhteensä

-1,3

-1,2

-1,5

-1,5

-1,5

-7,0

Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe)

-63,4

-66,5

-70,3

-45,5

-14,3

-259,9

Vaunuhankinta *)

-10,8

-4,0

-2,5

-16,4

-42,9

-0,8

-1,6

-0,5

18,7

19,3

2,0

Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus
Tampereen Raitiotie Oy

Raitiotiejärjestelmän osan 2 kehitysvaihe
Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1

18,1

-0,2

-3,6

-80,4
-2,9

0,0

58,1

*) 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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§ 244 ja Ylöjärvi 8.10.2018 § 297). Tavoite

Talous

usaste oli 45 prosenttia.

on, että kuntien yhteinen yleissuunnittelun

Raitiotien rakentaminen erityisesti ydin-

Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin

kilpailutus tehdään kevään 2019 aikana.

keskustan keskeisillä kaduilla aiheuttaa

osalle 1 määritettiin kokonaiskustannusar-

Kuntien edustajien nk. seurantaryhmä on

muuttuvia liikennejärjestelyjä, kiertoreit-

vio 238,8 miljoonaa euroa, joka hyväksyttiin

kokoontunut ensimmäiseen valmistelevaan

tejä ja eri kulkumuodoille matka-aikojen

valtuustossa 7.11.2016 osan 1 rakentamis-

kokoukseen 4.12.2018. Tavoitteena on, et-

pidentymistä. Erityisesti Hämeenkadun jär-

päätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitus

tä yleissuunnitelman laatiminen alkaa tou-

jestelyillä on merkittävä vaikutus koko kau-

on 14.5.2018 osaltaan hyväksynyt Raitio-

kokuussa 2019 ja valmistuu vuoden 2020

punkiseudun bussiliikenteen kulkuun. Lii-

tieallianssin osan 1 toteutussisältöön teh-

aikana. Alustava yleissuunnitelman kustan-

kennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden

dyt muutokset 3,18 miljoonaa euroa sekä

nusarvio on 2,3 miljoonaa euroa. Valmiste-

edetessä, ja niiden lähtökohtana on, että

9.4.2018 valtuuttanut Tampereen Raitiotie

lun lähtökohtana on, että valtio osallistuu

tonteille pääsee ja että pelastus- ja huolto-

Oy:n tilaamaan vaihdevarauksen Hatan-

yleissuunnitelman kustannuksiin 30 %:n

liikenne toimii kaikissa tilanteissa. Keskeistä

pään valtatien ja Hämeenkadun liittymään

osuudella. Tästä neuvotellaan MAL4-sopi-

on, että asianosaiset saavat tiedon muutok-

1,55 milj. euroa. Näiden päätösten lisäksi

muskierroksen yhteydessä.

sista ennakkoon ja riittävän ajoissa. Muut-

raitiotieinfraan

Raitiotien kehitysohjelma teettää raiti-

tuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan

jotka ovat Q1/17-Q2/18 väliseltä ajalta

on toteutusosilla 1 ja 2 sekä tulevaisuuden

eri kanavissa. Raitiotien kehitysohjelmalla

2,53 milj. euroa. Lisäksi raitiotieinfran han-

jatkolinjoilla ympäristönvaikutusten arvi-

on yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan

kintaan tulevat alkuvaiheen kustannusten

ointeja ja seurantatutkimuksia, vaihtoehto-

sekä vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen

siirto Tampereen kaupungilta Tampereen

vertailuja ja vaikutustenarviointeja päätök-

liittyvien palautteiden käsittelyssä. Kehitys-

Raitiotie Oy:lle, rakentamisen aikana akti-

senteon tueksi sekä erilaisia tutkimuksia,

ohjelma on tukenut Tampereen Raitiotie

voitavat korot, konsultoinnit, palkat sekä

selvityksiä, alustavia suunnitelmia, suun-

Oy:tä osallistamalla eri matkustajaryhmiä

kalustosopimuksen mukaiset varikon ko-

nitteluohjeita, opinnäytetöitä, kokeiluja,

raitiovaunujen suunnitteluprosessiin. Kehi-

neet ja laitteet infran kunnossapitoa varten.

rakentamisen aikaisia haittoja lieventäviä

tysohjelma vastaa raitiotien taiteen koordi-

Osan 1 kokonaiskustannusarvio on 259,9

toimia ja mittauksia.

