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Konsernijohtajan katsaus

Talouden tasapainottaminen 
välttämätöntä

Nettomenot

- 0,8 %
(TP Enn 17 / TP 16)

Kuluvan vuoden tulosennuste on 

19,5 milj. euroa alijäämäinen, mi-

kä on 4,5 milj. euroa valtuuston hy-

väksymää muutettua talousarviota 

parempi. Tulos on suunnilleen vuoden 2017 

alkuperäisen talousarvion tasolla, mutta tu-

losennusteeseen ei voida kuitenkaan olla 

tyytyväisiä. 

Tilinpäätösennusteen mukaan vertailu-

kelpoinen nettomenojen kasvu on 2,1 pro-

senttia. Nettomenojen kasvu on pysynyt 

suhteellisen maltillisena, mutta kuitenkin 

liian korkeana tulojen kehitykseen nähden. 

Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan 

vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla, sillä 

henkilösivukulut alittuvat vuosisuunnitel-

masta 6,4 milj. eurolla. Henkilöstömenojen 

vertailukelpoinen kasvu on 0,7 prosenttia. 

Vaikka koko kaupungin talous on toteu-

tumassa hieman valtuuston hyväksymää 

talousarviota parempana, ovat sosiaali- ja 

terveyslautakunnan kaikki palvelulinjat 

TIlikauden tulos

-19,5 milj. €
(TP Enn 2017)

Tot 1-10 / 
2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ TP 16

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintakate, milj. € -971,1 -1 144,9 -1 096,2 -1 103,1 -1 135,6 9,3 -32,5

Nettomenojen kasvu, % 1,3 1,9 -4,3 -3,6 -0,8 -2,7 2,8

Vuosikate, milj. € 41,3 74,4 88,0 82,2 82,4 8,0 0,2

Vuosikate / poistot, % 49,3 80,1 82,4 77,4 76,2 -3,9 -1,2

Tulos, milj. € -15,3 -21,3 -18,8 -24,0 -19,5 1,7 4,5

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €) -543,1 -541,0 -560,3 -592,0 -523,2 17,8 68,8

Investoinnit (netto), milj. € -152,8 -226,8 -204,9 -230,6 -204,0 22,8 26,6

Investointien tulorahoitus, % 27,0 33,7 43,0 36,0 38,5 6,7 4,8

Lainat, milj. € 566,0 488,3 576,5 576,5 573,3 85,0 -3,2

Lainat, € / asukas 2 452 2 139 2 506 2 506 2 482 343 -24

Verorahoituksen kasvu, % -0,6 2,4 -3,5 -3,4 -1,2 -3,6 2,2

Asukasmäärä 230 834 228 274 230 100 230 100 231 000 2 726 900

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Verorahoitus

- 1,2 %
 (TP Enn 17 / TP 16)

ylittämässä huomattavasti vuosisuunnitel-

man tason. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 

vuosisuunnitelma on ylittymässä valtuuston 

marraskuussa myöntämän 31,5 milj. euron 

lisärahoituksen jälkeenkin 8,9 milj. eurolla, 

minkä vuoksi tulossa on jälleen alijäämäi-

nen tilinpäätös. Palvelutarpeen kasvua ei 

ole kyetty sopeuttamaan käytettävissä ole-

viin rahoihin.

Verotuloja on kertymässä 27 milj. euroa 

talousarviota enemmän, mutta kuitenkin 

vain 18 milj. euroa viime vuotta enemmän. 

Valtionosuudet ovat kertymässä talousar-

vion mukaisesti. Valtionosuuksien rajujen 

leikkausten vuoksi verorahoitus (verotulot 

+ valtionosuudet) vähenee vuodesta 2016 

noin 14 milj. eurolla (-1,2 %)

Nettoinvestointien tasoksi ennustetaan 

204 milj. euroa, mikä on noin 27 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investoin-

tien alittuminen aiheutuu pääosin Tilakes-

kuksen talonrakennusinvestoinneista, jotka 
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ovat alittumassa vuosisuunnitelmasta noin 

24 milj. eurolla. Investointien tulorahoitus-

prosentti on jäämässä 40 prosenttiin, joten 

kaupungin lainamäärä kasvaa 85 milj. eurol-

la. Vuoden lopussa asukaskohtainen laina-

määrä nousee 2 482 euroon.

Kaupungin taloudellinen kokonaistilanne 

ei ole kuluvan vuoden aikana parantunut. 

Talouden tasapainoon saattaminen on seu-

raavien vuosien keskeinen tavoite. Talou-

den tasapainottamiseksi on käynnistetty 

erillinen valtuustokauden kattava talouden 

tasapainottamisohjelma, jolla tavoitellaan 

vuosikatteen huomattavaa nostamista ja 

velkaantumisen taittumista valtuustokau-

della. Tasapainottamisohjelman toteutta-

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

2 482 €
(TP Enn 2017)

VUOSIKATE

 82,4 milj. €
(TP Enn 2017)

NETTOINVESTOINNIT

-204,0 milj. €
(TP Enn 2017)

VÄKILUKU

 230 834
(30. syyskuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2017

 + 2 560
(tammi–syyskuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

 13,5 %
(lokakuu)

kaille tarjotaan aiempaa vaikuttavampia ja 

asiakaslähtöisempiä palveluja.

Vuoden 2017 talousarviossa asetettuja 

toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä ei 

raportoida tilinpäätösennusteessa, joka laa-

ditaan jo lokakuun tilanteesta. Toiminnan 

tavoitteet ja toimenpiteet on raportoitu elo-

kuun toteumatiedoilla välitilinpäätöksessä, 

ja ne raportoidaan vuoden lopun toteuma-

tiedoilla tilinpäätöksessä 2017.  

minen on välttämätöntä, sillä muutoin kau-

pungin talous ajautuu hallitsemattomaan 

tilanteeseen.

 Tampereen ennakkoväkiluku oli uusim-

man Tilastokeskuksen tiedon perusteella 

syyskuun lopussa 230 834 asukasta. Kulu-

neen yhdeksän kuukauden aikana väestö 

on kasvanut 2 560 asukkaalla, mikä on 170 

asukasta vähemmän kuin edellisvuonna vas-

taavana ajanjaksona. Väestön lisäys perus-

tuu kuntien väliseen muuttovoittoon. Vaikka 

kuntien välinen muuttovoitto edellisvuoden 

vastaavaa ajankohtaa suurempi, ei väestön 

kokonaiskasvun osalta ylletä vuoden 2016 

tasolle, sillä syntyneiden enemmyys sekä 

nettomaahanmuutto ovat vastaavasti laske-

neet. Mikäli vuoden 2017 kasvu jatkuu lop-

puvuoden osalta samalla tasolla, jää lisäys 

alle 3 000 asukkaan. 

Tampereen työllisyystilanne on jatkanut 

hyvää kehitystään vuoden 2017 aikana. 

Kaupungin työttömyysaste oli tämän vuo-

den lokakuussa 13,5 prosenttia, mikä on 

4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin loka-

kuussa 2016. Työttömiä oli 4 501 henkilöä 

vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. 

Myös pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuo-

tiaiden nuorten työttömien määrät ovat 

vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna. 

Työmarkkinoiden positiivisesta vireestä ker-

too myös se, että uusien avoimien työpaik-

kojen määrä on kasvanut 36,7 prosenttia 

lokakuuhun 2016 verrattuna. Työllisyyden 

koheneminen on ollut seurausta yleisen ta-

loustilanteen paranemisesta sekä työllisyy-

denhoidon toimista. Työvoima- ja yrityspal-

veluiden alueellista kokeilua on valmisteltu 

kuluvan vuoden aikana ja virallisesti kokeilu 

käynnistyi 1.8.2017. Kokeilun myötä asiak-

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
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Kaupungin tuloslaskelma

Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa Tot 1-10  
/ 2016

VS 1-10  
/ 2017

Tot 1-10  
/ 2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 2017 TP Enn 17  
/ TP 16

Toimintatuotot

Myyntituotot 166,3 177,5 177,1 214,2 216,3 220,4 223,9 9,7

Maksutuotot 71,6 83,1 84,4 95,2 103,6 100,2 101,1 5,9

Tuet ja avustukset 34,6 18,0 19,9 42,0 16,3 21,5 22,1 -20,0

Vuokratuotot 45,5 46,3 44,7 55,3 53,8 55,5 55,6 0,3

Muut toimintatuotot 13,7 20,7 22,0 27,9 24,7 24,8 24,1 -3,8

Toimintatuotot yhteensä 331,7 345,7 348,2 434,7 414,7 422,5 426,9 -7,8

Valmistus omaan käyttöön 24,5 17,3 33,0 28,4 20,8 20,8 36,0 7,6

Toimintakulut        

Henkilöstökulut -563,7 -555,8 -550,5 -676,8 -666,8 -671,2 -669,4 7,4

Palkat ja palkkiot -430,1 -429,4 -431,2 -516,7 -514,4 -518,6 -523,3 -6,6

Henkilösivukulut -133,6 -126,4 -119,3 -160,0 -152,4 -152,6 -146,1 13,9

Eläkekulut -105,2 -103,5 -98,0 -125,7 -124,5 -124,9 -118,9 6,8

Muut henkilösivukulut -28,5 -22,9 -21,3 -34,4 -27,9 -27,7 -27,3 7,1

Palvelujen ostot -503,1 -504,1 -571,8 -620,1 -598,0 -606,8 -651,8 -31,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -79,7 -77,0 -84,2 -103,0 -94,3 -94,8 -101,3 1,7

Avustukset -125,4 -96,5 -97,5 -153,8 -114,8 -115,0 -116,4 37,4

Vuokrakulut -39,2 -45,3 -43,5 -47,7 -52,4 -54,4 -54,1 -6,4

Muut toimintakulut -3,2 -3,4 -4,9 -6,5 -5,5 -4,2 -5,4 1,1

Toimintakulut yhteensä -1 314,4 -1 282,0 -1 352,4 -1 608,0 -1 531,7 -1 546,4 -1 598,5 9,5

Toimintakate -958,3 -919,0 -971,1 -1 144,9 -1 096,2 -1 103,1 -1 135,6 9,3

Verotulot 743,4 739,1 761,8 896,2 883,1 886,9 914,1 17,9

Valtionosuudet 261,8 237,7 237,7 317,2 287,9 285,2 285,3 -31,9

Rahoitustuotot ja -kulut 6,1 11,1 12,9 5,9 13,3 13,3 18,6 12,7

Vuosikate 53,0 68,8 41,3 74,4 88,0 82,2 82,4 8,0

Suunnitelmapoistot -75,8 -88,5 -83,6 -93,0 -106,8 -106,3 -108,2 -15,3

Satunnaiset erät 0,6 0,0 27,1 -2,7 0,0 0,0 6,2 9,0

Tilikauden tulos -22,1 -19,8 -15,3 -21,3 -18,8 -24,0 -19,5 1,7
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Tuloslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin tammi-lokakuun ulkoinen tulos 

oli 15,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 

6,9 milj. euroa edellisen vuoden vastaavan 

ajanjakson tulosta parempi. Satunnaisiin 

eriin kirjattiin 27,1 milj. euron myyntivoitto 

voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaa-

moiden rakennusteknisten osien myynnistä 

Tampereen Sähkölaitokselle. Ilman satun-

naisia eriä tammi-lokakuun tulos oli 42,4 

milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 19,6 milj. 

euroa vertailujaksoa heikompi. 

Tilikauden tulosennuste on -19,5 milj. 

euroa, mikä on 4,5 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempi. Tulosennusteen ja tam-

mi-lokakuun toteuman välistä eroa selittää 

erityisesti Kaupunkiympäristön palvelualu-

een ennuste. Palvelualueen toimintakulujen 

tammi-lokakuun toteumaan sisältyy 38,6 

milj. euron edestä raitiotien rakentamiskus-

tannuksia, jotka laskutetaan loppuvuoden 

aikana Tampereen Raitiotie Oy:ltä. 

Ilman satunnaisia eriä tilikauden tulos 

muodostuu ennusteen mukaan 1,7 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. 

Satunnaisten erien tilinpäätösennusteessa 

on huomioitu Tampereen Sähkölaitokselle 

myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäksi 

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osak-

keiden luovuttaminen Tampereen uudelle 

yliopistolle. Luovutuksesta aiheutuu osak-

keiden tasearvon (20,8 milj. euroa) suurui-

NETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

-0,8 %

(TP Enn 17 / TP 16)

VERORAHOITUS

- 1,2 %
 
(TP Enn 17 / TP 16)

nen satunnainen kulu, koska kyseessä on 

säätiölle annettava avustus. 

Toimintakatteen eli nettomenojen ennus-

tetaan vähenevän noin 9,3 milj. eurolla (0,8 

%), kun vuonna 2016 toimintakate kasvoi 1,9 

prosenttia. Toimintakatetta tarkasteltaessa 

on huomioitava, että perustoimeentulotuki 

siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen, 

mikä vähentää kaupungin nettomenoja noin 

21,7 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrat-

tuna. Lisäksi siirto pienentää henkilöstöme-

noja 1,2 milj. eurolla, kun etuuskäsittelijät 

siirtyivät Kelan työntekijöiksi. Kilpailukykys-

opimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 

puolestaan vähentää vuoden 2017 henki-

löstömenoja 2,2 milj. eurolla ja sivukulupro-

senttien leikkaus 8,8 milj. eurolla vuoteen 

2016 verrattuna. Kun nämä nettomenoja 

pienentävät tekijät huomioidaan, muodos-

tuu vertailukelpoiseksi nettomenojen kas-

vuksi 24,6 milj. euroa (2,1 %).

Verorahoitus pienenee ennusteen mu-

kaan 14,1 milj. eurolla (-1,2 %). Verotuloja 

arvioidaan kertyvän yhteensä 914,1 milj. 

euroa, mikä on 17,9 milj. euroa enemmän 

kuin vuonna 2016. Vuosisuunnitelmaan 

nähden verotulojen arvioidaan ylittyvän 

27,2 milj. eurolla. Valtionosuuksia arvioi-

daan kertyvän 31,9 milj. euroa edellisvuotta 

vähemmän. Muutoksen taustalla ovat kilpai-

lukykysopimukseen liittyvä valtionosuuksi-

en vähennys, perustoimeentulotuen siirto 

Kelalle, edelleen jatkuvat peruspalvelujen 

valtionosuusleikkaukset sekä ammatillisen 

koulutuksen yksikköhintarahoituksen leik-

kaukset. Valtionosuuksien ennuste on olen-

naisesti vuosisuunnitelman mukainen.

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 18,6 

milj. euroa tuottoa, mikä on 12,7 milj. euroa 

edellisvuotista enemmän. Vuosisuunnitel-

maan nähden rahoituserien tuoton ennus-

tetaan ylittyvän 5,4 milj. eurolla. Ylitystä 

selittää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mah-

dollinen kertyneiden ylijäämien palautus 

5,7 milj. euroa, joka on huomioitu muiden 

rahoitustuottojen ennusteessa. Konserni-

yhteisöiltä saatavien osinkotuottojen en-

nustetaan kasvavan edelliseen vuoteen 

”Vuosikatteen ennuste 
on 82,4 milj. euroa, 
joka kattaa ennustetut 
suunnitelmapoistot 76 
prosenttisesti.” 

verrattuna 8,0 milj. eurolla. Ennuste on 1,5 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Sen 

sijaan osakkuusyhteisöiltä saatavat osinko-

tuotot jäävät ennusteen mukaan 2,7 milj. 

euroa budjetoitua pienemmiksi. Korkokulu-

jen ennuste on 10,6 milj. euroa, mikä on 0,6 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Vuosikatteen ennuste on 82,4 milj. euroa, 

joka kattaa ennustetut suunnitelmapoistot 

76-prosenttisesti. Poistojen ja arvonalentu-

misten ennuste on 108,2 milj. euroa, mikä 

on 15,3 milj. euroa (16 %) edellistä vuotta 

suurempi. Poistotason kasvua selittää kau-

pungin korkea investointitaso, ja erityisesti 

kaupunkiympäristön palvelualueen poistot 

kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vuosisuunnitelmaan nähden poistot ja ar-

vonalentumiset ylittyvät ennusteen mukaan 

1,9 milj. eurolla, koska Tilakeskus tulee te-

kemään rakennusten alaskirjauksia noin 2,9 

milj. eurolla.

Tuotot
Kaupungin toimintatuottojen toteuma oli 

348,2 milj. euroa ja koko vuoden ennuste 

426,9 milj. euroa. Ennuste on 4,4 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa parempi. Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimintatuottojen en-

nustetaan vähenevän 7,8 milj. eurolla, mikä 

aiheutuu erityisesti perustoimeentulotuen 

siirrosta Kelan hoidettavaksi. Siirrosta joh-

tuen kaupunki ei enää saa perustoimeen-

tulotuen kustannuksiin tarkoitettua valtion-

osuutta, jonka määrä vuonna 2016 oli 19,2 

milj. euroa.

Myyntituottojen tilinpäätösennuste 

223,9 milj. euroa on 3,6 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäris-

tön palvelualueen myyntituotot ylittävät 

vuosisuunnitelman ennusteen mukaan 3,3 
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milj. eurolla johtuen joukkoliikenteen lippu-

tuloista ja Tampereen Raitiotie Oy:ltä saata-

vasta myyntitulosta, kun Raitiotie-kehitys-

ohjelman ennen vuotta 2017 toteutuneita 

kustannuksia laskutetaan yhtiöltä. Edelli-

seen vuoteen verrattuna myyntituottojen 

ennustetaan kasvavan 9,7 milj. eurolla. 

Maksutuottojen 101,1 milj. euron en-

nuste ylittää vuosisuunnitelman 0,9 milj. 

eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

-palveluryhmän maksutuottojen ennuste-

taan ylittyvän 1,2 milj. eurolla maankäyttö-

sopimuksista saatavista korvauksista johtu-

en. Edelliseen vuoteen nähden kaupungin 

maksutuottojen ennustetaan kasvavan 5,9 

milj. eurolla.  

Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen 

mukaan 20,0 milj. euroa edellisvuotta pie-

nempinä 22,1 milj. eurona pääasiassa pe-

rustoimeentulotuen siirrosta johtuen. Siir-

ron vaikutus kaupungin tukiin ja avustuksiin 

on 19,2 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan 

nähden tukien ja avustusten ennustetaan 

ylittyvän 0,6 milj. eurolla.

Vuokratuottojen 55,6 milj. euron ennus-

te on vuosisuunnitelman tasolla. 

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 1-10/  
2017

TP 2016 TP Enn 2017

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 26 28 27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % 49 80 76

Vuosikate, euroa / asukas 179 326 357

Asukasmäärä 230 834 228 274 231 000

Muiden toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempinä. Muista toimintatuotoista 

pysyvien vastaavien myyntivoittojen en-

nuste on 16,6 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. 

euroa alle vuosisuunnitelman. Asunto- ja 

kiinteistölautakunnan maa-alueiden myyn-

tivoitot ovat alittumassa 0,7 milj. eurolla. 

Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toi-

mistotontin myynti ei toteudu kuluvana 

vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen 

2018.

Kulut
Toimintakulujen toteuma tammi-lokakuussa 

oli 1 319,4 milj. euroa ja koko vuoden en-

nuste 1 562,5 milj. euroa, mikä on 36,9 milj. 

euroa suunniteltua enemmän. Valmistus 

omaan käyttöön -erä on huomioitu tarkas-

telussa. 

Henkilöstömenojen ennuste on 669,4 

milj. euroa, mikä on 7,4 milj. euroa edellis-

vuotta vähemmän. Henkilöstömenojen tar-

kempi analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste on 

yhteensä 721,8 milj. euroa, kun huomioi-

daan investoinneiksi aktivoitavien hankin-

tojen ennuste. Edelliseen vuoteen verrattu-

na kasvu on noin 23,2 milj. euroa (3,3 %). 

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tava-

rat -tiliryhmien analysointi löytyy kohdasta 

Hankinnat.

Avustuskulujen ennuste on 116,4 milj. 

euroa, mikä on 37,4 milj. euroa edellisvuo-

tista vähemmän. Toimeentulotuen siirto 

Kelalle pienentää kaupungin avustuskuluja 

40,9 milj. eurolla. Vuosisuunnitelmaan näh-

den avustuskulujen ennustetaan ylittyvän 

1,4 milj. eurolla. Avo- ja asumispalveluissa 

avustuskulujen ylitysennuste on 2,0 milj. 

euroa vammaispalvelujen henkilökohtaisen 

avun, lastensuojelun sekä perhepalvelujen 

palvelusetelimenojen ja omaishoidon tuen 

ylityksistä johtuen.

Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan 

54,1 milj. eurona, mikä on 0,3 milj. euroa 

budjetoitua enemmän. Edelliseen vuoteen 

nähden vuokrakulujen ennustetaan kasva-

van 6,4 milj. eurolla. Tilakeskuksen vuokra-

kulut kasvavat ennusteen mukaan 4,4 milj. 

eurolla johtuen uusista vuokrakohteista, ku-

ten Tredu Santalahdentien ja Tredu Pirkka-

lan toimipisteet sekä Kanta-Sarviksen tilat. 

Muut toimintakulut ovat toteutumassa 

1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pina 5,4 milj. eurona. Ennustettu ylitys muo-

dostuu useammista pienistä ylityksistä.

Myyntituotot
223,9 milj.euroa

14 % Maksutuotot
101,1 milj. euroa

6 %

Tuet ja 
avustukset

22,1 milj. euroa
1 %

Vuokratuotot
55,6 milj. euroa

3 %

Muut
toimintatuotot

24,1 milj. euroa
1 %

Verotulot
914,1 milj. euroa

55 %

Valtionosuudet 
285,3 milj. euroa

17%

Rahoitustuotot
29,4 milj. euroa

2 %

TUOTOT KULUT

Henkilöstökulut
669,4 milj. euroa

39 %

Palvelujen ostot
651,8 milj. euroa

38 %

Aineet,
tarvikkeet ja 

tavarat
101,3 milj. euroa

6 %

Avustukset
116,4 milj. euroa

7 %

Vuokrakulut
54,1 milj. euroa

3 %

Muut 
toimintakulut

5,4 milj. euroa
0 %

Rahoituskulut
10,8 milj. euroa

1 %

Poistot ja 
arvoalentumiset
108,2 milj. euroa

6 %
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 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

Verotulot
Milj. euroa Tot 1-10 /  

2016
VS 1-10 /  

2017
Tot 1-10 /  

2017
TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 

2017
TP Enn 17 / 

TP 16
%

Kunnallisvero 645,0 634,8 644,2 776,5 758,0 761,8 773,0 -3,5 -0,5

Yhteisövero 44,2 44,2 55,8 54,3 53,0 53,0 67,0 12,7 23,4

Kiinteistövero 54,2 60,0 61,7 65,3 72,0 72,0 74,0 8,7 13,4

Koiravero 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,0 -7,4

Yhteensä 743,4 739,1 761,8 896,2 883,1 886,9 914,1 17,9 2,0

Verotulojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 

2017 yhteensä noin 914 milj. euroa, mikä 

on noin 18 milj. euroa enemmän kuin vuon-

na 2016. Ennuste pohjautuu alkuvuoden 

tilityskertymiin, ennakkotietoihin verovuo-

den 2016 tulokehityksestä sekä Kuntaliiton 

ennusteeseen. 

Ennuste on parantunut vuoden aikana 

merkittävästi ja ennuste onkin 27 milj. eu-

roa talousarviota parempi. Kaupunginval-

tuustossa hyväksyttiin 13.11.2017 verotulo-

ja koskeva talousarviomuutos, jonka jälkeen 

ennuste on talousarvion mukainen.

Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 

773 milj. euroa, mikä on 0,5 % edellisvuot-

ta vähemmän. Syinä laskuun ovat pääosin 

veroperustemuutokset (mm. yrittäjä- ja 

kotitalousvähennys sekä työ- ja eläketulon 

verotuksen kevennykset) ja kilpailukyky-

sopimuksen epäsuorat vaikutukset (mm. 

palkkasumman pieneneminen). Veroperus-

temuutosten vaikutus verotuloihin kom-

pensoidaan kunnille valtionosuuksien lisä-

yksenä, kilpailukykysopimuksen epäsuoria 

vaikutuksia ei. Kunnallisveron odotettua 

parempi kehitys johtuu pääosin palkkasum-

man kasvusta. Kuntaliiton 6.11.2017 päivi-

tetty ennuste palkkasumman kasvusta on 

2,2 prosenttia, mikä on yli prosenttiyksikön 

kesäkuun ennustetta enemmän.

Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 67 

milj. euroa, mikä on 12,7 milj. euroa edellis-

vuotta enemmän. Yhteisöveroennusteessa 

on huomioitu Kuntaliiton päivitetty ennus-

te, joka on noussut vuoden aikana merkit-

tävästi. Suuri osa positiivisesta kehityksestä 

johtuu Helsingissä sijaitsevan yrityksen ve-

rovuoteen 2016 kohdistuvasta ennakon-

täydennysmaksusta, joka on jaettu keväällä 

kaikille yhteisöveron saajille verovuoden 

2016 jako-osuuksilla. Nyt tilitysennustet-

ta on alennuttu hieman ottaen huomioon 

lokakuussa toteutuneet aiempiin verovuo-

siin kohdistuvat negatiiviset oikaisut sekä 

ennakkoverojen maltillinen kehitys viime 

kuukausina. 

Kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuo-

delle 2017. Kiinteistöverotuloja arvioidaan 

kertyvän 74 milj. euroa eli noin 8,7 milj. eu-

roa edellisvuotta enemmän veroprosenttien 

korotuksesta, kiinteistömäärän kasvusta 

ja verotusarvojen tarkistamisesta johtuen. 

Kiinteistöverotuloarvio on alkuperäistä ta-

lousarviota suurempi aiemmilta verovuosil-

ta kertyneiden tulojen vuoksi. 

Lokakuun loppuun mennessä verotuloja 

on tilitetty yhteensä 827,6 milj. euroa. Muu-

tos edelliseen vuoteen verrattuna on +44 

milj. euroa (5,7 %). Merkittävää muutosta 

selittää se, että kiinteistöverojen toisen erän 

KUNNALLISVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

Milj. € 2015 2016 2017

Tammikuu 69,7 71,6 65,3

Helmikuu 78,7 80,3 84,9

Maaliskuu 66,4 66,6 66,8

Huhtikuu 68,1 69,2 71,6

Toukokuu 74,0 74,2 73,9

Kesäkuu 64,5 65,0 65,9

Heinäkuu 74,5 73,8 76,2

Elokuu 68,3 69,2 66,9

Syyskuu 61,7 63,2 63,0

Lokakuu 61,8 63,2 64,8

Marraskuu 0,2 4,9

Joulukuu 67,6 75,5

Yhteensä 755,6 776,5 699,4

Milj. € 2015 2016 2017

Tammikuu 5,3 5,9 5,4

Helmikuu 5,1 4,4 4,7

Maaliskuu 4,2 3,4 3,8

Huhtikuu 3,6 3,4 3,7

Toukokuu 17,3 14,6 18,5

Kesäkuu 3,1 0,8 3,3

Heinäkuu 4,4 3,8 3,5

Elokuu 4,7 4,3 5,2

Syyskuu 5,2 3,6 4,6

Lokakuu 5,3 4,1 3,1

Marraskuu 5,0 4,1

Joulukuu 4,0 1,9

Yhteensä 67,3 54,3 55,8

YHTEISÖVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

KIINTEISTÖVERON  MAKSUPERUSTEISET 
TILITYKSET

Milj. € 2015 2016 2017

Tammikuu 0,2 0,3 0,1

Helmikuu 0,1 0,1 0,0

Maaliskuu 0,4 0,3 1,3

Huhtikuu 0,4 0,3 0,9

Toukokuu 0,2 0,3 0,3

Kesäkuu 0,2 0,2 0,1

Heinäkuu 0,1 0,2 0,2

Elokuu 0,5 0,7 0,7

Syyskuu 30,4 30,6 35,3

Lokakuu 2,5 5,6 33,3

Marraskuu 27,7 26,1

Joulukuu 1,1 0,5

Yhteensä 63,8 65,3 72,4
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KIINTEISTÖVERON KEHITYS

Valtionosuudet
Milj. euroa Tot 1-10 /  

2016
VS 1-10 /  

2017
Tot 1-10 /  

2017
TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 

2017
TP Enn 17 

/ TP 16
%

Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 204,6 184,6 184,6 246,5 218,9 221,5 221,5 -25,0 -10,1

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 57,2 53,1 53,1 70,8 69,0 63,7 63,8 -7,0 -9,9

Yhteensä 261,8 237,7 237,7 317,2 287,9 285,2 285,3 -31,9 -10,1

Valtionosuuksien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia on kertynyt lokakuun lop-

puun mennessä 237,7 milj. euroa, mikä on 

24 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016 

vastaavana ajankohtana. 

Kokonaiskertymän ennustetaan olevan 

tänä vuonna noin 285 milj. euroa. Kokonais-

kertymään tulee kuitenkin todennäköisesti 

oppilas- ja opiskelijamäärien sekä mahdolli-

sen kunnan omarahoitusosuuden tarkistuk-

sen myötä muutoksia. 

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 

32 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. 

Muutoksen taustalla ovat kilpailukykysopi-

mukseen liittyvä valtionosuuksien vähen-

720 717 758 765 782 831 870 887 896 914202 218 211 223 240
302 301 298 317 285923 934 969 989 1 022

1 134 1 171 1 185 1 213 1 199
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Verotulot Valtionosuudet

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

eräpäivä oli tänä vuonna jo 16.10., josta joh-

tuen suurin osa toisen erän maksuista tili-

tettiin poikkeuksellisesti marraskuun sijaan 

lokakuussa. Kunnallisverotuloja on kertynyt 

699,4 milj. euroa (+3,2 milj. e, 0,5 %), yhtei-

söverotuloja 55,8 milj. euroa (+7,5 milj. e, 

15,5 %), kiinteistöverotuloja 72,4 milj. euroa 

(+33,7 milj. e, 87,1 %) ja koiraveroja 0,1 milj. 

euroa. Verotulot on jaksotettu kirjanpitoon 

tasaisesti kuukausille tilinpäätösennusteen 

mukaan ja tammi-lokakuun osuus on noin 

762 milj. euroa eli noin 66 milj. euroa mak-

superusteista toteumaa vähemmän. 

nys, perustoimeentulotuen siirto Kelalle, 

edelleen jatkuvat peruspalvelujen valtion-

osuusleikkaukset sekä ammatillisen koulu-

tuksen yksikköhintarahoituksen leikkaukset. 
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 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

Henkilöstö

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot olivat lokakuun lopussa 

550,5  milj. euroa. Taloudellisiin syihin pe-

rustuvien palkattomien vapaiden (14 959 

henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja 

vähentävä vaikutus oli tammi–lokakuussa 

1,6 milj. euroa.

Vuoden 2017 henkilöstömenojen ti-

linpäätösennuste on 669,4  milj. euroa. 

Vuoteen 2016 nähden vertailukelpoisten 

henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 

4,9  milj. euroa eli 0,7  prosenttia. Vuosien 

2016 ja 2017 henkilöstömenoja ja henkilö-

työvuosia vertailtaessa on otettu huomioon 

perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan 

hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen sekä kilpai-

lukykysopimukseen perustuvat muutokset. 

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuon-

na 2017 maksettavia lomarahoja leikattiin 

30 prosenttia. Koska vuonna 2017 maksetut 

lomarahat ansaittiin lomanmääräytymis-

vuonna 4/2016–3/2017, lomarahojen leik-

kaus vaikutti vuonna 2016 vain huhti–jou-

lukuussa kertyneisiin lomarahoihin mutta 

vuonna 2017 leikkaus vaikuttaa kaikkien 

kuukausien lomarahoihin. Lomarahojen 

leikkaus vähentää vuoden 2017 henkilöstö-

menoja 2,2 milj. euroa vuoteen 2016 verrat-

tuna. Kilpailukykysopimukseen perustuva 

sivukuluprosenttien lasku 1,69 prosenttiyk-

siköllä vähentää vuoden 2017 henkilöstö-

menoja 8,8  milj. euroa. Vertailukelpoisten 

palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan 

kasvavan 202 henkilötyövuotta, mikä lisää 

henkilöstömenoja noin 9,5 milj. euroa. Pal-

kattomia vapaita ennustetaan pidettävän 

noin 19  000 henkilötyöpäivää (52  henki-

lötyövuotta) vuonna 2017, mikä vähentää 

palkka- ja sivukuluja noin 2,0  milj. euroa 

(0,3 % henkilöstömenoista). 

Henkilöstömenojen ennustetaan alitta-

van vuosisuunnitelman 1,7  milj. eurolla. 

Palkkojen ja palkkioiden ylitysennuste on 

4,7  milj. euroa. Eläkekulujen ennustetaan 

sitä vastoin alittavan vuosisuunnitelman 

6,0  milj. eurolla. Eläkemenoperusteiset 

vuoden 2017 ennakkomaksut ovat kaupun-

kitasolla 6,1  milj. euroa budjetoitua alhai-

semmat. Yksiköiden eläkemenoperusteisten 

maksujen ennusteita on päivitetty vastaa-

maan vuoden 2017 ennakkomaksuja. 

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 1-10 / 
2016

VS 1-10 / 
2017

Tot 1-10 / 
2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ TP 16

%

Palkat ja palkkiot -430,1 -429,4 -431,2 -516,7 -514,4 -518,6 -523,3 -6,6 1,3

Henkilösivukulut

Eläkekulut -105,2 -103,5 -98,0 -125,7 -124,5 -124,9 -118,9 6,8 -5,4

Muut henkilösivukulut -28,5 -22,9 -21,3 -34,4 -27,9 -27,7 -27,3 7,1 -20,7

Yhteensä -563,7 -555,8 -550,5 -676,8 -666,8 -671,2 -669,4 7,4 -1,1

Työvoimakustannukset (milj. euroa) VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Hyvinvoinnin palvelualue -428,9 -433,9 -5,0

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -188,9 -187,5 1,4

Sosiaali- ja terveyslautakunta -240,0 -246,4 -6,4

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue -84,9 -85,5 -0,6

Elinvoima- ja osaamislautakunta -83,0 -83,5 -0,5

Asunto- ja kiinteistölautakunta -1,9 -2,1 -0,1

Kaupunkiympäristön palvelualue -16,5 -16,2 0,4

Yhdyskuntalautakunta -15,6 -15,3 0,4

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

Konsernihallinto -18,1 -15,9 2,2

Konsernipalveluyksikkö Koppari -14,1 -13,5 0,6

Liikelaitokset -76,8 -75,6 1,2

Tampereen Infra -19,6 -19,1 0,5

Tampereen Kaupunkiliikenne -17,5 -16,6 0,8

Tampereen Tilakeskus -12,0 -11,5 0,5

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

Tampereen Voimia -20,1 -20,9 -0,8

Pirkanmaan pelastuslaitos -34,6 -34,2 0,4

Yhteensä -673,9 -674,7 -0,8
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Hyvinvoinnin palvelualueella avo- ja 

asumispalvelujen palveluryhmässä henki-

löstömenojen ennustetaan ylittävän vuosi-

suunnitelman 5,0 milj. eurolla. Ikäihmisten 

palvelulinjalla ylitysennuste on 4,1  milj. 

euroa. Kotihoidon asiakasmäärän lisäänty-

misen aiheuttama palvelutarpeen kasvu, 

tehostetun palveluasumisen väliaikainen ti-

lajärjestely Pohjolankadulla sekä budjettiin 

huomioidut säästötoimenpiteet vaikuttavat 

henkilöstömenojen ylitykseen. Kaikkia kor-

vaavalla työllä ja kotihoidon kuvapuhelin-

yhteyksillä suunniteltuja säästöjä ei saada 

kuluvana vuonna toteutumaan. Lasten, 

nuorten ja perheiden palvelulinjalla hen-

kilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 

1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pina, koska lapsiperheiden sosiaalipalveluis-

sa lakisääteisen toiminnan varmistamiseksi 

tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit lasten-

suojelussa sekä ympärivuorokautisesti toi-

mivissa lastensuojelulaitoksissa. Sairaala- ja 

kuntoutuspalvelujen palveluryhmässä hen-

kilöstömenojen ennustetaan ylittävän vuo-

sisuunnitelman 0,5  milj. eurolla volyymien 

kasvun ja vuosisuunnitelman vajeen vuoksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017, että 

sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvi-

oon lisätään 31,5 milj. euroa (netto) ennus-

tettujen ylitysuhkien kattamiseksi. Osalla 

tästä summasta korjataan henkilöstömeno-

jen ennustettua ylitystä. Talousarviomuu-

tokset eivät näy vielä lokakuun raportissa.

Konsernihallinnon ja yhteisten erien 

henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 

2,2 milj. eurolla. Alituksen taustalla on pää-

osin eläkemenoperusteisten maksujen sekä 

varhaiseläkemenoperusteisten maksujen 

toteutuminen suunniteltua alhaisempina. 

Lisäksi harkinnan varaisista henkilöstömää-

rärahoista maksetaan suunniteltua vähem-

män henkilöstömenoja.

Työvoimakustannukset
Vuodesta 2015 lähtien on seurattu kaupun-

gin työvoimakustannuksia, jotka saadaan 

laskemalla yhteen kaupungin oman henki-

löstön henkilöstömenot sekä vuokratyövoi-

man käytöstä aiheutuneet kustannukset. 

Työvoimakustannusten vuosisuunnitelma 

vuodelle 2017 on 673,9  milj. euroa. Hen-

kilöstömenojen osuus vuosisuunnitelmasta 

on 671,2  milj. euroa ja työvoiman vuokra-

usmenojen osuus 2,8  milj. euroa. Vuoden 

2017 työvoimakustannusten tilinpäätö-

sennuste on 674,7 milj. euroa, mikä ylittää 

vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla. Työvoi-

man vuokrausmenojen ennustetaan olevan 

5,3  milj. euroa, mikä ylittää vuosisuunni-

telman 2,5  milj. eurolla. Suurimmat ylitys-

ennusteet ovat Tampereen Voimiassa sekä 

sairaala- ja kuntoutuspalveluissa.

Palkalliset henkilötyövuodet 
Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat si-

tä panosta, josta kaupungille aiheutuu 

henkilöstömenoja. Tammi–lokakuussa 

2017 palkallisten henkilötyövuosien mää-

rä oli 11  868 henkilötyövuotta. Määrä on 

133 henkilötyövuotta suurempi kuin edelli-

sen vuoden vastaavana ajankohtana. Ilman 

palkkatuettua henkilöstöä palkalliset hen-

kilötyövuodet kasvoivat 99  henkilötyövuo-

della.

Vakinaisen henkilöstön palkalliset hen-

kilötyövuodet kasvoivat 178  henkilötyö-

vuodella (2,0  %) vuoden 2016 vastaavaan 

ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön hen-

kilötyövuodet kasvoivat 29  henkilötyövuo-

della (1,9 %) kun taas muun määräaikaisen 

henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät 

108 henkilötyövuodella (-10,5 %). Palkkatu-

etun henkilöstön henkilötyövuosien määrä 

nousi 34 henkilötyövuotta (26,8 %).

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste 

vuodelle 2017 on 14  232 henkilötyövuot-

ta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on 

213  henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien 

ennustetaan lisääntyvän 170:llä (1,2 %) vuo-

teen 2016 nähden. Henkilötyövuosien ver-

tailukelpoinen kasvu on ennusteen mukaan 

202 henkilötyövuotta (1,4 %). Palkkatuetun 

henkilöstön osuus kasvusta on 53 henkilö-

työvuotta.