naattorin kustannuksista. Taidetta toteute-

milj. euroa. Osan kokonaiskustannusarvio

taan väliaikaisena rakentamisajan haittoja

muodostuu marraskuussa 2018 seuraavasti:

Töiden eteneminen ja toiminnan
painopisteet vuonna 2018

lieventävänä toimenpiteenä sekä raitiotie-

Tampereen raitiotien toteutusosan 1 ra-

kiinteänä taiteena.

kentaminen alkoi vuodenvaihteessa 2016–

järjestelmän operointi- ja ylläpitovaiheiden
Raitiotien

rakentamisen

vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yh-

monia muutoksia tuova urakka, sillä raitiotie

teistyössä Frenckellin asiakaspalvelupisteen

tulee keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia.

kanssa. Raitiotieallianssin yhteistoimintaa

Raitiotieradan rakennustyö, Raitiotieallians-

mitataan erillisellä sidosryhmille suunna-

sin urakka on osalla 1 jaettu viiteen lohkoon:

tulla kyselyllä sekä hankkeen julkisuusku-

keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä,

vaa mitataan analysoimalla toimituksellista

Hervanta ja Hervannan varikko.

mediaa systemaattisesti. Yhteistoiminnan

Rakennustyöt ovat vuonna 2018 jatku-

sujuminen ja julkisuuskuva ovat osa Raitio-

neet ydinkeskustassa, Kalevassa, Hervan-

tieallianssin palveluntuottajia motivoivan

nan valtaväylän varrella ja Hervannassa.

kannustinjärjestelmän mittaristoa.

Raitiotieallianssi tiedottaa verkkosivuillaan

Raitiotiehankkeiden yhteistoimintaa ja

(raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen raken-

kokemusten vaihtoa tehdään erityisesti

nustöistä. Tampereen kaupungin omilla

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun

verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa

sekä Pohjoismaiden uusien raitiotiekaupun-

raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätök-

kien (Bergen, Aarhus, Odense ja Lund) kans-

senteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä,

sa. Raitiotien kehitysohjelman vastuulla on

rinnakkaishankkeista ja asemakaavoituk-

valmistella raitiotien toteutushankkeeseen

sesta. Marraskuussa 2018 Raitiotieallianssin

liittyviä yleisötilaisuuksia.

43 prosenttia ja ratainfran tekninen valmi-

indeksikorotukset,

osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista
10,5 milj. euroa,

palautteiden

2017. Rakentaminen on pitkäaikainen ja

toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty

•

tulee

•

osan 1 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
• allianssin
palveluntuottajia
sitova
tavoitekustannus: alkuperäinen 219,02
milj. euroa
• indeksikorotukset osan 1 (ajalta
Q1/2017 - Q2/2018 on ollut 2,53 milj.
euroa)
• hankeen sisällönmuutokset 4,77 milj.
euroa. KH on antanut päätöksen 3,18
milj. euron muutoksille (14.5.2018 §
227) sekä vaihdevaraus Hatanpään
valtatien ja Hämeenkadun liittymään
1,55 milj. euroa (KH 9.4.2018 § 166).
• tilaajan hankinnat allianssiin 4,2 milj.
euroa,
• tilaajan riskivaraus allianssihankinnassa
3,2 milj. euroa sekä
• bonuspoolin budjettivaraus 1,875 milj.
euroa.
• alkuvaiheen kustannusten siirto yhtiölle
1,62 milj. euroa
• arvioidut hankkeen osan 1 ajalta
aktivoidut korot, konsultoinnit ja palkat
7,47 milj. euroa
• kalustosopimuksen
mukaiset
varikon koneet ja laitteet infran
kunnossapitoa varten 4,79 milj. euroa

Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11/2018

63

Talousarvion toteumavertailu

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu elo-

aikana. Valitusprosessien vuoksi raitiotiera-

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvio

kuun 2016 hintatasossa. Allianssin tavoi-

dan rakentamisen työjärjestystä on joudut-

valtuuston päätöksenteon hetkellä oli 307,3

tekustannukseen vaikuttavat rakennusalan

tu muuttamaan, mikä aiheuttaa varikolla

milj. euroa, josta valtiontuen osuus on

ja rakennusmateriaalien yleiset kustannus-

töiden kiirehtimisestä aiheutuvia lisäkus-

58,11 milj. euroa. Hankkeen osan 1 koko-

muutokset, jotka on Raitiotieallianssin sopi-

tannuksia.