Ennuste ylittää vuosisuunnitelman 

135  henkilötyövuodella. Ikäihmisten pal-

velulinjalla ennustetaan henkilötyövuosien 

vuosisuunnitelman ylittyvän 124  henkilö-

työvuodella palvelutuotantomäärän tasai-

sen kasvun vuoksi. Lasten, nuorten ja per-

heiden palvelulinjalla vuosisuunnitelman 

ylitysennuste on 33  henkilötyövuotta. Kas-

vatus- ja opetuspalveluissa ylitysennuste on 

34 henkilötyövuotta pääosin oppilasmäärän 

odotettua suuremman kasvun vuoksi.

Palkalliset henkilötyövuodet VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Hyvinvoinnin palvelualue 9 354 9 572 218

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 601 1 563 -39

Kaupunkiympäristön palvelualue 308 301 -7

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari 502 484 -18

Liikelaitokset 1 707 1 687 -20

Pirkanmaan pelastuslaitos 626 626 0

Yhteensä 14 097 14 232 135
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Hankinnat

Hankintojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Palvelujen ja materiaalien ostot toteutuivat 

tammi-lokakuussa 656,0 milj. eurona. Koko 

vuoden ennuste on 753,1 milj. euroa, mikä 

on 51,5 milj. euroa suunniteltua enemmän. 

Osa ylityksestä selittyy kuitenkin investoin-

tihankkeisiin liittyvillä, aktivoitavilla han-

kinnoilla. Palvelujen ostot ovat ennusteen 

mukaan ylittymässä 45,0 milj. eurolla ja ai-

neet, tarvikkeet ja tavarat 6,5 milj. eurolla. 

Palvelujen ja materiaalien ostojen ennuste-

taan kasvavan edelliseen vuoteen verrattu-

na 29,9 milj. eurolla (4,1 %).

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on 

asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan 

ylittävän vuosisuunnitelman tason 24,6 milj. 

eurolla. Merkittävimmät asiakaspalvelujen 

ostot ovat Sairaala- ja kuntoutuspalveluis-

sa, joissa muun tuotannon asiakaspalvelu-

jen ostojen ennuste (235,1 milj. euroa) on 

ylittämässä vuosisuunnitelman 13,0 milj. 

eurolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eri-

koissairaanhoidon laskutuksesta johtuen. 

Ennusteessa ei ole huomioitu Pshp:lle ker-

tyneiden ylijäämien mahdollista palautusta 

jäsenkunnille, sillä palautus tulee kirjatta-

vaksi kaupungin muihin rahoitustuottoihin. 

Tampereen osuus palautettavista ylijäämis-

tä on arvion mukaan 5,7 milj. euroa. Avo- ja 

asumispalveluissa Lasten, nuorten ja perhei-

den palvelulinjan asiakaspalvelujen ostojen 

ennustettu 6,0 milj. euron ylitys aiheutuu 

lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja 

lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostojen 

ennustetuista ylityksistä. Psykososiaalisen 

tuen palvelulinjalla vammaispalvelujen asia-

kaspalvelujen ostot ovat ylittymässä 4,3 

milj. eurolla lähinnä asiakasmäärien kasvun 

ja hintojen nousun johdosta.

Milj. euroa Tot 1-10 / 
2016

Tot 1-10 / 
2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Palvelujen ostot -503,1 -571,8 -620,1 -598,0 -606,8 -651,8 -45,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -79,7 -84,2 -103,0 -94,3 -94,8 -101,3 -6,5

Yhteensä -582,9 -656,0 -723,2 -692,3 -701,6 -753,1 -51,5

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa) VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17  
/ VS 17

1. Asiakaspalvelujen ostot -397,1 -421,7 -24,6

2. Matkustus- ja kuljetuspalvelut -42,9 -43,9 -1,0

3. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja  
kunnossapitopalvelut

-10,8 -32,6 -21,8

4. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -28,9 -28,0 0,9

5. ICT-palvelut -24,4 -23,8 0,6

6. Sosiaali- ja terveyspalvelut -18,2 -20,5 -2,3

7. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -14,4 -13,8 0,6

8. Koulutus- ja kulttuuripalvelut -12,6 -12,2 0,5

9. Laboratoriopalvelut -9,2 -11,7 -2,6

10. Muut palvelut -8,9 -7,3 1,6

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot organisaa-
tioittain (milj. euroa)

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
 / VS 17

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä -397,1 -421,7 -24,6

Avo- ja asumispalvelut -150,0 -161,7 -11,7

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -22,0 -28,0 -6,0

Vastaanottopalvelujen palvelulinja -14,8 -14,8 0,0

Psykososiaalisen tuen palvelulinja -54,1 -59,9 -5,8

Ikäihmisten palvelulinja -59,0 -58,9 0,1

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut -222,6 -235,2 -12,6

Muu tuotanto -222,1 -235,1 -13,0

Palvelulinjat -0,6 -0,1 0,5

Kasvatus- ja opetuspalvelut -16,5 -16,8 -0,3

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

Perusopetus -13,1 -13,3 -0,2

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut -5,2 -5,2 0,0
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Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa) VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17  
/ VS 17

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot -14,4 -18,0 -3,6

2. Muun materiaalin ostot -11,8 -13,6 -1,8

3. Sähkön ostot -13,4 -12,7 0,7

4. Lämmityksen ostot -13,2 -12,3 0,9

5. Elintarvikkeiden ostot -11,5 -11,3 0,2

6. Rakennusmateriaalin ostot -6,1 -7,5 -1,3

7. Kaluston ostot -6,5 -7,1 -0,6

8. Poltto- ja voiteluaineiden ostot -5,7 -6,3 -0,6

9. Kirjallisuuden ostot -3,6 -3,8 -0,2

10. ICT-kaluston ostot -2,4 -2,5 -0,1

Palvelujen ostojen ennustetusta ylitykses-

tä 21,8 milj. euroa aiheutuu rakennusten ja 

alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalve-

lujen ylitysennusteesta. Tilin ylitysennuste 

kuitenkin selittyy pääasiassa kirjanpidollisil-

la syillä. Investointihankkeisiin liittyviä me-

noja kirjataan ensin kuluksi kyseiselle tilille 

ja hankkeen toteuttamistavasta riippuen 

meno siirretään taseeseen joko samaa tiliä 

oikaisemalla tai Valmistus omaan käyttöön 

-tilien kautta. Tilinpäätösennusteen mukaan 

menoja aktivoidaan taseeseen Valmistus 

omaan käyttöön -tilien kautta yhteensä 

36 milj. eurolla (15 milj. euroa budjetoitua 

enemmän), joten rakennusten ja alueiden 

rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden 

32,6 milj. euron ennusteesta suurin osa on 

investointihankkeisiin liittyviä, aktivoitavia 

menoja. Tilikohtaisia ennusteita on tarken-

nettu elokuun tilanteeseen nähden.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tili-

ryhmässä merkittävin erä on lääkkeiden ja 

hoitotarvikkeiden ostot, joka on ylittämässä 

vuosisuunnitelman 3,6 milj. eurolla. Vas-

taanottopalvelujen palvelulinjalla ostojen 

ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. eurolla joh-

tuen pääasiassa kotiin jaettavien hoitotar-

vikkeiden ostojen kasvusta.

Hankintojen kehittäminen
Kaupungin hankintojen periaatteet ja stra-

tegiset painopisteet antavat suuntaviivat 

kaupungin hankinnoille. Hankintojen stra-

tegiset painopisteet vuodelle 2018 hyväk-

syttiin talousarvion yhteydessä. Samalla 

hankintojen periaatteita täsmennettiin jon-

kin verran. Palvelualueita ja liikelaitoksia 

ohjeistettiin ja tuettiin konkretisoimaan pal-

velu- ja vuosisuunnitelmiensa hankintalin-

jauksissa, miten ne toteuttavat periaatteita 

omassa hankintatoiminnassaan. 

Hankintojen johtamisen sekä hankinto-

jen suunnitelmallisuuden ja seurannan ke-

hittämiseksi palvelualueita ja liikelaitoksia 

ohjeistettiin laatimaan taulukkomuotoinen 

hankintasuunnitelma osana palvelu- ja 

vuosisuunnitelmaa. Vuosien 2017 - 2018 

hankintasuunnitelmassa tunnistettiin 

strategisesti merkittäviä ja potentiaalisia 

innovatiivisia hankintoja vaikuttavuuspo-

tentiaalin arvioinnin avulla. Vuosien 2018 

- 2019 hankintasuunnitelmaa laadittaessa 

arvioidaan myös mahdollisuuksia soveltaa 

työllistämisehtoa hankinnassa ja liittyykö 

hankintaan merkittäviä haitallisia ympäris-

tövaikutuksia. Arvioinnin avulla pyritään 

edistämään työllistämisehdon ja ympäristö-

kriteerien soveltamista kaupungin hankin-

noissa kestävyysperiaatteen mukaisesti.

Kaupungin strategisen hankinnan teh-

tävänä on rakentaa hankintojen kustan-

nussäästöjen todentamismalli.  Mittariston 

rakentamisessa on hyödynnetty Pro gradu 

-tutkielmassa, johdon haastatteluissa ja 

hankintaverkostolle suunnatuissa kyselyis-

sä ja työpajassa esiin tulleita näkökulmia. 

Hankintatoimen kehittämisen näkökulmas-

ta katsottiin tärkeäksi kohdentaa mitta-

ristoa laajemmin tuloksellisuutta todenta-

vaksi ja samalla nimi muuttui hankintojen 

tehokkuusindeksiksi. Hankintaosaaminen 

on yksi mittariston osa-alueista ja sopimus-

toimittajien arviot kaupungin hankinta- ja 

kumppanuusosaamisen sekä verkostotai-

tojen tasosta muodostavat yhden mittarin. 

Ensimmäisessä mittauksessa kaupungin 

osaaminen arvioitiin keskimäärin hyväksi. 

Erityisiä kehittämiskohteita löytyi hankinta-

osaamisessa, mm. kehittämiseen kannusta-

vien valintakriteerien käytössä ja yhteisiin 

tavoitteisiin kannustavien sopimusmekanis-

mien käytössä. Tehokkuusindeksi laaditaan 

kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran 

vuoden 2017 luvuista.

Kaupungin innovatiivisten hankintojen 

tiekartan päivitys hyväksyttiin konserni-

hallinnon johtoryhmässä syyskuussa. In-

novatiivisia hankintoja kohdistuu tulevina 

vuosina mm. asiakaspalvelun ja asiakkuu-

denhallinnan, älykkään infrastruktuurin ja 

sujuvan liikkumisen teemoihin. Kaupungin 

ja valtion välinen kasvusopimus edellyttää 

raportointia innovatiivisten hankintojen 

kehittymisestä ja tiekartta-suunnitelmien 

julkistamista ja päivittämistä muille hankin-

tayksiköille ja yrityksille. Tampereen innova-

tiivisten hankintojen tiekartta on saatavilla 

kaupungin internet-sivuilla. 

Tiekartan ohella viestintää ja markkina-

vuoropuhelua tulevista hankintatarpeista 

on tehostettu muun muassa avaamalla uu-

si sivusto, jolla ilmoitetaan innovatiivisista 

hankinnoista ja yhteiskehittämiselle avoi-

mista projekteista (projektit.smarttampere.

fi). Kaupungin strateginen hankinta on tuke-

nut keskeisten innovatiivisten hankintojen 

valmistelua. Etenkin Smart Tampere -oh-

jelman digiohjelmassa on tietopyyntöjen, 

kokeilujen ja vuoropuhelun keinoin saatu 

tietoa markkinoiden ratkaisuista ja kehitys-

mahdollisuuksista. Lisäksi hankintakäytän-

töjen uudistumista tukevan innovatiivisten 

hankintojen työkalupakin sisältöjä laajen-

nettiin, ja tiekartan ja hankintojen periaat-

teiden näkökulmista vaikutettiin kaupungin 
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uudistetun strategian sisältöihin. Vuoden 

2017 kaupunkitasoinen sitova toiminnan 

tavoite edellyttää, että innovatiivisten han-

kintojen osuutta kasvattamalla saadaan 

aikaan kustannussäästöjä. Toteutumisesta 

raportoidaan koko vuoden tilanteesta tilin-

päätöksen yhteydessä.

Hankintatoimintaan liittyvän osaamisen 

kehittämiseksi, hyvien toimintamallien le-

vittämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi 

kaupungin hankintoja tekevälle henkilös-

tölle on vuoden alussa perustettu hankin-

taverkosto, johon on liittynyt jo reilut 150 

jäsentä. Hankintaverkostoa on hyödynnetty 

osaamisen ja hankintatoimen kehittämistar-

peiden kartoittamisessa ja kaupungin han-

kintojen suunnittelun ja toteutuksen tuki-

palveluita tuottavan Tuomi Logistiikka Oy:n 

toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa. 

Verkosto kokoontui ensimmäisen kerran lo-

kakuussa hankintojen johtamisen teemalla.

Kestävä yhdyskunta -yksikkö on tarjon-

nut tukea ympäristövaikutuksiltaan mer-

kittävimpien hankintojen suunnitteluun ja 

tarjouspyyntöjen ympäristövaatimusten 

määrittelemiseen. Työllistämisnäkökulmaa 

edistettiin kahdessa hyvinvoinnin palvelu-

alueen asumispalveluhankinnassa asetta-

malla sopimukseen työllistämisehto. 

Tuomi Logistiikan kanssa on sovittu ra-

portoinnista, joka tuottaa tietoa talousar-

viossa asetettujen kaupungin hankintojen 

periaatteiden toteutumisesta kaupungin 

hankintatoiminnassa. Tammi-lokakuussa 

2017 julkaistiin Tuomi Logistiikan toimes-

ta 83 hankintailmoitusta kaupungin han-

kinnoista mukaan lukien yhteishankinnat. 

Hankintapäätöksiä kansallisen kynnysarvon 

ylittävistä, Tuomi Logistiikan hankintapalve-

luja käyttäen kilpailutetuista hankinnoista 

tehtiin 90 kappaletta. Tarjouksia hankinta-

päätökseen asti saaduissa kilpailutuksissa 

vastaanotettiin vajaa 490 kpl. Hankintapää-

tösten perusteella kaupungille valittiin 236 

sopimustoimittajaa. Kaikki valituksi tulleet 

toimittajat olivat kotimaisia. Valituista toi-

mittajista noin 42 % oli kaupparekisteriin 

merkityn kotipaikan perusteella pirkanmaa-

laisia.  

Tuomen kilpailuttamista kaupungin han-

kinnoista 15 kappaletta oli innovatiivisia 

hankintoja. 22 hankinnassa asetettiin vaati-

muksia ympäristönäkökulmille, kuten ener-

giatehokkuudelle tai pakokaasupäästöille. 

Kuudessa tavarahankinnassa asetettiin sosi-

aalisia kriteerejä. 
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Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Kaupungin rahavarojen muutos tammi-

lokakuussa oli 84,9 milj. euroa positiivinen. 

Toiminnan rahavirran toteuma oli 20,8 milj. 

euroa positiivinen. Pysyvien vastaavien 

luovutusvoittoja syntyi 43,5 milj. euroa, 

mistä valtaosa (27,1 milj. euroa) syntyi sa-

tunnaisiin eriin kirjatusta voimalaitosten, 

sähköasemien ja pumppaamoiden raken-

nusteknisten osien myynnistä Tampereen 

Sähkölaitos Oy:lle. Luovutusvoittojen vaiku-

tus toiminnan rahavirtaan oikaistaan tulora-

hoituksen korjauserissä. Investointien raha-

virran toteuma oli -100,9 milj. euroa. 

Tammi-lokakuussa kaupungin antolai-

nasaamiset pienenivät 1,6 milj. eurolla. 

Toteumaan sisältyy Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskus Oy:lle myönnetyn 0,7 milj. 

euron pääomalainan konvertointi yhtiön si-

RAHAVAROJEN MUUTOS 

+26,6 milj. €
(TP Enn 2017)

Milj. euroa Tot 1-10  
/ 2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn  
2017

TP Enn 17  
/ VS 17

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 41,3 74,4 88,0 82,1 82,4 0,4

Satunnaiset erät 27,1 -2,7 0,0 0,0 6,2 6,2

Tulorahoituksen korjauserät -47,5 -18,0 -17,8 -17,8 -22,9 -5,1

Investointien rahavirta

Investointimenot -152,8 -226,3 -221,5 -247,4 -223,0 24,4

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,6 5,3 16,6 16,8 19,0 2,2

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 51,3 21,3 21,9 21,9 62,5 40,6

Toiminnan ja investointien rahavirta -80,0 -146,0 -112,7 -144,5 -75,7 68,8

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -0,1 -1,2 -0,6 -0,6 -0,3 0,3

Antolainasaamisten vähennykset 1,7 7,1 0,5 0,5 1,8 1,3

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 100,0 138,4 138,4 115,4 -23,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23,4 -25,5 -43,4 -43,4 -43,4 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 51,1 15,0 -10,0 -10,0 13,0 23,0

Muut maksuvalmiuden muutokset 85,6 58,4 15,8 15,8 15,8 0,0

Rahoituksen rahavirta 164,9 153,7 100,7 100,7 102,3 1,6

Rahavarojen muutos 84,9 7,7 -12,1 -43,8 26,6 70,4

Rahavarat tilikauden lopussa 193,8 108,9 - - 135,4 -

Rahavarat tilikauden alussa 108,9 101,1 - - 108,9 -
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joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Lisäksi Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy maksoi 

kaupungilta olevan 0,7 milj. euron lainansa 

ennakkoon pois. Uutta pitkäaikaista lainara-

hoitusta nostettiin 50 milj. euroa, ja olemas-

sa olevia rahalaitoslainoja lyhennettiin 23,4 

milj. eurolla. Lyhytaikaiset lainat kasvoivat 

51,1 milj. eurolla konsernitilivelan kasvusta 

johtuen. Muut maksuvalmiuden muutokset 

toteutuivat positiivisina johtuen korottomi-

en velkojen kasvusta ja saamisten pienene-

misestä. Korottomat velat ovat kasvaneet 

tehtyjen jaksotuskirjausten johdosta. Saa-

misten 30,2 milj. euron pienenemistä selit-

tää Rantaväylän tunnelin rahoitusosuussaa-

misiin saatu 30 milj. euron maksusuoritus.

Toiminnan ja investointien rahavirran en-

nuste -75,7 milj. euroa on 68,8 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminnan ra-

havirran ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. 

euroa suunniteltua parempana johtuen lä-

hinnä satunnaisten erien ennusteesta. Sa-

tunnaisten erien ennusteeseen sisältyvät 

erät liittyvät pysyvien vastaavien luovutus-

voittoihin ja -tappioihin, joten ne oikaistaan 

toiminnan rahavirrasta tulorahoituksen kor-

jauserissä. Investointien rahavirran ennuste 

on 67,2 milj. euroa suunniteltua pienempi. 

Investointimenojen ennustetaan alittuvan 

24,4 milj. eurolla, mikä aiheutuu pääasias-

sa Tilakeskuksen investointien lykkäänty-

misestä. Maauimalan rakentaminen käyn-

nistyi suunniteltua myöhemmin, ja lisäksi 

Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin ra-

kentamisen aikataulu muuttui vuosisuunni-

telmavaiheen arviosta. Pysyvien vastaavien 

luovutustulojen ennustetaan ylittyvän 40,6 

milj. eurolla, mitä selittää suurimpana te-

kijänä edellä mainittu rakennusten myynti 

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle. Investointien 

ja pysyvien vastaavien luovutustulojen en-

nustetta on käsitelty tarkemmin kohdassa 

Investoinnit.

Rahoituksen rahavirran ennuste on 102,3 

milj. euroa positiivinen, mikä on 1,6 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Anto-

lainasaamisten vähennysten ennuste on 

1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi 

johtuen Tampereen Messu- ja Urheilukes-

kus Oy:n pääomalainan konvertoinnista ja 

Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy:n lainanlyhen-

nyksestä. Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen 

ennuste on 23,0 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempi. Lainarahoitusta ennustetaan 

nostettavan vuosisuunnitelmaa vähemmän, 

sillä konsernitilivelan ja henkilöstökassan 

varojen määrän ennustetaan tilinpäätösvai-

heessa olevan vuosisuunnitelmaa suurem-

mat. Kokonaisuutena lainamäärän kasvun 

ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Maksuvalmiutta mittaavan investointien 

tulorahoitusprosentin ennuste on 40 pro-

senttia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoi-

tuksen tason olevan riittämätön suhteessa 

investointitasoon. Talousarviossa asetettu 

tavoite investointien tulorahoitusprosentik-

si on 43 prosenttia, mitä ei ennusteen mu-

kaan tulla saavuttamaan. 

Toiminnan ja investointien rahavirran vii-

den vuoden kertymä muodostuu ennusteen 

mukaan 523,2 milj. euroa negatiiviseksi. 

Tämä tarkoittaa, että toimintamenoja ja 

investointeja on viime vuosina rahoitettu 

tulorahoituksen lisäksi lainarahoituksella ja 

rahavaroja vähentäen. Viiden vuoden kerty-

män ennuste on kuitenkin hieman parempi 

kuin edellisen tilinpäätöksen tilanteessa, 

ja taloussuunnitelmakaudella vuosikatteen 

ennakoidaan paranevan ja investointitason 

laskevan, kun kaupungin merkittävät kehi-

tyshankkeet etenevät.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-10  
/ 2017

TP 2016 TP Enn  
2017

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä  
5 vuodelta, milj. euroa

-543,1 -541,0 -523,2

Investointien tulorahoitus, % 27 34 40

Lainanhoitokate 2 2 2

Rahavarojen riittävyys, pv 47 22 27

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS
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Investoinnit

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma lokakuu lopus-

sa oli 152,8 milj. euroa. Rahoitusosuuksia oli 

kirjattu 0,6 milj. euroa. Pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt 

yhteensä 51,3 milj. euroa.

Investointien tilinpäätösennuste
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2017 

nettoinvestoinnit tulevat olemaan 204,0 

milj. euroa, mikä on 26,6 milj. euroa alle 

vuosisuunnitelman mukaisen tason. Yksin 

Tilakeskuksen alitus on 23,9 milj. euroa, jo-

ten suurin osa alituksesta muodostuu talon-

rakentamisen muutoksista. 

Tilakeskuksella on tällä hetkellä käynnissä 

11 isoa investointihanketta ja lukuisa määrä 

pieniä investointihankkeita. Vuoden 2017 

investointimenojen vuosisuunnitelma on 

101 milj. euroa ja tilinpäätösennuste 77,2 

milj. euroa. Tampereen Vesi tulee ylittämään 

vuosisuunnitelman 4 milj. eurolla. Muiden 

liikelaitosten osalta ennuste on vuosisuun-

nitelman mukainen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan ennuste 

alittaa vuosisuunnitelman 3,4 milj. eurol-

la. Kaupunkiympäristön palvelualue alittaa 

Rantaväylän tunnelin osalta 1 milj. eurolla 

vuosisuunnitelman, mutta palvelualue muil-

ta osin ennustaa vuosisuunnitelman mukai-

sia investointeja. Hyvinvoinnin palvelualue 

alittaa vuosisuunnitelman 2,7 milj. eurolla. 

Kehitysohjelmissa Hiedanranta ylittää vuo-

sisuunnitelman 0,5 milj. eurolla, mutta mui-

den kehitysohjelmien osalta ennustetaan 

vuosisuunnitelman mukaista toteutumaa. 

Osakkeiden ja osuuksien ennuste on 3 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. 

Vuosisuunnitelmassa varattua rahaa on 

käytetty suunnitelman mukaisesti Tam-

pereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n 

Milj. euroa  
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-10 / 
2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -0,1 -0,2 -1,1 -0,2 -0,3 -0,1

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

Muut pitkävaikutteiset menot -7,9 -22,7 -11,6 -11,6 -10,6 1,0

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet -6,6 -15,7 -11,0 -11,0 -7,9 3,1

Rakennukset ja rakennelmat -34,5 -35,5 -81,9 -100,5 -77,2 23,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet -4,8 -24,4 -79,1 -86,3 -88,7 -2,4

Koneet ja kalusto -7,5 -15,6 -17,7 -17,5 -15,5 2,0

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

Keskeneräiset hankinnat -86,4 -110,6 0,0 0,0 0,0 -0,0

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet -4,6 -6,6 -17,4 -18,5 -21,5 -3,0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -152,8 -232,1 -221,5 -247,4 -223,0 24,4

Rahoitusosuudet 0,6 5,3 16,6 16,8 19,1 2,3

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -152,2 -226,8 -204,9 -230,6 -204,0 26,6

Pysyvien vastaavien luovutustulot 51,3 21,6 21,9 21,9 62,5 40,6

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-204,0 M€

(TP Enn 2017)

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 26,6 M€
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osake-antiin 3,44 milj. eurolla sekä muiden 

osakkeiden ostoon 0,5 milj. eurolla, josta 

on käytetty 0,05 milj. euroa Kuntien Tiera 

Oy:n osakkeiden ostoon. Lisäksi Tampereen 

Messu- ja urheilukeskus Oy:n 0,66 milj. 

euron pääomalaina konvertoitiin yhtiön si-

joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtion tuki raitiotien rakentamiseen kulkee 

Konsernihallinnon kautta ja tuki osoitetaan 

Tampereen Raitiotie Oy:lle osakepääomasi-

joituksena. 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-

vutustulojen ennuste on 62,5 milj. euroa, 

mikä ylittää vuosisuunnitelman noin 40,6 

milj. eurolla. Suurin ylityksen aiheuttava 

tekijä on Tilakeskuksen myyntituloennuste 

36 milj. euroa, mikä on 32 milj. euroa budje-

toitua suurempi. Syynä ylitykseen on voima-

laitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden 

rakennusteknisten osien myynti Tampereen 

Sähkölaitos Oy:lle. Myös kaupunkiympä-

ristön palvelualue ylittää luovutustulojen 

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 
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Milj. euroa

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

vuosisuunnitelmansa 8,6 milj. eurolla. Sum-

ma koostuu vuoden 2016 loppuun mennes-

sä taseelle aktivoidun ratikkaomaisuuden 

myynnistä tasearvostaan Raitiotie Oy:lle 

kaupunginhallituksen tekemän päätöksen 

mukaisesti (KH 20.11.2017 § 651).

Tarkemmat tiedot investointien etenemi-

sestä löytyvät Talousarvion toteumavertailu 

-osioissa.
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Tase
Milj. euroa 31.10.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 827,5 1 768,3

Aineettomat hyödykkeet 121,2 117,8

Aineettomat oikeudet 1,2 2,0

Muut pitkävaikutteiset 
menot

120,0 115,9

Aineelliset hyödykkeet 1 318,1 1 264,6

Maa- ja vesialueet 192,4 186,8

Rakennukset 523,2 460,1

Kiinteät rakenteet ja laitteet 385,6 403,2

Koneet ja kalusto 36,5 39,3

Muut aineelliset hyödykkeet 4,2 4,1

Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat

176,1 171,1

Sijoitukset 388,2 385,9

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,4 1,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT 284,8 229,8

Vaihto-omaisuus 2,2 2,0

Saamiset 88,8 118,9

Pitkäaikaiset saamiset 11,0 9,7

Lyhytaikaiset saamiset 77,8 109,2

Rahoitusarvopaperit 20,7 20,1

Rahat ja pankkisaamiset 173,1 88,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 113,6 1 999,6

Milj. euroa 31.10.2017 31.12.2016

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 176,7 1 191,1

Peruspääoma 636,7 636,7

Muut omat rahastot 30,1 30,1

Edellisten tilikausien ylijäämä 524,4 541,4

Tilikauden alijäämä -14,4 -17,0

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
VARAUKSET

27,3 28,2

PAKOLLISET VARAUKSET 5,6 9,6

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14,2 14,6

VIERAS PÄÄOMA 889,6 756,0

Pitkäaikainen 357,9 295,9

Lyhytaikainen 531,7 460,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 113,6 1 999,6

Taseen toteuma
Kaupungin taseen loppusumma oli loka-

kuun lopussa 2 113,6 milj. euroa, mikä on 

114,0 milj. euroa (5,7 %) enemmän kuin 

vuoden alussa. 

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet tammi-

lokakuussa 59,1 milj. eurolla (3,3 %). Aineel-

listen hyödykkeiden tase-erä on kasvanut 

53,5 milj. eurolla (4,2 %), ja aineellisissa hyö-

dykkeissä rakennusten tasearvo on kasvanut 

63,1 milj. eurolla (13,7 %). Kuluvan vuoden 

aikana on otettu käyttöön useita merkittä-

viä Tilakeskuksen investointeja, kuten Amu-

rin kansainvälisen koulun perusparannus 

ja laajennus (loppukustannusennuste 20,7 

milj. euroa), Tampere-talon tilamuutokset 

ja laajennus (loppukustannusennuste 20,5 

milj. euroa) sekä Hatanpään kantasairaalan 

perusparannus 4-5 ja laajennus (loppukus-

tannusennuste 14,1 milj. euroa). Ennakko-

maksujen ja keskeneräisten hankintojen ta-

searvo on kasvanut 5,1 milj. eurolla (3,0 %). 

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tasear-

vo on pienentynyt 17,7 milj. eurolla (4,4 %), 

koska poistotaso on ylittänyt valmistuneet 

investointihankkeet. 

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 

2,2 milj. euroa. Osakkeiden ja osuuksien ta-

searvo 289,0 milj. euroa oli 3,8 milj. euroa 

suurempi kuin vuodenvaihteessa. Merkit-

tävin investointi oli 3,4 milj. euron sijoitus 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n 

omaan pääomaan.

Vaihtuvat vastaavat ovat kasvaneet 54,9 

milj. eurolla (23,9 %). Saamiset ovat pienen-

tyneet edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 
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30,2 milj. eurolla (25,4 %). Lyhytaikaiset 

muut saamiset ovat pienentyneet 32,0 milj. 

eurolla (81,2 %), mikä selittyy Rantaväylän 

tunnelin rahoitusosuussaamisiin saadulla 

30 milj. euron maksusuorituksella. 

Rahoitusarvopaperien tasearvo 20,7 milj. 

euroa oli olennaisesti edellisen tilinpäätök-

sen tasolla. Rahat ja pankkisaamiset olivat 

173,1 milj. euroa, mikä on 84,3 milj. euroa 

tilinpäätöksen tilannetta enemmän. Raha-

varojen muutosta on käsitelty tarkemmin 

rahoituslaskelman analyysin yhteydessä.

Kaupungin oma pääoma pieneni tammi-

lokakuussa 14,4 milj. eurolla negatiivisesta 

tuloksesta johtuen. 

Taseen pakolliset varaukset olivat lo-

kakuun lopussa 4,0 milj. euroa (41,5 %) 

pienemmät kuin tilinpäätöshetkellä. Pie-

neneminen aiheutui pääasiassa Härmälän 

vanhan kaatopaikan pilaantuneiden maiden 

puhdistustöiden etenemisestä. Menoista 

kirjattiin pakollinen varaus tilinpäätöksessä 

2014, joten menojen realisoituminen pie-

nentää varausta eikä näy kuluna tuloslaskel-

massa.

Vieras pääoma kasvoi 133,7 milj. eurolla 

(17,7 %). Uutta pitkäaikaista lainaa nostet-

tiin 50,0 milj. eurolla ja olemassa olevia lai-

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Taseen tunnusluvut 31.10.2017 31.12.2016

Omavaraisuusaste, % 57 61

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 66 57

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa 510 030 524 405

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 210 2 297

Lainakanta, 1 000 euroa 566 032 488 317

Lainat, euroa/asukas 2 452 2 139

Lainasaamiset, 1 000 euroa 97 843 99 530

Asukasmäärä 230 834 228 274

noja lyhennettiin 23,4 milj. eurolla. Kaupun-

gin lainakanta lokakuun lopussa oli 566,0 

milj. euroa, mistä 317,2 milj. euroa oli lai-

noja rahoituslaitoksilta ja 248,9 milj. euroa 

lainoja muilta luotonantajilta. Muilta luo-

tonantajilta olevista lyhytaikaisista lainoista 

7,8 milj. euroa muodostui henkilöstökassan 

varoista ja loput kaupungin konsernitilil-

lä olevista tytäryhteisöjen varoista, joiden 

määrä on kasvanut tilinpäätöshetkeen näh-

den 57,5 milj. eurolla (31,3 %). Konsernitilil-

lä olevien varojen määrän kasvusta johtuen 

pitkäaikaisten lainojen nostojen ennuste on 

15,4 milj. euroa talousarvion mahdollista-

maa 138,4 milj. euroa pienempi. 

Kaupungin omavaraisuusaste, 57 pro-

senttia, on hieman alhaisempi kuin tilin-

päätöshetkellä. Omavaraisuusasteen hy-

vä tavoitetaso kuntataloudessa on 70 %. 

Tammi-lokakuun käyttötuloista olisi tarvittu 

66 prosenttia kaupungin kaikkien lainojen 

maksamiseksi, mitä suhteellinen velkaantu-

neisuus kuvaa. Tunnusluvun vertailutieto on 

laskettu edellisen vuoden tammi-lokakuun 

käyttötulojen perusteella. Asukaskohtainen 

lainamäärä lokakuun lopussa oli 2 452 eu-

roa, mikä on 343 euroa enemmän kuin tilin-

päätöksen asukaskohtainen lainamäärä.

KOROLLISET VELAT

Milj. euroa Tot 1-10 / 
2017

TP 2016 TA 2017 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
TP 16

Pitkäaikaiset korolliset velat

Rahalaitoksille 317,2 290,5 420,5 420,5 362,5 72,0

Lyhennykset 23,4 -25,5 -43,4 -43,4 -43,4 -17,9

Nostot 50,0 100,0 138,4 138,4 115,4 15,4

Lyhytaikaiset korolliset velat

Henkilöstökassalle 7,8 14,2 5,0 5,0 7,2 -7,0

Tytäryhtiöille 241,1 183,6 151,0 151,0 203,6 20,0

Korolliset velat yhteensä 566,0 488,3 576,5 576,5 573,3 85,0
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU

TOIMINTAKATE

- 38,8 milj. €
(TP Enn 17/VS 17)

TILIKAUDEN TULOS

 -19,5 M€

(TP Enn 17) 

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

 40,4 %
(TP Enn 17) 

Talousarvion toteutuminen - 
tilinpäätösennuste 
Talousarvion toteumavertailu sisältää koon-

nin sitovien erien poikkeamista talousarvi-

oon nähden sekä kaupungin eri yksiköiden 

talouden toteuma- ja tilinpäätösennuste-

tiedot. Talousarvion toteumavertailuosion 

luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. kor-

kotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen 

lisäys. 

Tilikauden tulos muodostuu arviolta 19,5 

milj. euroa alijäämäiseksi. 

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakat-

teen tilinpäätösennuste on 40,0 milj. euroa 

budjetoitua heikompi. Ylitykset johtuvat so-

siaali- ja terveyspalvelujen menoista. Avo- 

ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste 

ylittää vuosisuunnitelman 22,5 milj. eurol-

la. Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla 

ennustetaan merkittäviä ylityksiä. Talous-

arvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa 

toiminnassa että ostopalveluissa. Sairaala- 

ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen en-

nustetusta 17,9 milj. euron ylityksestä 13,0 

milj. euroa johtuu Pshp:n palvelutilauksen 

ylityksestä. Edellä mainituissa luvuissa ei 

ole huomioitu Pshp:n mahdollista ylijäämän 

palautusta 5,7 milj. euroa, joka kirjataan 

muihin rahoitustuottoihin. Sivistys- ja kult-

tuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 0,5 

milj. euroa budjetoitua parempi. Varhaiskas-

vatuksen ja esiopetuksen toimintakatteen 

ennustetaan toteutuvan suunnilleen vuosi-

suunnitelman mukaisena ja perusopetuksen 

toimintakatteen 0,2 milj. euroa budjetoitua 

heikompana. Kulttuuri- ja vapaa-aikapal-

velujen toimintakate-ennuste on 0,7 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen 

toimintatuottojen ylityksestä. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

een toimintakatteen tilinpäätösennuste 

on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-

kompi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan 

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan ennuste 

alittaa vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla. 

Poikkeama aiheutuu pääasiassa ammatilli-

sen koulutuksen ja työllisyydenhoidon pal-

veluryhmien ylitysennusteista.

Kaupunkiympäristön palvelualueen ti-

linpäätösennuste on 2,1 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempi johtuen pääasiassa 

Raitiotie-kehitysohjelman toimintakatteen 

ylittymisestä. Kehitysohjelman toimintatuo-

tot ylittyvät 1,4 milj. euroa johtuen hank-

keen toteutuneiden kustannusten myyn-

nistä Tampereen Raitiotie Oy:lle. Lisäksi 

kehitysohjelman toimintakulut tulevat en-

nusteen mukaan toteutumaan 0,6 milj. eu-

roa suunniteltua pienempinä.  

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste on 64,2 milj. euroa, mikä on 2,6 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Tampereen Tilakeskuksen liikeylijäämäen-

nuste alittaa vuosisuunnitelman 4,4 milj. 

eurolla johtuen pääasiassa tilikaudelle kir-

jattavista rakennusten alaskirjauksista. 

Kaupungin nettoinvestointien ennuste on 

204 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunni-

telman 26,6 milj. eurolla.  Merkittävimmät 

alitukset ovat Tampereen Tilakeskus Liike-

laitoksessa (23,9 milj. euroa), asunto-ja kiin-

teistölautakunnan toimialueella (3,4 milj. 

euroa) ja hyvinvoinnin palvelualueella (2,7 

milj. euroa). Tarkemmat tiedot poikkeamien 

syistä löytyvät Kaupungin toiminta ja talous 

-osan luvusta Investoinnit sekä Talousarvion 

toteumavertailu -osasta ao. yksiköiden koh-

dalta. 