naiskustannusarviosta

muksessa sidottu osaindekseihin. Allianssin

rakentamisvaiheen

suunnittelukokous

kustannuksen osuus oli 228,3 milj. euroa

tavoitekustannukseen tehdään indeksitar-

päätti 18.4.2017 hankkeen laajennuksena,

ja rakentamisvaihetta edeltäneen kehitys-

kastus neljännesvuosittain, jolloin tavoite-

että Hermiankadulle toteutetaan raitiotie-

vaiheen kustannuksen osuus oli 10,5 milj.

kustannus joko laskee tai nousee. Allianssin

pysäkki. Osan 1 kolmen sähkönsyöttöase-

euroa. Lisäksi kustannusarvio sisälsi vaunu-

osapuolet ovat sitoutuneet osan 1 tavoite-

man sijaintia ja lähes kaikkien syöttöase-

hankinnan kustannuksen 61 milj. euroa sekä

kustannukseen toteutusvaiheen 1 allianssi-

mien ulkomuotoa, julkisivuja on muutettu

Raitiotien kehitysohjelman vuosien 2017–

sopimuksen allekirjoituksella. Indekseihin

rakennuslupaprosessien yhteydessä. Kau-

2021 kustannukset, yhteensä 7,5 milj. eu-

perustuvien kustannusmuutosten riskit ja

punginhallitus on päättänyt 9.4.2018, että

roa. Päätöshetken valtiontuen osalta osan

hyödyt ovat tilaajalla, Tampereen Raitiotie

Tampereen Raitiotie Oy valtuutetaan tilaa-

1 rakentamisvaiheen valtiontuen osuus

Oy:llä. Indeksitarkastuksen kokonaissumma

maan osan 1 laajennuksena vaihdevarauk-

oli 55,05 milj. euroa ja rakentamisvaihet-

ajalta Q1/2017 - Q2/2018 oli 2,53 milj. eu-

sen suunnittelu ja rakentaminen Hämeen-

ta edeltäneen kehitysvaiheen valtiontuen

roa.

kadulle Hatanpään valtatien liittymään.

osuus oli 3,06 milj. euroa. Osan 1 raitiovau-

Raitiotieallianssin rakentamistöiden val-

Vaihdevarauksen kustannusarvio on 1,55

nujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen

miusastetta ja kustannustilannetta on mah-

milj. euroa. Tampereen Raitiotien Oy:n hal-

ja lisäksi vaunuhankintaan on sisällytet-

dollista seurata kaupungin internet-sivuilla.

litus on hyväksynyt Raitiotieallianssin osan

ty liitännäisosat sekä järjestelmäoptiot ja

Tiedot päivittyvät sivuille kuukausittain al-

1 toimitussisältöön muutoksia, joiden ko-

muutostyöt. Tämä nostaa vaunuhankinnan

lianssin johtoryhmän kokousrytmin mukai-

konaiskustannusarvio on 3,18 milj. euroa.

kustannusarvion 80,4 milj. euroon.

sesti.

Muutoksissa on mukana kaupunginhalli-

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannus-

Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden

tuksen aiemmin päättämä Hermiankadun

arvion ennuste on 347,3 milj. euroa, josta

ja velvoitteiden siirtosopimuksen mukai-

pysäkin rakentaminen. Tampereen Raitiotie

valtiontuen osuus on 58,11 milj. euroa.

sesti kaupunki myi maksamansa raitiotien

Oy:n hallituksen hyväksymät toimitussi-

Kustannusarvion kasvu johtuu pääosin osan

suunnittelun ja rakentamisen kertyneet

sällön laajennukset on osaltaan hyväksytty

1 raitiovaunujen määrän nostamisesta 19

38,55 milj. euron kustannukset Tampereen

kaupunginhallituksessa 14.5.2018.

kappaleeseen sekä siitä, ettei alkuperäiseen

Raitiotie Oy:lle vuoden 2017 lopussa.

Kaupunkiympäristön palvelualue toteut-

arvioon oltu laskettu vaikutuksia indeksikor-

tavoitekustannuksen

taa raitiokaduilla rinnakkaishankkeita vuo-

jauksista eikä aktivoitavista osista. Lisäksi

pitävyyteen ovat asettaneet haasteen vari-

sibudjetin puitteissa, osa niistä teetetään

alkuperäiseen arvioon ei ollut huomioitu ka-

kon ja Hallilan asemakaavojen valituspro-

Raitiotieallianssilla.

luston osalta vaihto ja varaosia yms.

Raitiotieallianssin

sessit, jotka lopulta ratkesivat syksyn 2017
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