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU

LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 2,6 milj. €
(TP Enn 17/VS 17)

NETTOINVESTOINNIT

+ 26,6 milj. €
(TP Enn 17/VS 17)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain

KÄYTTÖTALOUS

1 000 euroa Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Palvelualueet (toimintakate)

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -284 840 -347 030 -346 574 456

Sosiaali- ja terveyslautakunta -585 596 -663 610 -704 052 -40 442

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

   Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -6 122 -7 713 -8 137 -424

   Hiedanranta -374 -546 -546 0

   Keskusta -1 932 -2 361 -2 361 0

   Smart Tampere -795 -1 500 -1 500 0

   Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut -64 358 -77 760 -78 127 -367

Asunto- ja kiinteistölautakunta

   Hiedanranta -500 -250 -250 0

   Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut 60 484 69 105 69 156 51

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

   Keskusta -167 -500 -500 0

   Hiedanranta -391 -300 -470 -170

   Raitiotie -38 947 -1 500 532 2 032

   Yhdyskuntalautakunta, muut -21 135 -29 639 -29 363 276

Joukkoliikennelautakunta -11 662 -13 529 -13 523 6

Konsernihallinto (toimintakate)

Konsernihallinto

   ICT-kehittäminen  
   (toimintakate+nettoinvestoinnit)

-4 400 -8 448 -7 829 619

   Konsernihallinto, muut -19 324 -24 196 -23 690 506

Yhteiset erät -94 107 -115 751 -111 749 4 002

Konsernipalveluyksikkö Koppari 3 895 413 2 299 1 886

Taseyksiköt (liikeylijäämä)

Pirkanmaan pelastuslaitos 1 600 -1 -1 0

Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)

Tampereen Vesi Liikelaitos -8 750 -10 500 -10 500 0

Tampereen Infra Liikelaitos -742 -890 -890 0

Tampereen Voimia Liikelaitos -185 -222 -222 0

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos -20 135 -24 162 -24 162 0
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INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1000 euroa Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -4 654 -8 744 -6 984 1 760

Sosiaali- ja terveyslautakunta -1 460 -3 532 -2 520 1 012

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Ammatillinen koulutus -313 -2 203 -1 568 635

Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut -71 -200 -100 100

Asunto- ja kiinteistölautakunta   

Hiedanranta -1 467 -1 000 -1 500 -500

Keskusta -291 -7 000 -7 000 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut -8 224 -8 500 -5 350 3 150

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Keskusta -8 300 -15 450 -15 450 0

Hiedanranta -46 -150 -150 0

Rantaväylän tunneli -6 781 -9 600 -8 600 1 000

Yhdyskuntalautakunta, muut -33 326 -46 611 -46 611 0

Konsernihallinto

Yhteiset erät -4 559 -5 024 -5 684 -660

Taseyksiköt 

Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -680 -1 650 -1 760 -110

Liikelaitokset

Tampereen Vesi Liikelaitos -16 827 -16 700 -20 700 -4 000

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -926 -3 000 -2 915 85

Tampereen Infra Liikelaitos -422 -900 -861 39

Tampereen Voimia Liikelaitos -153 -281 -244 37

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos -62 142 -98 263 -74 393 23 870

LASKELMAOSA

1 000 euroa Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Korkotuotot ja -kulut -3 963 -4 300 -4 895 -596

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 138 400 115 400 -23 000
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HYVINVOINNIN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 130 024 154 735 157 073 2 339

Toimintamenot -1 000 460 -1 165 375 -1 207 699 -42 324

Toimintakate -870 436 -1 010 640 -1 050 626 -39 986

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-lo-

kakuun toimintakate on 34,1 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 40,0 

milj. euroa budjetoitua huonompi. Ylitykset 

johtuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen me-

noista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 5,7 

milj. euron ylijäämän palautus on huomioitu 

muiden rahoitustuottojen ennusteessa.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä eräiden 

palvelukokonaisuuksien menot olivat vuo-

den 2017 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa 

selvästi suuremmat. Lisäksi palvelutarpeen 

lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä 

aiheuttaa talousarvion ylityksiä. Talouden 

riskit tuotiin esille lautakuntien palvelu- ja 

vuosisuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. 

Hyvinvointipalvelujen menojen ylitykset 

aiheuttavat koko kaupungin tuloslaskelman 

alijäämäisen tilanteen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on ryhdytty 

toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pie-

nentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla 

toimenpiteillä ei ole pystytty pienentämään 

ennustettuja ylityksiä. Kaupunginvaltuusto 

päätti 13.11.2017, että talousarvioon lisä-

tään 31,5 milj. euroa (netto) ennustettujen 

ylitysuhkien kattamiseksi.



26

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

lokakuun toimintakate on 0,9 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, 

mikä johtuu pääosin kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelujen maksu- ja myyntituotoista, 

projektien rahoitusosuuksista ja henkilös-

tökuluista. Lautakunnan tilinpäätösennus-

te on 0,5 milj. euroa budjetoitua parempi. 

Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate-

ennuste 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompi, mikä johtuu palvelujen ostojen 

ylityksestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu-

jen ennuste on 0,7 milj. euroa budjetoitua 

parempi hyvästä tulokertymästä ja henkilös-

tökulujen säästöistä johtuen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toimintakate on toteutunut tammi-loka-

kuussa 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

ateriapalvelujen ostoista ja asiakasmaksu-

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 32 284 36 722 37 872 1 150

Toimintamenot -317 124 -383 752 -384 446 -694

Toimintakate -284 840 -347 030 -346 574 456

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimintatulot 11 931 14 598 14 638 40

Toimintamenot -105 001 -126 861 -126 943 -82

Toimintakate -93 070 -112 263 -112 305 -42

Perusopetus

Toimintatulot 7 089 8 075 8 435 360

Toimintamenot -128 938 -157 506 -158 069 -563

Toimintakate -121 849 -149 432 -149 634 -203

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintatulot 13 264 14 049 14 799 750

Toimintamenot -83 184 -99 384 -99 434 -50

Toimintakate -69 921 -85 335 -84 635 700

jen käsittelystä konsernipalveluyksikkö Kop-

parissa. Tilinpäätösennusteen toimintakate 

on suunnilleen vuosisuunnitelman mukai-

nen. Toimintatuottojen ennustetaan toteu-

tuvan hieman vuosisuunnitelmaa parem-

pina. Toimintakulujen ylitysennuste on 0,1 

milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat pal-

velujen ostoissa, mikä johtuu suunniteltua 

suuremmista ateriamääristä sekä Kopparin 

laskuttamasta asiakasmaksujen käsittelystä, 

johon ei oltu varauduttu vuosisuunnitelmas-

sa. Ateriapalvelujen ylitykseen vaikuttaa 

lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa, 

esiopetuksessa ja kesäkerhoissa sekä Eppu-

kerhoissa tarjottavat aamiaiset, joita ei ole 

huomioitu vuosisuunnitelmassa. Vastaavas-

ti henkilöstökulut toteutuvat vuosisuunni-

telmaa pienempinä eläkemenoperusteisista 

maksuista johtuen. Palvelutarpeen kasvu 

lisää henkilöstömenoja loppuvuonna. Avus-

tukset toteutuvat budjetoitua pienempinä, 

koska yksityisen hoidon tuen tarve on ollut 

arvioitua pienempää.

Perusopetuksen toimintakate on toteu-

tunut tammi-lokakuussa 0,5 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana, 

mikä johtuu muilta kunnilta laskutetuis-

ta koulunkäyntikustannuksista, saaduista 

hankeavustuksista, henkilöstökuluista se-

kä vuokrakulujen kausille jaetun budjetin 

epätarkkuudesta. Tilinpäätösennusteen 

toimintakate on 0,2 milj. euroa budjetoitua 

heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan 

ylittyvän 0,4 milj. euroa hankeavustuksista 

johtuen. Vastaavasti aamu- ja iltapäivätoi-

minnan maksutulojen ennakoidaan alittu-

van. Toimintakulujen ylitysennuste on 0,6 

milj. euroa. Palvelujen ostoissa ennustetaan 

ylitystä, mikä johtuu oppilaskuljetuksiin 

hankitun reittipalveluohjelman kustannuk-

sista, kuljetuskustannuksista, työterveyden 

kustannuksista, kaluston kunnossapidosta 

ja Tampereen ulkopuolella käyvien lasten 

koulunkäyntikustannuksista. Vastaavasti 

henkilöstökulujen ennustetaan alittavan 

vuosisuunnitelman mm. eläkemenoperus-

teisten maksujen toteumasta johtuen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi-

mintakate on toteutunut tammi-lokakuussa 

1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-

maa parempana projektien rahoitusosuuk-

sista, myynti- ja maksutuottojen hyvästä 

kertymästä sekä henkilöstökuluista johtu-

en. Henkilöstökulujen säästö johtuu eläke-

menoperusteisista maksuista, rekrytointien 

ajoituksesta sekä yksiköiden henkilöstöbud-

jeteissa ilmenneistä yliarvioinneista. Palve-

luryhmän tilinpäätösennusteen toimintaka-

te on 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi. 

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,8 

milj. euroa. Museoiden maksu- ja myynti-

tuottojen ylitykset johtuvat suurista asia-

kasmääristä sekä onnistuneesta myynnistä 
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Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Bruttoinvestoinnit -4 653 -8 744 -6 984 1 760

Pysyvien vastaavien luovutustulot 15 0 0 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoin-

tiennuste on 7,0 milj. euroa. Ennuste on 1,8 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. 

Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointi-

taso johtuu mm. Tesoman hyvinvointikes-

mm. museoravintoloissa. Myös työväenopis-

ton kurssimaksuja on kertynyt odotettua 

enemmän. Sen sijaan liikuntapalvelujen 

maksutuotot alittuvat mm. Tampereen uin-

tikeskuksen takuukorjauksen viivästymisen 

kuksen, Sorsapuiston tekojään sekä eräiden 

päiväkotien valmistumisaikataulujen viiväs-

tymisestä. Vastaavasti mm. muumimuse-

on ja Metson ensikertainen kalustamisen 

investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua 

suurempina. Rakentamisaikataulujen muu-

toksista johtuen osa investoinneista ajoittuu 

vuodelle 2018, ja niistä tehdään uudelleen-

budjetointiesitys.

vuoksi. Projektien osalta saatavat avustuk-

set toteutuvat vuosisuunnitelmassa arvioi-

tua suurempina, mutta myös vastaavat me-

not ylittyvät. Toimintakulujen ylitysennuste 

on 0,1 milj. euroa. Ylitykset johtuvat projek-

tien kustannuksista sekä museoiden asia-

kasmäärien ja palvelutarpeiden kasvusta. 

Vastaavasti henkilöstökulut toteutuvat vuo-

sisuunnitelmaa alhaisempina, mikä johtuu 

pääosin eläkemenoperusteisista maksuista.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Toimintatulot 97 740 118 012 119 201 1 189

Toimintamenot -683 336 -781 622 -823 253 -41 630

Toimintakate -585 596 -663 610 -704 052 -40 442

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

Toimintatulot 6 810 7 929 8 329 400

Toimintamenot -73 786 -80 851 -88 743 -7 892

Toimintakate -66 976 -72 922 -80 414 -7 492

Vastaanottopalvelujen palvelulinja

Toimintatulot 13 589 17 025 17 225 200

Toimintamenot -68 259 -78 753 -83 087 -4 334

Toimintakate -54 671 -61 728 -65 862 -4 134

Aikuisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Toimintatulot 13 616 18 017 18 017 0

Toimintamenot -56 117 -65 042 -66 416 -1 373

Toimintakate -42 501 -47 026 -48 399 -1 373

Vammaispalvelut

Toimintatulot 5 141 5 170 6 220 1 050

Toimintamenot -55 530 -61 084 -66 769 -5 685

Toimintakate -50 388 -55 914 -60 549 -4 635

Ikäihmisten palvelulinja

Toimintatulot 38 089 45 124 45 016 -108

Toimintamenot -145 802 -170 024 -174 828 -4 804

Toimintakate -107 713 -124 900 -129 812 -4 912

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Toimintatulot 20 494 24 747 24 394 -353

Toimintamenot -283 842 -325 868 -343 410 -17 541

Toimintakate -263 348 -301 121 -319 016 -17 895

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

lokakuun toimintakate on 35,0 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) ostojen 

ennusteen huomiointi jaksotuksissa. Toi-

mintakulujen korkeaa toteumaa selittää li-

säksi mm. lastensuojelun kiireellisten sijoi-

tusten, vammaispalvelujen sekä kotihoidon 

palvelutuntien kasvu. Tilinpäätösennuste 

on 40,4 milj. euroa budjetoitua huonom-

pi. Ennuste on heikentynyt 2,8 milj. euroa 

elokuun talouskatsauksesta, mikä johtuu 

vammaispalvelujen ja lastensuojelun si-

jaishuollon ostopalvelujen kasvusta sekä 

sairaala- ja kuntoutuspalvelujen henkilös-

tökuluennusteen tarkentumisesta.  Avo- ja 

asumispalvelujen toimintakate-ennuste 

ylittää vuosisuunnitelman 22,5 milj. eurol-

la. Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla 

ennustetaan merkittäviä ylityksiä. Talous-

arvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa 

toiminnassa että ostopalveluissa. Sairaa-

la- ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen 

17,9 milj. euron ylityksestä suuri osa joh-

tuu Pshp:n palvelutilauksesta, mutta myös 

omassa toiminnassa on merkittävä ylitysen-

nuste.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017, 

että talousarvioon lisätään 31,5 milj. euroa 

(netto) ennustettujen ylitysuhkien kattami-

seksi. Talousarviomuutokset eivät näy vielä 

lokakuun raportissa. Lisätalousarvioesitys 

kattaa noin 77,9 % ennustetuista ylityksistä. 

Talousarviomuutoksen jälkeen tilinpäätö-

sennuste ylittää muutetun talousarvion 8,9 

milj. eurolla. Talouden tasapainottamistoi-

menpiteitä on jatkettava, jotta tilinpäätök-

sessä esitettävät talousarvion ylitykset olisi-

vat mahdollisimman pienet.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelu-

linjan toimintakate on toteutunut tammi-

lokakuussa 6,6 milj. euroa ajankohdan vuo-

sisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

pääosin lastensuojelun sijaishuollon osto-

palvelujen palvelutarpeen kasvusta. Lisäksi 

sijaishuollon ostopalveluihin on kirjautunut 

noin 0,7 milj. euroa vuodelle 2016 kuuluvia 

kustannuksia. Kiireellisten sijoitusten mää-

rä on kasvanut ja palvelujen tarve omas-

sa tuotannossa on lisääntynyt haastavista 

asiakastapauksista johtuen. Sijaishuollon 

laitoshoidon ostopalveluvuorokausia on to-

teutunut 13 % ja perhehoidon vuorokausia 5 

% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana 
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ajanjaksona.  Ostopalvelumenoja on pyrit-

ty hillitsemään perustamalla kaksi osasto-

paikkaa omaan tuotantoon. Palvelulinjan 

tilinpäätösennusteen toimintakate on 7,5 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimin-

tatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 

milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä 

johtuu aiheutuneisiin kustannuksiin perus-

tuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta. 

Toimintakulujen ylitysennuste on 7,9 milj. 

euroa, mikä johtuu pääosin lastensuojelun 

sijaishuollon ja lapsiperheiden sosiaalipal-

velujen ostopalvelujen kasvusta sekä hen-

kilöstökuluista. Henkilöstökulut toteutuvat 

vuosisuunnitelmaa suurempina, koska lap-

siperheiden sosiaalipalveluissa lakisäätei-

sen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan 

riittävät henkilöstöresurssit lastensuojelus-

sa sekä ympärivuorokautisesti toimivissa 

lastensuojelulaitoksissa.

Vastaanottopalvelujen palvelulinjan 

toimintakate on toteutunut tammi-loka-

kuussa 3,5 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa heikompana, mikä johtuu 

pääasiassa kotiin jaettavien hoitotarvikkei-

den ostojen kasvusta sekä laboratorio- ja 

kuvantamispalvelujen ostoista. Ikäihmisten 

palvelujen rakennemuutos, diabeetikoiden 

määrän kasvu ja yhä heikompikuntoisten 

potilaiden hoitaminen kotona kasvattavat 

hoitotarvikemenoja. Myös terveysasemien 

hoitotarvikemenot ja suun terveydenhuol-

lon laitteiston huoltomenot toteutuvat vuo-

sisuunnitelmaa suurempina palvelutarpeen 

kasvusta johtuen. Laboratorio- ja kuvanta-

mispalvelujen ostot ylittyvät lisääntyvien 

asiakasmäärien ja entistä laajempien tut-

kimusten vuoksi. Myös muutokset erikois-

sairaanhoidon työnjaossa ovat siirtäneet 

tutkimuksia perusterveydenhuoltoon. Pal-

velulinjan tilinpäätösennuste on 4,1 milj. eu-

roa budjetoitua huonompi. Toimintatuotto-

jen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempana maksutuot-

tojen kertymästä johtuen. Toimintakulujen 

ylitysennuste on 4,3 milj. euroa. Suurimmat 

ylitykset ovat hoitotarvikeostoissa sekä la-

boratorio- ja kuvantamispalveluissa.

Aikuisten sosiaalipalvelujen ja mielen-

terveys- ja päihdepalvelujen toimintakate 

on toteutunut 3,3 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimin-

takatetta heikentää virheellinen valtion-

korvauksen tulojaksotus, jonka vaikutus 

on 1,1 milj. euroa. Lisäksi ylitys johtuu eh-

käisevän ja täydentävän toimeentulotuen 

käytöstä sekä päihde- ja mielenterveys-

palvelujen sekä sosiaalisen kuntoutuksen 

palvelujen ostoista. Tilinpäätösennusteen 

toimintakate on 1,4 milj. euroa budjetoi-

tua huonompi. Toimintatuottojen ennuste 

on vuosisuunnitelman mukainen. Valtion-

korvaus perustoimeentulotukeen toteutuu 

budjetoitua pienempänä, mutta vastaavasti 

tulkkikeskuksen laskutus, pakolaisten las-

kennalliset valtionkorvaukset ja toimeen-

tulotuen takaisinperintä ovat toteutumassa 

budjetoitua suurempina. Toimintakulujen 

ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. euroa, mikä 

johtuu asiakasmäärän kasvusta sosiaali-

sessa kuntoutuksessa ja tulkkipalveluissa, 

edullisten vuokra-asuntojen vähäisyyden 

aiheuttamasta tukiasumisen palvelutarpeen 

kasvusta sekä ehkäisevän ja täydentävän 

toimeentulotuen käytöstä. Perustoimeen-

tulotuen myöntäminen siirtyi kokonaan 

Kelalle alkuvuoden jälkeen ja siirtymäajalle 

varattuja määrärahoja käytettiin vuosisuun-

nitelmaa vähemmän. Vastaavasti ehkäise-

vän ja täydentävän toimeentulotuen ennus-

tetaan ylittyvän merkittävästi. Täydentävän 

ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu on 

johtunut perustoimeentulotuen Kelaan siir-

tymisen käytännön ongelmista, asiakkaiden 

tuen tarpeesta kriisiytyneissä tilanteissa ja 

Kelan käsittelyaikojen pitkittymisestä.

Vammaispalvelujen toimintakate on 

toteutunut 3,8 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa huonompana. Kustan-

nusten nousuun vaikuttavat mm. Pshp:n 

tuottaman kehitysvammaisten laitoshoidon 

hoitopäivien hinnan nousu sekä vammais-

ten avustajapalvelujen ja asumispalvelujen 

asiakasmäärän kasvu. Tilinpäätösennusteen 

toimintakate on 4,6 milj. euroa budjetoi-

tua huonompi. Toimintatuottojen ennuste-

taan ylittyvän 1,1 milj. euroa, mikä johtuu 

kotikuntalain mukaisten palvelujen lasku-

tuksesta muilta kunnilta ja aiheutuneisiin 

kustannuksiin perustuvan Oriveden yhteis-

toimintaosuuden ylityksestä. Toimintakulu-

jen ylitysennuste on 5,7 milj. euroa. Vuoden 

2017 alkuperäisessä vuosisuunnitelmassa 

vammaispalvelujen menot olivat pienem-

mät kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

Lisäksi palvelutarpeen kasvu ja hintojen 

nousu aiheuttavat menojen ylityksiä. Suu-

rimmat ylitykset ovat kehitysvammaisten 

laitoshoidossa, vammaisten avustajapal-

velujen ostoissa, henkilökohtaisen avun 

palvelusetelikustannuksissa ja vammaisten 

asumispalveluissa. Pirkanmaan sairaanhoi-

topiirin kanssa neuvotellaan toimenpiteistä 

kustannusten hillitsemiseksi.

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakate 

on toteutunut 4,2 milj. euroa ajankohdan 

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

tuu henkilöstökuluista ja omaishoidon tues-

ta. Kotihoidon palvelutunnit ovat kasvaneet 

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 6,6 

%. Kotihoidossa joudutaan myös tekemään 

paljon ylitöitä ja tuplavuoroja. Lisäksi henki-

löstökulujen ylitykseen vaikuttaa tehostetun 

palveluasumisen väliaikainen tilajärjestely 

Pohjalankadulla. Omaishoidon tuen piiris-

sä on ollut tammi-lokakuussa 122 asiakas-

ta (+12,5 %) enemmän kuin edellisvuonna. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 4,9 

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. 

euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtuu 

vanhainkotihoidon maksutuottojen kerty-

mästä ja aiheutuneisiin nettokustannuksiin 

perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuu-

desta. Vastaavasti kotikuntalain mukaisten 

palvelujen laskutus muilta kunnilta toteutuu 

budjetoitua suurempana. Toimintakulujen 

ennuste ylittää vuosisuunnitelman 4,8 milj. 

eurolla, mikä johtuu pääosin henkilöstöku-

luista. Kotihoidon asiakasmäärän lisäänty-

misen aiheuttama palvelutarpeen kasvu, 

tehostetun palveluasumisen tilajärjestely ja 

budjettiin huomioidut säästötoimenpiteet 

vaikuttavat henkilöstömenojen ylitykseen. 
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Kaikkia korvaavalla työllä ja kotihoidon ku-

vapuhelinyhteyksillä suunniteltuja säästö-

jä ei saada kuluvana vuonna toteutumaan. 

Omaishoidon tuen ylitys johtuu kasvaneesta 

asiakasmäärästä, vapaiden käytöstä ja hin-

tojen noususta.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toi-

mintakate on toteutunut 13,7 milj. euroa 

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompa-

na. Keskeisimmät syyt ovat Pshp:n palve-

lutilaus, pitkäaikaishoidon maksutuottojen 

kertymä ja oman toiminnan volyymin kas-

vu.  Maksutuottojen vähäisyyteen vaikut-

taa muutokset yleislääketiede ja geriatrian 

palvelulinjalla, jossa suoritemäärät esimer-

kiksi pitkäaikaishoidon vuorokausissa ovat 

pienentyneet merkittävästi viime vuoden 

vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pitkä-

aikaisen laitoshoidon vähentämistavoite 

näkyy toteumassa. Tilinpäätösennuste on 

17,9 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toi-

mintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä 

johtuen asiakasmaksutuottojen kehitykses-

tä. Toimintakulujen ylitysennuste on 17,5 

milj. euroa, mikä johtuu pääosin Pshp:n 

palvelutilauksen 13,0 milj. euron ylityk-

sestä. Ylitykseen vaikuttavat vuoden 2016 

ennakoitua suurempi laskutuksen kasvu 

sekä kuluvana vuonna lisääntynyt erikois-

sairaanhoidon palvelujen käyttö. Pshp pa-

lauttaa kertyneitä ylijäämiä jäsenkunnille 

osana SOTE-valmistelua. Tampereen osalta 

kuluvan vuoden ylijäämänpalautus on noin 

5,7 milj. euroa, mikä kirjataan muihin ra-

hoitustuottoihin. Avustusten ennuste on 

budjetoitua pienempi palveluseteleiden vä-

häisestä käytöstä johtuen. Oman toiminnan 

toimintakulujen 4,8 milj. euron ylitysennus-

te johtuu volyymien kasvusta ja vuosisuun-

nitelman vajeista. Ylitykset johtuvat pääosin 

sijaiskustannuksista, laboratorio- ja kuvan-

tamispalveluiden ostoista sekä lääkkeiden 

ja hoitotarvikkeiden käytöstä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Bruttoinvestoinnit -1 460 -3 532 -2 520 1 012

Pysyvien vastaavien luovutustulot 5 0 5 5

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sosiaali- ja terveyslautakunnan inves-

tointiennuste on 2,5 milj. euroa, mikä on 

1,0 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 

Tesoman hyvinvointikeskuksen toiminnan 

aloitus siirtyy vuodelle 2018, joten osa hy-

vinvointikeskuksen kalustamisesta toteutuu 

vasta ensi vuonna.
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ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 143 645 170 345 170 718 373

Toimintamenot -155 712 -189 262 -190 594 -1 332

Toimintakate -12 067 -18 917 -19 875 -958

Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 

tammi-lokakuun toimintakate on 3,5 milj. 

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

rempi. Ero johtuu pääosin asunto- ja kiin-

teistölautakuntaan kohdistuvista maan-

myyntivoitoista, jotka ovat painottuneet 

alkuvuoteen. Palvelualueen tilinpäätösen-

nuste on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

heikompi. Ennuste on parantunut elokuun 

tilanteesta 0,3 milj. euroa. Kaupunginval-

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

tuusto päätti 13.11.2017 (§ 309) talousar-

viomuutoksista, joilla lisättiin elinvoima- ja 

osaamislautakunnan toimintamenoja 0,7 

milj. euroa. Talousarviomuutokset huomioi-

den palvelualueen ennuste on 0,3 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilin-

päätösennuste on olennaisesti vuosisuun-

nitelman tasolla. Toimintatuottojen ennuste 

ylittää vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. 

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän 

vuosisuunnitelma 0,5 milj. eurolla.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilin-

päätösennusteessa toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa suunni-

teltua heikompana, mutta edellä mainitut 

talousarviomuutokset huomioiden ennuste 

on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-

kompi. Ennuste on parantunut elokuun ti-

lanteesta 0,4 milj. euroa. 
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 
/ VS 17

Toimintatulot 78 227 94 859 94 644 -215

Toimintamenot -150 278 -182 631 -183 426 -795

Toimintakate -72 052 -87 772 -88 781 -1 009

Ammatillinen koulutus

Toimintatulot 73 407 88 772 88 750 -22

Toimintamenot -78 000 -94 376 -94 997 -621

Toimintakate -4 593 -5 604 -6 247 -642

Lukiokoulutus

Toimintatulot 710 797 828 31

Toimintamenot -21 535 -26 071 -26 025 46

Toimintakate -20 824 -25 274 -25 197 77

Työllisyydenhoidon palvelut

Toimintatulot 3 820 4 932 4 638 -294

Toimintamenot -40 803 -49 464 -49 771 -306

Toimintakate -36 982 -44 532 -45 132 -600

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

Toimintatulot 287 354 424 70

Toimintamenot -7 633 -9 808 -9 722 86

Toimintakate -7 346 -9 454 -9 298 156

Kehitysohjelmat

Toimintatulot 2 4 4 0

Toimintamenot -2 308 -2 911 -2 911 0

Toimintakate -2 306 -2 907 -2 907 0

Viiden tähden keskusta

Toimintatulot 2 4 4 0

Toimintamenot -1 934 -2 365 -2 365 0

Toimintakate -1 932 -2 361 -2 361 0

Hiedanranta

Toimintatulot 0 0 0 0

Toimintamenot -374 -546 -546 0

Toimintakate -374 -546 -546 0

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

takate toteutui tammi-lokakuussa 0,9 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toi-

mintatuotot jäivät 0,8 milj. euroa suunnitel-

tua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut 

alittivat budjetin yhteensä 1,7 milj. eurolla. 

Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui 

palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteu-

tuivat yhteensä 3,7 milj. euroa suunniteltua 

pienempinä, mikä johtui pääasiassa Tredun 

ja Työllisyydenhoidon palveluostojen alituk-

sesta. Henkilöstökulut toteutuivat lautakun-

tatasolla 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempinä. Aine- ja tarvikeostot toteutui-

vat 1,0 milj. euroa suunniteltua suurempina. 

Tredun uusiin tiloihin on hankittu laitteita ja 

tarvikkeita, eikä materiaalihankintoja ole 

pystytty karsimaan vuosisuunnitelman mu-

kaisesti.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

nan toimintakate toteutuu 1,0 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompana. Kaupun-

ginvaltuusto päätti 13.11.2017 (§ 309) 0,7 

milj. euron toimintamenojen lisäyksestä 

elinvoima- ja osaamislautakunnan talous-

arvioon. Talousarviomuutokset huomioiden 

toimintakatteen ennuste on 0,3 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Ammatillisen koulutuksen tammi-loka-

kuun tulos -6,1 milj. euroa toteutui 0,3 

milj. euroa suunniteltua parempana. Tulos-

ta parantaa oppisopimuskoulutuksen tulos, 

joka on 0,9 milj. euroa budjetoitua parem-

pi.  Maksullisen palvelutoiminnan tuotot ja 

hankkeiden tuet ja avustukset ovat toteu-

tuneet raportointikaudella 0,3 milj. euroa 

suunniteltua pienempinä. Vuokratuotot 

toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua kor-

keampina, mutta muut toimintatuotot 0,2 

milj. euroa pienempinä
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Ammatillisen koulutuksen tilinpäätösen-

nusteen mukaan tulos toteutuu -8,1 milj. 

eurona jääden 0,4 milj. euroa suunniteltua 

heikommaksi. Ennuste on kokonaisuutena 

elokuun tasolla. Toimintatuottojen arvioi-

daan toteutuvan hieman suunniteltua pie-

nempinä. Elokuun tilanteeseen verrattuna 

toimintatuottojen ennustetta on parannettu 

0,1 milj. euroa, koska oppisopimuskoulu-

tusta arvioidaan toteutuvan suunniteltua 

enemmän. ja toimintamenojen ylittävän 

vuosisuunnitelma 0,6 milj. eurolla. Poisto-

jen arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa suun-

niteltua pienemmiksi, koska osa ensikertai-

sen kalustamiseen liittyvistä hankinnoista 

kohdistuu käyttötalouteen.

Edellisvuoteen verrattuna Ammatillisen 

koulutuksen toimintamenojen ennustetaan 

toteutuvan 5,3 milj. euroa pienempinä. 

Henkilöstömenojen arvioidaan alenevan 

edellisvuodesta 3,7 milj. euroa, palvelujen 

ostojen 0,8 milj. euroa ja aine- ja tarvikeos-

tojen 1,0 milj. euroa. Vuokrakulujen arvioi-

daan toteutuvan 0,3 milj. euroa edellisvuot-

ta pienempinä. 

Kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan näh-

den ammatillisen koulutuksen toimintame-

nojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa suurempina. Henkilös-

tömenojen ennustetta on nostettu 0,4 milj. 

euroa, mikä johtuu loppuvuonna maksuun 

tulevista palkkaoikaisuista. Henkilötyövuo-

sien ennuste on kuitenkin vuosisuunnitel-

man tasolla. Palveluiden ostojen ennus-

tetta on laskettu 0,3 milj. euroa, johtuen 

pääosin opiskelijaruokailukuluista, joiden 

arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienemmiksi. Vuokrakulujen en-

nustetta on nostettu 0,2 milj. euroa, niiden 

arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,3 

milj. eurolla. Tilakeskuksen vuokralaskutus 

jää suunniteltua pienemmäksi, mutta ICT-

laitteiden sekä koneiden ja kaluston vuokra-

kulujen arvioidaan ylittävän vuosisuunnitel-

ma 0,5 milj. eurolla. Tilakeskuksen vuokrien 

ennuste sisältää Pirkankadun kirjastotilojen 

hyvityksen 0,08 milj. euroa, Lempäälän ja 

Pirkkalan toimitilojen luovutusaikataulu-

muutoksen hyvityksen 0,26 milj. euroa sekä 

Ideaparkin vuokrasopimuksen päättymisen 

0,11 milj. euroa. Aine- ja tarvikeostojen 

ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,8 milj. 

euroa, johtuen edellä mainituista uusien ti-

lojen vaatimista laite- ja tarvikehankinnois-

ta.

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui 

tammi-lokakuussa 0,2 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana. Toimintamenot 

ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa suunnitel-

tua pienempinä. Vuokrakulut ovat jääneet 

0,1 milj. euroa pienemmiksi johtuen pääosin 

Pellervon kirjaston tilojen käyttöönoton vii-

västymisestä. Myös henkilöstömenot ja pal-

velujen ostot alittivat hieman vuosisuunni-

telman.

Lukiokoulutuksen tilinpäätösennusteessa 

toimintakate on olennaisesti vuosisuunni-

telman tasolla. Ennusteessa on huomioitu 

opiskelijapaikkamäärän kasvattamisesta 30 

paikalla lukuvuoden alusta lukien aiheutu-

vat lisäkustannukset 0,1 milj. euroa, joka 

sisältää myös Tampereen aikuislukiossa to-

teutettavasta alle 18-vuotiaiden opetusryh-

mästä kuluvalle vuodelle aiheutuvat kustan-

nukset.

Työllisyydenhoidon osalta tammi-loka-

kuun toimintakate on toteutunut kokonai-

suutena vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Merkittävin poikkeama on työmarkkinatuen 

kuntaosuuksissa, tammi-lokakuun toteutu-

neet maksut ylittävät budjetoidun 1,2 milj. 

eurolla. Muut avustukset ovat toteutuneet 

0,4 milj. euroa pienempinä. Palvelujen os-

tot ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa suun-

niteltua pienempinä johtuen kuntouttavan 

työtoiminnan päivähinnan laskusta sekä 

monialaisen tuen palveluiden kartoitus- ja 

kuntoutusvaiheen asiakkaiden siirrosta avo-

palveluihin.

Työllisyydenhoidon palveluryhmän ti-

linpäätösennusteessa toimintakate on 0,6 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. 

Kaupunginvaltuuston 13.11. (§ 309) hyväk-

symä, työllisyyskokeilusta aiheutuva talous-

arviomuutos huomioiden toimintakatteen 

ennuste on vuosisuunnitelman tasolla. Toi-

mintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,3 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompina 

johtuen pääosin palkkatukityöllistämisen 

toteutumisesta budjetoitua pienempänä. 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksujen 

arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,8 

milj. eurolla, mutta ylitys saadaan katettua 

palvelujen ostoista kertyvillä säästöillä. Pal-

velujen ostojen ennuste on edellä mainituis-

ta syistä johtuen 1,1, milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempi.

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryh-

män tammi-lokakuun toteutunut toiminta-

kate on 0,5 milj. euroa suunniteltua parem-

pi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden johtuu 

pääosin henkilöstömenojen sekä palvelujen 

ostojen toteutumisesta suunniteltua pie-

nempinä.

Tilinpäätösennusteessa Yritys- ja yhteis-

kuntasuhteet -palveluryhmän toimintakate 

on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pa-

rempi. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 

0,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Hen-

kilöstömenot ovat jäämässä 0,1 milj. euroa 

budjetoitua pienemmiksi. Henkilötyövuosi-

en ennuste alittaa vastaavasti vuosisuunni-

telman kahdella henkilötyövuodella. 

Kehitysohjelmat -palveluryhmän tammi-

lokakuun toimintakate toteutui 0,1 milj. 

euroa suunniteltua parempana, johtuen 

pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta 

suunniteltua pienempinä. Palveluryhmän 

tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman 

mukainen. Kunkun parkin osalta on joudut-

tu tekemään lisätutkimuksia, mikä on lisän-

nyt kustannuksia 0,2 milj. euroa. Asemakes-

kus-hankkeen viivästyminen on kuitenkin 

aiheuttanut vastaavasti kustannusten siirty-

misen vuodelle 2018, joten ennuste on ko-

konaisuutena palautettu vuosisuunnitelman 

tasolle.  
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Ammatillinen koulutus

Bruttoinvestoinnit -313 -2 203 -1 568 635

Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 80 80 0

Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut

Bruttoinvestoinnit -71 -200 -100 100

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

toinnit koostuvat erikseen sitovista amma-

tillisen koulutuksen investoinneista sekä 

muista elinvoima- ja osaamislautakunnan 

investoinneista. Muut elinvoima- ja osaa-

mislautakunnan investoinnit muodostuvat 

lukiokoulutuksen investoinneista. 

Ammatillisen koulutuksen investointeihin 

on vuosisuunnitelmassa varattu 2,2 milj. eu-

roa. Investointisuunnitelma sisältää 1,2 milj. 

euron hankinnat opetukseen ja 1,0 milj. eu-

ron ensikertaisen kalustamisen hankinnat. 

Ensikertaisen kalustamisen hankinnat to-

teutetaan Pirkkalan ja Lempäälän uusiin ti-

loihin sekä Hepolamminkadun B-rakennuk-

sen peruskorjattuihin tiloihin. 

Lukiokoulutuksen investointeihin on vuo-

sisuunnitelmassa varattu 0,2 milj. euroa. 

Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 

(20.2.2017 § 37) uudelleen budjetoida Pel-

lervon kirjaston ensikertaisen kalustami-

seen 0,1 milj. euroa. 

Ammatillisen koulutuksen Hankinnoista 

on lokakuun loppuun mennessä toteutettu 

0,3 milj. euroa. Lukiokoulutuksen investoin-

teja on toteutettu 0,1 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen osalta inves-

tointien ennuste 1,6 milj. euroa alittaa 

vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla, koska 

osa ensikertaisen kalustamiseen liittyvistä 

hankinnoista kirjataan käyttötalouteen. Lu-

kiokoulutuksen osalta investointien ennuste 

alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintatulot 65 418 75 486 76 074 588

Toimintamenot -5 434 -6 631 -7 168 -537

Toimintakate 59 984 68 855 68 906 51

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi- 

lokakuun toteutunut toimintakate ylittää 

vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla. Toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 2,5 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa suurempina. Toiminta-

tuottoihin sisältyvät merkittävimpinä erinä 

maa-alueiden vuokratuotot, tuloutuskel-

poiset maankäyttösopimuskorvaukset sekä 

maa- ja vesialueiden myynneistä saadut 

luovutusvoitot. Maa- ja vesialueiden myyn-

tien osalta kirjattu luovutusvoitto on yh-

teensä 15,6 milj. euroa.  Ranta-Tampellan 

(muodostettava tontti 837-109-420-4) 

tontinmyynti Ålandsbanken Rahastoyhtiö 

Oy:lle on toteutunut vuonna 2016. Kaup-

pakirjan mukaisesti 2. erä kauppahinnas-

ta on kirjautunut vuodelle 2017. Vuoden 

2017 aikana ovat toteutuneet mm. tontin 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Ratina (837-113-202-13) myynti Kiinteistö 

Oy Pohjola perusyhtiö Häme 13:lle ja ton-

tin Kaukajärvi (837-060-5809-13) myynti 

Asunto Oy Tampereen Vinkkelille ja Kiinteis-

tö Oy Tampereen Vinkkelille ja tontin (837-

037-5679-1) myynti Go Go Express Oy:lle. 

Tammi-lokakuun toteutuneet toimintakulut 

alittavat suunnitellun tason 0,1 milj. eurolla, 

mikä johtuu pääosin asuntotoimen avustus-

ten painottumisesta loppuvuoteen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilinpää-

tösennusteessa toimintakate on olennaises-

ti vuosisuunnitelman tasolla. Toimintatuot-

tojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,6 

milj. eurolla. Maankäyttösopimuskorvauksia 

arvioidaan tuloutettavan kuluvalle vuodelle 

1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enem-

män. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen 

arvioidaan kuitenkin jäävän 0,7 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa pienemmiksi. Vuosi-

suunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimisto-

tontin (837-113-198-3) myynti ei toteutune 

kuluvana vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti 

vuoteen 2018.  Toimintamenojen ennuste 

ylittää vuosisuunnitelman 0,5 milj. euroa. 

Materiaalien ja palvelujen ostojen ennus-

tetaan ylittyvän vuosisuunnitelma yhteensä 

0,3 milj. eurolla. Henkilöstömenojen ennus-

tetaan ylittää vuosisuunnitelman 0,1 milj. 

euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista 

maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, 

tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuo-

sisuunnitelmassa.



36

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

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

luryhmän investoinnit muodostuvat maan-

hankinnasta, johtosiirroista ja pilaantunei-

den maiden puhdistuksista. Lautakunnan 

palvelu- ja vuosisuunnitelmassa nettoinves-

toinnit ovat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 

8,0 milj. euroa on kehitysohjelmille kohdis-

tuvia erikseen sitovia kohteita. 

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel-

malle kohdistuu investointeja yhteensä 7 

milj. euroa, joka muodostuu Kannen ja Kes-

kusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan 

pilaantuneen maan puhdistuksista ja johto-

siirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle 

kohdistuu 1 milj. euroa, jolla toteutetaan 

pääasiassa alueen johtosiirtoja. 

Tammi-lokakuussa investointeja on toteu-

tettu 9,5 milj. eurolla. Tästä keskeneräisiin 

investointihankkeisiin on kirjattu 1,5 milj. 

euroa. Maa- ja vesialueisiin kohdistuneiden 

investointien tammi-lokakuun toteuma 7,6 

milj. euroa muodostuu maanhankinnoista 

(4,3 milj. euroa), Santalahden johtosiirrois-

ta, pilaantuneiden maiden puhdistuksista 

ja perusparannuksista. Raitotietöiden ede-

tessä on muutamissa kohteissa tullut raken-

tamisen edetessä vastaan jätettä sisältäviä 

maita, näiden käsittelykustannukset ovat 

pysyneet suunnitelluissa raameissa. Tammi-

lokakuun toteutuneista investoinneista 0,3 

milj. euroa kohdistui Hiedanrannan raken-

nuksiin.

Investointien tilinpäätösennuste 13,85 

milj. euroa, on 2,65 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempi. Kalevan alueen johto-

siirrot, johon oli budjetoitu 3,0 milj. euroa, 

tullaan toteuttamaan suurelta osin myö-

hempänä ajankohtana. Näiden toteutus ei 

ollutkaan välttämätöntä kadunrakentami-

sen yhteydessä, joten johtosiirrot tehdään 

vasta, kun kaava on vahvistunut ja rakenta-

minen alueella mahdollistuu. Hiedanrannan 

kehitysohjelman investointien ennuste ylit-

tää vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla joh-

tuen kivilouheen hankinnasta, jota ei oltu 

huomioitu vuosisuunnitelmassa. Louhetta 

tullaan käyttämään myöhemmin mm. järven 

täyttöihin Hiedanrannan alueella.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

tammi-lokakuussa toteutunut 15,6 milj. 

euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulot 

tulevat kuitenkin ennusteen mukaan toteu-

tumaan 0,5 milj. euroa suunniteltua pie-

nempinä. Ratinan toimistotontin kauppa ei 

toteudu vuoden 2017 aikana vaan siirtyy 

mahdollisesti vuodelle 2018. 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -1 467 -1 000 -1 500 -500

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -291 -7 000 -7 000 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

Bruttoinvestoinnit -8 224 -8 500 -8 500 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 16 573 17 100 16 580 -520
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Palvelualueen talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Kaupunkiympäristön palvelualueen toteu-

tuneet toimintatuotot ylittävät 1,4 milj. 

eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut 

ylittävät 35,8 milj. eurolla vuosisuunnitel-

man. Toimintatuottojen ylitys johtuu pää-

osin joukkoliikenteen palvelujen kysynnän 

kasvusta ja osittain toiminnan kausivaihte-

luista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Jouk-

koliikenteen palvelujen lisääntyneeseen 

kysyntään on jouduttu vastaamaan tarjon-

taa lisäämällä, jolloin kulut ovat kasvaneet.  

Toimintakulujen ylityksen osalta on myös 

huomioitava, että vielä toistaiseksi palvelu-

alueen Raitiotie kehitysohjelma maksaa Rai-

tiotieallianssille raitiotien rakentamislaskut. 

Kustannuksia on tammi-lokakuussa kerty-

nyt noin 38,6 milj. euroa ja ne vaikuttavat 

Kaupunkiympäristön palvelualueen tammi-

lokakuun toimintakatteeseen heikentäväs-

ti. Kustannukset laskutetaan Tampereen 

Raitiotie Oy:lta kun sopimusten siirtoon 

liittyvistä rooleista on sovittu kaupungin ja 

yhtiön välillä. Muilta osin toimintakulujen 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 54 914 65 097 68 285 3 188

Toimintamenot -127 217 -110 566 -111 610 -1 044

Toimintakate -72 302 -45 469 -43 325 2 144

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

poikkeama johtuu pääosin toiminnan kausi-

vaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa 

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

tamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 

0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden kes-

kusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa 

Hiedanranta -kehitysohjelmaan. 

Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-

tuottojen ennustetaan ylittävän 3,2 milj. eu-

roa vuosisuunnitelman. Ylityksestä 1,4 milj. 

euroa johtuu Raitiotie -kehitysohjelman 

vuoden 2016 loppuun mennessä syntynei-

den käyttötalouskustannusten myynnistä 

Tampereen Raitiotie Oy:lle raitiotiehank-

keen vastuiden siirtosopimuksen mukaises-

ti. Ylityksestä 1,8 milj. euroa johtuu jouk-

koliikenteen palvelujen kysynnän kasvun 

aiheuttamasta ennakoitua suuremmista 

lipputuloista. Toimintakulujen ennustetaan 

ylittyvän 1,0 milj. eurolla. Ylityksestä 1,8 

milj. euroa johtuu joukkoliikenteen volyy-

min kasvun aiheuttamasta kulujen ylityk-

sestä.  Raitiotie -kehitysohjelman toimin-

takulujen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. 

eurolla johtuen siitä, että kehitysohjelman 

kuluvan toiminnan laajuutta oli vielä budje-

tointivaiheessa hankalaa arvioida.  Kaupun-

kiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon 

toimintakulujen ennusteen kasvu johtuu 

pääosin aktivoitavien hankkeiden tilauksen 

kasvusta, jolloin Valmistus omaan käyttöön 

-tiliryhmän ennustetaan ylittyvän kulujen 

ylitystä vastaavasti eikä mainittu ylitys vai-

kuta toimintakatteeseen. Palvelualueen 

eläkemenoperusteisten vuoden 2017 en-

nakkomaksujen ennustetaan alittavan noin 

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman. Kaupun-

kimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen 

Tampereen Infralta ennustetaan alittuvan 

noin 0,2 milj. euroa. Toimintakatteen en-

nustetaan toteutuvan noin 2,1 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempana.
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 15 449 18 308 19 696 1 388

Toimintamenot -76 133 -50 309 -49 552 756

Toimintakate -60 684 -32 001 -29 856 2 144

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikentee-
seen kohdistuva osuus)

44 61 55 -6

Toimintakate vyörytyksin -60 640 -31 939 -29 801 2 138

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Toimintatulot 3 280 4 117 4 117 0

Toimintamenot -11 890 -16 546 -16 566 -20

Toimintakate -8 610 -12 429 -12 449 -20

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -531 -601 -555 46

Toimintakate vyörytyksin -9 141 -13 030 -13 004 26

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja 
ylläpito

Toimintatulot 9 756 11 574 11 574 0

Toimintamenot -19 426 -25 140 -25 140 0

Toimintakate -9 671 -13 566 -13 566 0

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -202 -225 -206 19

Toimintakate vyörytyksin -9 873 -13 791 -13 772 19

Kestävä kaupunki

Toimintatulot 2 407 2 617 2 617 0

Toimintamenot -4 682 -5 772 -5 745 27

Toimintakate -2 275 -3 155 -3 128 27

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -373 -429 -399 30

Toimintakate vyörytyksin -2 648 -3 584 -3 527 57

Raitiotie-kehitysohjelma

Toimintatulot 6 0 1 388 1 388

Toimintamenot -38 953 -1 500 -856 644

Toimintakate -38 947 -1 500 532 2 032

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -31 -34 -31 3

Toimintakate vyörytyksin -38 979 -1 534 501 2 035

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan kaupunkiympäristön palvelualueen 

toteutuneet toimintatuotot toteutuvat 

olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti 

ja toimintakulut ylittävät 34,2 milj. eurolla 

vuosisuunnitelman. Toimintakulujen ylityk-

sen osalta on huomioitava, että vielä tois-

taiseksi palvelualueen Raitiotie kehitysoh-

jelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien 

rakentamislaskut. Kustannuksia on tammi-

lokakuussa kertynyt noin 38,6 milj. euroa ja 

ne vaikuttavat Kaupunkiympäristön palvelu-

alueen tammi-lokakuun toimintakatteeseen 

heikentävästi. Kustannukset laskutetaan 

Tampereen Raitiotie Oy:lta kun sopimusten 

siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kau-

pungin ja yhtiön välillä. Muilta osin toimin-

takulujen poikkeama johtuu pääosin toimin-

nan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan 

verrattuna.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa 

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

tamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 

0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden kes-

kusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa 

Hiedanranta -kehitysohjelmaan. 

Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuot-

tojen ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa 

vuosisuunnitelman johtuen Raitiotie -kehi-

tysohjelman vuoden 2016 loppuun mennes-

sä syntyneiden käyttötalouskustannusten 

myynnistä Tampereen Raitiotie Oy:lle rai-

tiotiehankkeen vastuiden siirtosopimuksen 

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan 

alittuvan 0,8 milj. eurolla. Raitiotie -kehi-

tysohjelman toimintakulujen ennustetaan 

alittuvan 0,6 milj. eurolla johtuen siitä, että 

kehitysohjelman kuluvan toiminnan laajuut-

ta oli vielä budjetointivaiheessa hankalaa 

arvioida.  Palvelualueen eläkemenoperus-
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teisten vuoden 2017 ennakkomaksujen 

ennustetaan alittavan noin 0,1 milj. euroa 

vuosisuunnitelman. Kaupunkimittauksen 

paikkatietopalvelujen ostojen Tampereen 

Infralta ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. 

euroa. Toimintakatteen ennustetaan toteu-

tuvan noin 2,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempana.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

luryhmän toteutuneet toimintatuotot alit-

tavat 0,2 milj. eurolla vuosisuunnitelman 

johtuen pääosin myynti- ja maksutuotto-

jen kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan 

verrattuna. Toisaalta tuottojen alitukseen 

vaikuttaa myös se, että suurin osa valmis-

teltavista, kaavoitusohjelman mukaisista 

asemakaavoista sijoittuu kaupungin omista-

mille alueille, joista ei laskuteta. Rakentami-

sen vilkastuminen ja toisaalta lupamaksujen 

korottaminen on puolestaan kasvattanut 

rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 

toimintatuottojen toteumaa. Toimintakulut 

alittavat 1,9 milj. eurolla vuosisuunnitelman 

johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluis-

ta vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti 

palvelujen ostojen osalta konsulttipalvelu-

jen ja hankkeiden painottuessa suunnitel-

tua enemmän vuoden loppuvuoteen. Toi-

mintakulut alittuvat tai ovat toteutuneet 

maltillisesti kaikissa toimintayksiköissä. 

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta toi-

silla toimintayksiköillä vuosisuunnitelma 

alittuu ja toisilla ylittyy. Toimintakulujen 

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman 

mukaisesti. Kaupunkimittauksen toiminta-

kulujen ennustetaan alittuvan vajaa 0,2 milj. 

euroa johtuen pääosin kaupunkimittauksen 

paikkatietopalvelujen ostojen säästöistä 

Tampereen Infralta.  Hiedanrannan kehitys-

ohjelman kulujen ennustetaan ylittävän 0,2 

milj. euroa johtuen Hiedanrannan suunnit-

telutyön arvioitua suuremmasta vaativuu-

desta, erityisesti Santalahden ja Hiedan-

rannan raitiotien kaupunkirakenteellinen 

yhteenkytkentä on osoittautunut arvioitua 

hankalammaksi. Ylityksestä tullaan hake-

maan talousarviomuutosta (KV 13.11.2017 

§ 309). Toimintakatteen ennustetaan toteu-

tuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

ryhmän toteutuneet toimintatuotot ovat 

toteutuneet pääosin vuosisuunnitelman 

mukaisesti. Pysäköinninvalvonnan ja kunta-

tekniikan suunnittelun toimintatuotot ovat 

alittuneet johtuen pysäköinninvalvonnassa 

pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosi-

suunnitelmaan verrattuna, ja kuntatekniikan 

suunnittelussa lähinnä raitiotiehankkeen 

suunnittelun tarkoituksenmukaisista työja-

on muutoksista allianssikumppanin kanssa, 

jolloin laskutettavia suunnittelutöitä ei syn-

ny ennakoidusti. Voimakkaan infraraken-

tamisen vuoksi maanvastaanottotulot ylit-

tyvät ja myös pysäköintimaksutuotot ovat 

ylittyneet. Toimintakulut (sisältäen vok) alit-

tavat vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

maan verrattuna erityisesti rakennuttami-

sessa. Toimintatuottojen ennustetaan toteu-

tuvan vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta 

toisilla toimintayksiköillä vuosisuunnitelma 

alittuu ja toisilla ylittyy. Toimintakulujen en-

nustetaan ylittyvän johtuen katu- ja viher-

rakentamisen aktivoitavien hankkeiden tila-

uksen kasvusta Tampereen Infralta, jolloin 

myös Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 

ennustetaan ylittyvän kulujen ylitystä vas-

taavasti eikä ylitys vaikuta toimintakattee-

seen. Myös liikennealueiden ja leikkipaik-

kojen kunnostuksia teetetään suunniteltua 

enemmän. Toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kestävä kaupunki -palveluryhmän to-

teutuneet toimintatuotot ylittävät 0,2 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin 

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

tyksestä. Toimintakulut alittuvat vajaat 0,1 

milj. eurolla johtuen ympäristöterveysval-

vonnan kulujen alituksesta ja toiminnan 

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

rattuna. Toimintatuottojen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 

vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakat-

teen ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-

telman mukaisesti.

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän 

toteutuneet toimintakulut ylittävät 37,7 

milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen siitä, 

että vielä toistaiseksi Raitiotie kehitysoh-

jelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien 

rakentamislaskut. Raitiotien rakentamisen 

kustannuksia on tammi-lokakuussa ker-

tynyt noin 38,6 milj. euroa. Kustannukset 

laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun 

sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on 

sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Raitiotie 

kehitysohjelma -palveluryhmän toiminta-

katteen ennustetaan toteutuvan noin 2,0 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. 

Tästä 1,4 milj. euroa johtuu myyntituottojen 

ennusteen ylityksestä, koska Raitiotie -ke-

hitysohjelman vuoden 2016 loppuun men-

nessä syntyneet käyttötalouskustannukset 

myydään Tampereen Raitiotie Oy:lle raitio-

tiehankkeen vastuiden siirtosopimuksen 

mukaisesti. Toimintakate-ennusteen paran-

tumisesta 0,6 milj. euroa johtuu kehitysoh-

jelman toimintakuluennusteen pienentymi-

sestä, sillä kuluvan toiminnan laajuutta oli 

vielä budjetointivaiheessa hankalaa arvioi-

da.



40

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennus-
te, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -8 300 -15 450 -15 450 0

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -46 -150 -150 0

Rantaväylän tunneli

Bruttoinvestoinnit -6 781 -9 900 -8 900 1 000

Rahoitusosuudet 0 300 300 0

Yhdyskuntalautakunta, muut

Bruttoinvestoinnit -33 326 -46 611 -46 611 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen 

bruttoinvestointien ennuste on 71,1 milj. 

euroa, mikä on 1,0 milj. euroa vuosisuun-

nitelman pienempi. Nettoinvestointien en-

nuste on 70,8 milj. euroa. Ennuste on vuosi-

suunnitelmaa pienempi, sillä Rantatunnelin 

viimeisen päällystekerroksen tekeminen 

siirrettäneen vuodelle 2018. Tähän on varat-

tu 1,0 milj. euroa. 

Investointien ennuste on heikentynyt 1,8 

milj. euroa edellisennusteesta, sillä Raken-

nuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän in-

vestointien ennuste on kasvanut aiemmin 

ennakoidusta (muun muassa Myllypuron-

kadun toinen alikulkutunneli, Raitiotien rin-

nakkaishankkeet ja muut hankkeet).  Lisäksi 

luovutustulojen ennuste on kasvanut 8,7 

milj. euroa johtuen palvelualueen taseeseen 

aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräi-

sen omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvos-

taan Tampereen Raitiotie Oy:lle KH:n pää-

töksen mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa 

(20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön pal-

velualueen 2,061 milj. euron uudelleen bud-

jetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkei-

den rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden 

parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokir-

konkadun kävelykadun rakentaminen 1,0 

milj. euroa) sekä 3,1 milj. euron uudelleen 

budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehi-

tysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä 

hankkeista. 

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

luryhmän investointimenojen ennustetaan 

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

ryhmän investointimenot ovat toteutuneet 

kokonaisuudessaan vuosisuunnitelmaan 

mukaisesti. Muutamien hankkeiden aloitus-

ta on jouduttu siirtämään tuleville vuosille. 

Suuremmat rakennusurakat valmistuvat 

syksyllä ja maksuerät painottuvat loppuvuo-

teen.

Tammi - lokakuun toteumiin sisältyy 0,6 

milj. euroa Raitiotie -hankkeen maankaa-

tomaksuja. Ruskon maavastaanottopaikka 

on täyttynyt ja se on jouduttu sulkemaan.  

Raitiotieallianssin sopimuksessa on kirjat-

tu, että sinne voi ajaa ylijäämämaita ilman 

maavastaanottomaksuja. Nyt ylijäämaat 

on ajettu Lempäälän puolella olevalle Leh-

tivuoren maanvastaanottopaikalle. Tästä 

aiheutuu vuonna 2017 noin 0,7 milj. euron 

kustannukset. Näiden kustannusten vastui-

den jako Raitiotie Oy:n ja kaupunkiympäris-

tön palvelualueen välillä on täsmentämättä. 

Kustannusvastuun keskeneräisyyden vuoksi 

tämä erä ei sisälly investointien ennustee-

seen, mutta se voi jatkossa aiheuttaa osal-

taan investointien ylityspainetta.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-

män investointimenojen ennustetaan to-

teutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempänä johtuen Rantatunnelin viimei-

sen päällystekerroksen siirtämisestä vuo-

delle 2018. Raitiotien rinnakkaishankkeet 

ovat ylittymässä 1,6 milj. euroa. Suurim-

pana muutoksena on Sammonkatu välillä 

Kalevan puistotie - Väinämöisenkatu, missä 

raitiotie ja kadun eteläpuoli toteutetaan ko-

ko leveydeltä katusuunnitelmien mukaan. 

Lisäksi Siikin alikulkukäytävää päästäänkin 

rakentamaan jo kuluvana vuonna, vaikka 

Hallilan alueen kaavasta valitettiin. Mylly-

puron kadulla rakennetaan lisätyönä vajaan 

0,8 milj. euron arvosta uusi alikulkukäytävä 

Maamiehentien kohdalle, mikä oli suunni-

teltu toteutettavaksi vuonna 2018. Nyt yhtä 

aikaa Ikurintien alikulkukäytävän kanssa to-

teutettuna suurimmat työnaikaiset liikenne 

haitat rajautuu yhteen vuoteen. Loppuosa 

ennusteen heikentymisestä johtuu lukuista 

käynnissä olevista hankkeista, jotka ovat 

toteutumassa aiemmin ennustettua nope-

ammin.  Viinikan liikenneympyrän uudista-

miseen liittyvä Lempääläntien länsipuolen 

lisäkaistaa ei päästä rakentamaan suunni-

telmien keskeneräisyyden vuoksi täysimää-

räisesti. Tältä kohteelta on säästymässä 1,2 

milj. euroa vuonna 2017. Kun huomioidaan 

valtuuston helmikuussa hyväksymä 2,061 

milj. euron uudelleen budjetointi ei kasva-

neesta investointimenojen ennusteesta ai-

heudu vuosisuunnitelman ylitystä. Raitiotie 

-hankkeen maankaatomaksut eivät kuiten-

kaan sisälly ennusteeseen kustannusvas-

tuun keskeneräisyyden vuoksi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen in-

vestointimäärärahoihin sisältyy myös osa 

Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -ke-

hitysohjelmien investointimäärärahoista, 

jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden 

ohjelmittain sitovia. Kaupunginvaltuusto 

myönsi 20.2.2017 kehitysohjelmille 3,1 

milj. euroa lisärahaa. Viiden tähden kes-

kusta -ohjelmaan kuuluva Ranta-Tampellan 

rakentaminen etenee suunnitellusti, mut-

ta urakoiden aloitukset hieman toivottua 

hitaammassa aikataulussa, rakennussuun-

nitelmien keskeneräisyyden takia. Hidas-
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tuminen muun muassa Ranta-Tampellassa 

aiheuttanee noin 2,0 milj. euron alituksen. 

Alituksella katetaan, kehitysohjelmatason 

sitovuuden mahdollistamana, Kansi- ja 

Areena hankkeen käynnistyminen vuoden 

2017 lopulla. Tämän jälkeen mahdollisesti 

jäävää säästöä tullaan esittämään uudelleen 

budjetoitavaksi Kansi- ja Areena -hankkeel-

le. Edellä olevan mukaisesti tilinpäätösen-

nuste on, että kehitysohjelmien investoinnit 

toteutuvat suunnitellusti 2017.

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten koko-

naiskustannusennuste yhteensä on 198,7 

milj. euroa, josta Tampereen kaupungin 

osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisäl-

tää arvion kustannusten noususta ja mah-

dollisista bonuksista. Vuoden 2017 meno-

jen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa 

talousarviota pienempänä, koska viimeinen 

päällystekerros siirrettäneen vuodelle 2018.
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Joukkoliikennelautakunta

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Joukkoliikenne

Toimintatulot 39 462 46 789 48 589 1 800

Toimintamenot -51 067 -60 257 -62 057 -1 800

Toimintakate -11 605 -13 468 -13 468 0

Vyörytykset (Tukipalvelut) -57 -61 -55 6

Toimintakate vyörytyksin -11 662 -13 529 -13 523 6

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Joukkoliikenne lautakunnan alaisuuteen 

kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän 

tammi-lokakuun kulut ovat 1,6 milj. eu-

roa suuremmat kuin vuosisuunnitelmassa. 

Vastaavasti tuotot ovat toteutuneet 1,3 

milj. euroa suurempina. Noin 0,4 milj. eu-

roa tuottojen ja kulujen kasvusta aiheutuu 

niin sanotun käyttökorvausliikenteen en-

nakoitua suuremmasta volyymistä. Käyt-

tökorvausliikenteen lipputulot näkyvät 

joukkoliikenteen tuotoissa ja kuluissa sa-

mansuuruisina, koska kyse on niin sanotus-

ta läpilaskutuksesta. 

Tuottoja on kasvattanut lisääntynyt ky-

syntä ja lisääntyneeseen kysyntään on jou-

duttu vastaamaan tarjontaa lisäämällä, jol-

loin kulut ovat kasvaneet.

Joukkoliikenne -palveluryhmän toimin-

tatuottojen ennustetaan ylittävän 1,8 milj. 

euroa vuosisuunnitelman johtuen liikenteen 

ennakoitua suuremmista lipputuloista. Toi-

mintakulujen ennustetaan ylittyvän 1,8 milj. 

euroa volyymin kasvusta johtuen. Toiminta-

katteen ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

nitelman mukaisena. 
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KEHITYSOHJELMAT

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja 

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

takunnan vuosisuunnitelmiin.

Hiedanrannan suunnittelu on osoittautu-

nut arvioitua haastavammaksi ja siitä johtu-

en yhdyskuntalautaan kuuluva maankäytön 

suunnittelun osuus ylittää vuosisuunnitel-

man 170  000 euroa. Kaupunginvaltuuston 

13.11.2017 hyväksymä talousarviomuutos 

huomioiden ennuste on vuosisuunnitelman 

mukainen. 

Hiedanranta

Hiedanrannan toimintamenot asunto- ja 

kiinteistölautakunnassa tulevat ylittymään 

johtuen alueiden ja rakennusten kunnossa-

pidosta, jota ei oltu riittävällä tasolla huo-

mioitu vuosisuunnitelmassa. Vanhan sellu-

tehdasalueen kunnossapitokustannuksista 

ei vielä budjetointivaiheessa ollut laajaa ko-

kemusta. Koska ohjelmalle kohdistuu lisäk-

si maa-alueiden vuokratuottoja ja muita 

toimintatuottoja, pidetään asunto- ja kiin-

teistölautakunnan toimintakatteen ennuste 

vuosisuunnitelman mukaisena.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta 

Hiedanrannan toimintakatteen ennuste on 

vuosisuunnitelman mukainen.

HIEDANRANTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Bruttoinvestoinnit -1 513 -1 150 -1 650 -500

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -1 467 -1 000 -1 500 -500

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -46 -150 -150 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit 

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan 

ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitel-

miin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta 

Hiedanrannan investoinnit 1,0 milj. euroa 

muodostuvat pääasiassa alueen johtosiir-

roista. 

Tilinpäätösennusteessa Hiedanrannan in-

vestoinnit ylittävät vuosisuunnitelman 0,5 

milj. eurolla. Ylitys aiheutuu Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiriltä hankitusta maa- ja ki-

viaineksesta, jonka hankintaa ei oltu huo-

mioitu vuoden 2017 vuosisuunnitelmassa. 

Muilta osin investointihankkeet etenevät 

suunnitellusti.

HIEDANRANTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Hiedanranta -1 265 -1 096 -1 506 -410

Elinvoima- ja osaamislautakunta -374 -546 -546 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta -500 -250 -490 -240

Yhdyskuntalautakunta -391 -300 -470 -170
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Viiden tähden keskusta

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Viiden tähden keskusta -2 099 -2 861 -2 861 0

Elinvoima- ja osaamislautakunta -1 932 -2 361 -2 361 0

Yhdyskuntalautakunta -167 -500 -500 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Elinvoima- ja osaamislautakunnan, Kehi-

tysohjelmat -palveluryhmän tilinpäätösen-

nusteen mukaan toimintakate tulee toteu-

tumaan vuosisuunnitelman mukaisena. 

Aiemmin raportoitu ylitysuhka koskien Kun-

kun parkin lisätutkimuksia saadaan katettua 

Asemakeskus -hankkeen viivästymisestä 

aiheutuvilla säästöillä. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) ta-

lousarviomuutoksena 0,6 milj. euron lisäyk-

sen ohjelman elinvoima- ja osaamislauta-

kunnan alaisiin toimintamenoihin.

Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden täh-

den keskusta -kehitysohjelman tilinpäätö-

sennuste on vuosisuunnitelman mukainen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

tamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden 

tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsin-

kallion eritasoliittymän suunnittelua varten.

Kehitysohjelman investointihankkeiden 

etenemisestä on raportoitu seuraavalla si-

vulla kohdassa Kehitysohjelman investointi-

en toteuma ja tilinpäätösennuste.

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Bruttoinvestoinnit -8 591 -22 450 -22 450 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -291 -7 000 -7 000 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -8 300 -15 450 -15 450 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 

investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-

kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan 

vuosisuunnitelmiin.

Kansi- ja Areena -hanke etenee SRV:n 

kanssa 1.6.2016 allekirjoitetun toteutus-

sopimuksen (Kv 16.5.2016 §81) ja muiden 

sopimusten mukaisesti. Areenayhtiö on 

perustettu. Osakassopimus on hyväksytty 

(Kh 7.8.2017 §460).Valitukset on käsitelty 

ja kaikki rakentamisen aloittamisen esteet 

on poistettu, rakentaminen alkaa vuoden 

2017 aikana. Ennuste pidetään vuosisuun-

nitelman mukaisena. Mahdollisesti vuodelle 

2018 siirtyville erille haetaan uudelleenbud-

jetointia. 

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee 

lähes suunnitellusti sekä kaupungin raken-

nusurakoiden, että talonrakennustöiden 

osalta. Alueelle muuttaa ensimmäiset asuk-

kaat maaliskuussa 2018. Kaupungin töiden 

osalta ollaan hieman jäljessä aikataulusta. 

Hidastuminen mm Ranta-Tampellassa aihe-

uttanee noin 2,0 milj. euron alituksen ohjel-

man investoinneissa Kaupunkiympäristön 

palvelualueella. Alituksella katetaan Kan-

si- ja Areena hankkeeseen liittyvän kunnal-

listekniikan rakentamisen käynnistyminen 

vuoden 2017 lopulla. Tämän jälkeen mah-

dollisesti jäävää säästöä tullaan esittämään 

uudelleen budjetoitavaksi. 

Ratinan kauppakeskus avautuu keväällä 

2018, jolloin toteutussopimukseen liittyvät 

työt ovat valmiit. Investoinnit toteutuvat 

suunnitellusti 2017. Santalahden tapahtu-

mapuiston, Åkerlundinkadun katoksen ja 

Vapriikinraitti 2. vaiheen toteutukset siir-

tyvät vuodelle 2018, mistä seuraa 1,4 milj. 

euron alitus vuodelle 2017. Kohteita tullaan 

esittämään uudelleenbudjetoitavaksi
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Smart Tampere

SMART TAMPERE

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Elinvoima- ja osaamislautakunta -795 -1 500 -1 500 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Smart Tampere -kehitysohjelma käynnis-

tyi 1.1.2017. Kaupunginhallitus hyväksyi 

ohjelmasuunnitelman 30.1.2017. Ohjelma 

keskittyy seuraaviin osa-alueisiin: älykäs 

teollisuus, älykäs hallinto ja osallistaminen, 

älykäs energia, vesi ja jätehuolto, älykäs hy-

vinvointi, älykäs koulutus ja kulttuuri. 

Smart Tampere Ekosysteemiohjelmassa 

on käynnistetty sovitut hankkeet (6Aika: 

Opastamisen Ekosysteemi, 6Aika: City IoT 

Raitiotie-kehitysohjelma

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Yhdyskuntalautakunta -38 947 -1 500 532 2 032

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhdyskuntalautakunnan alle kuuluvan 

Raitiotie-kehitysohjelma -palveluryhmän 

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

noin 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

parempana. Tästä 1,4 milj. euroa johtuu 

myyntituottojen ennusteen ylityksestä, kos-

ka Raitiotie -kehitysohjelman vuoden 2016 

loppuun mennessä syntyneet käyttötalous-

kustannukset myydään Tampereen Raitiotie 

Oy:lle raitiotiehankkeen vastuiden siirtoso-

sekä EU Horizon 2020 Stardust Lighthouse) 

sekä jatkettu meneillään olevia hankkeita 

suunnitelmien mukaisesti. Tavoite on ra-

kentaa yhdessä ekosysteemin toimijoiden 

kanssa vaikuttavuudeltaan suuria läpileik-

kaavia hankkeita, missä kaupunki voi toimia 

yhteistyökumppanina, mahdollistajana tai 

testialustana. Kaupunkilaiset osallistuvat 

hankkeissa tehtävään kehittämisen asia-

kaslähtöisen palvelumuotoilun periaatteita 

noudattaen. Kaupunkiseudun muiden kunti-

en kanssa jatketaan yhteistyötä tavoitteena 

löytää yhteisiä hankkeita heidän kanssaan.

Smart Tampereen ekosysteemiohjelman 

tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman 

mukainen -1,5 M€. Toteuma lokakuun lop-

puun mennessä on -0,8M€. 

pimuksen mukaisesti. Toimintakate-ennus-

teen parantumisesta 0,6 milj. euroa johtuu 

kehitysohjelman toimintakuluennusteen 

pienentymisestä, sillä kuluvan toiminnan 

laajuutta oli vielä budjetointivaiheessa han-

kalaa arvioida.  Kehitysohjelman toteutu-

neet toimintakulut ylittävät 37,7 milj. euroa 

vuosisuunnitelman johtuen siitä, että vielä 

toistaiseksi Raitiotie-kehitysohjelma mak-

saa Raitiotieallianssille raitiotien rakenta-

mislaskut. Raitiotien rakentamisen kustan-

nuksia on tammi-lokakuussa kertynyt noin 

38,6 milj. euroa. Kustannukset laskutetaan 

Tampereen Raitiotie Oy:lta, kun sopimusten 

siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kau-

pungin ja yhtiön välillä. Tarkemmin Raitio-

tiehankkeesta on raportoitu Toiminnan ja 

talouden katsauksen liitteessä 1, Raitiotie-

kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy.
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RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA

Kehitysohjelman investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Konsernihallinto / Yhteiset erät

Bruttoinvestoinnit 0 -13 500 -15 800 -2 300

Rahoitusosuudet 0 13 500 15 800 2 300

Nettoinvestoinnit 0 0 0 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Konsernihallinnon yhteiset erät sisältävät 

arvion valtion rahoitusosuudesta raitiotien 

vuoden 2017 kustannuksiin yhteensä 15,8 

milj. euroa (rahoitusosuus investointime-

noon) ja vastaavan suuruisen pääomasijoi-

tuksen Tampereen Raitiotie Oy:öön (inves-

tointimeno). Summa tarkentuu joulukuussa. 

Valtio maksaa avustusta Tampereen kau-

pungille jälkikäteen edellisenä vuotena to-

teutuneiden kustannusten perusteella. Näin 

ollen vuonna 2018 kaupungille tilitettävä 

valtionavustus kirjataan suoriteperusteella 

arvion mukaan vuoden 2017 tuloksi. 
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Konsernihallinto 
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1000 euroa

Tot 1-10 /  
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Konsernihallinto

Toimintatulot 1 089 1 543 1 485 -58

Toimintamenot -20 414 -25 739 -25 175 564

Toimintakate -19 324 -24 196 -23 690 506

ICT-kehittäminen

Toimintatulot 396 892 892 -0

Toimintamenot -4 034 -7 616 -7 230 386

Toimintakate -3 637 -6 724 -6 338 386

Bruttoinvestoinnit -762 -1 724 -1 491 233

Toimintakate + nettoinvestoinnit -4 400 -8 448 -7 829 619

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Konsernihallinto
Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-ke-

hittäminen) toimintakate toteutui tammi-lo-

kakuussa 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

parempana. Toimintatulot toteutuivat 0,2 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompa-

na. Toimintatulojen suunniteltua huonom-

pi toteutuminen johtuu eräälle projektille 

suunnitellusta myyntitulosta, joka ei tule 

toteutumaan ja kehittämisprojekteille saa-

tavista tuista ja avustuksista, joita kirjataan 

menojen suhteessa. Toimintamenot toteu-

tuivat yhteensä 1 milj. euroa suunniteltua 

alhaisempina. Henkilöstömenot toteutuivat 

0,4 milj. euroa suunniteltua parempina, kun 

henkilöitä on siirtynyt maakuntaan ja kaikki 

vakanssit eivät ole olleet täytettyinä. Pal-

velujen ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa ja 

muut toimintakulut 0,3 milj. euroa suunni-

teltua parempina, koska useassa Konserni-

hallinnon yksikössä on käynnissä projekteja, 

joiden menot painottuvat loppuvuoteen.

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

kehittäminen) toimintakatteen tilinpäätö-

sennuste on 0,5 milj. euroa suunniteltua pa-

rempi. Ennuste ei ole juurikaan muuttunut 

elokuun tilanteesta. Toimintatulojen ennus-

tetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempinä johtuen Smart Tampe-

re -projektille suunnitellusta myyntitulosta, 

joka ei tule toteutumaan, kun myöskään 

menoja ei kohdistu projektin osalta Konser-

nihallintoon. Toimintamenojen ennustetaan 

toteutuvan 0,6 milj. euroa suunniteltua pie-

nempinä. Henkilöstömenojen ennustetaan 

toteutuvan 0,4 milj. euroa suunniteltua pie-

nempinä, koska henkilöitä on siirtynyt Pir-

kanmaan maakuntauudistuksen suunnitte-

lutehtäviin, eikä tilalle ole palkattu sijaisia. 

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 

0,1 milj. euroa suunniteltua parempana, kun 

luottamushenkilökoulutukseen suunnitellut 

palvelujen ostot toteutuvat suunniteltua 

parempana.  Lisäksi muiden toimintameno-

jen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa 

suunniteltua pienempinä.

ICT-kehittäminen
Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää 

kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuo-

delle 2017 kehittämiseen on varattu yh-

teensä 8,4 milj. euroa, joka jakautuu osin 

investointeihin ja osin käyttötalouteen. 

Kehittämisrahasta pienkehittämisen osuus 

on 2,1 milj. euroa, ICT-kehittämisprojektien 

osuus 3,9 milj. euroa ja Digi-ohjelman osuus 

2,4 milj. euroa. 

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toiminta-

kate ja nettoinvestoinnit yhteensä toteutui-

vat tammi-lokakuussa 2,5 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana. ICT-projektien ja 

-pienkehittämisen toimintakate oli 1,8 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. ICT-

pienkehittämisen menoja toteutui 1,4 milj. 

euroa, joka oli 0,7 milj. euroa suunniteltua 

vähemmän. Toteutuneista menoista Organi-

saation toimintakyky -salkun osuus oli 0,7 

milj. euroa, Kaupunkirakenne ja -ympäristö 

-salkun osuus 0,3 milj. euroa ja Hyvinvoin-

tisalkun osuus 0,4 milj. euroa. ICT-projektien 

menoja toteutui 2,6 milj. euroa, joka on 2 

milj. euroa suunniteltua vähemmän. ICT-

projektien suunniteltua pienempi toteuma 

johtuu pääasiassa Digiohjelman projektien 

aloituksen siirtymisestä ja Case-Hatanpää 

-projektin menojen suunniteltua paremmas-
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ta toteumasta. ICT-kehittämisen investoin-

nit toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua 

parempana. Menojen alitus johtuu pääasi-

assa, Pirta II -projektista ja Digiohjelmaan 

kuuluvasta Taloushallinnon automatosointi 

-projektista, joiden menojen odotetaan to-

teutuvan vielä loppuvuonna.

Digiohjelma on edennyt aikatauluviiväs-

tymistä ja sen aiheuttamaa projektien käyn-

nistymisen viivästymistä lukuun ottamatta 

tavoitteiden ja suunnitelman mukaisesti. Di-

giohjelman projekteissa on käynnissä usei-

ta erilaisia kehittämiskokeiluja, joista osa 

hylätään, osa jatkuu ensi vuoden puolelle, 

jotkut ovat osana isompaa kehittämiskoko-

naisuutta ja jotkut etenevät ICT-projektien 

kautta käyttöönotoiksi. Digiohjelman ta-

voitteena on, että vuonna 2025 käytössä 

olisi ensisijaisesti digitaalisia palveluja. Ta-

voitteen saavuttamisen edellytyksenä on, 

että löydetään kokeilemalla parhaat uudet 

(digi)ratkaisut ja että toimintatapoja ja 

-prosesseja uudistetaan radikaalisti. Tek-

nologian ja palvelujen kehittymisvauhti on 

nopeaa ja valtakunnalliset uudistukset ovat 

vielä paljolti tarkentumatta. Uusiin, yllättä-

viin tarpeisiin varautumiseksi Digiohjelman 

budjettiin suunniteltiin liikkumavaraa, jota 

on kohdennettu mm. tutkimus- ja analyytik-

kopalveluiden, sekä kokonaisarkkitehtuuri-

palveluiden hankintaan, sekä tietosuoja- ja 

tietoturvaosaamisen kehittämiseen. Lisäksi 

Digiohjelmasta on allokoitu kehittämisrahaa 

kahteen itsenäisesti etenevään projektiin, 

Taloushallinnon ja Osaamisen kehittämisen 

projektiin. Digiohjelman menoja on toteu-

tunut 0,6 milj. euroa ja ennusteen mukaan 

kehittämisrahaa jäisi käyttämättä 0,4 milj. 

euroa.

ICT-kehittämisen toimintakate ja nettoin-

vestoinnit yhteensä tilinpäätösennuste on 

0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

ICT-projektien käyttötalousmenojen ennus-

tetaan alittuvan 0,4 milj. eurolla. Digiohjel-

man menojen ennustetaan toteutuvan 0,4 

milj. euroa suunniteltua parempana. Lisäksi 

Oma hoito ja digitaaliset palvelut -projektin 

käyttötalousmenojen ennustetaan ylittyvän 

0,2 milj. euroja ja Tulostamisen laitteet ja 

palvelut projektin ennustetaan alittuvan 

noin 0,2 milj. euroa. ICT-kehittämisen in-

vestointien tilinpäätösennuste on 0,2 milj. 

euroa suunniteltua parempi johtuen pää-

asiassa Oma hoito ja digitaaliset palvelut 

-projektin ja Jätehuolto -projektin menojen 

suunniteltua paremmasta toteumasta.



 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  49

Talousarvion toteumavertailu

YHTEISET ERÄT 

YHTEISET ERÄT

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 1 673 1 297 1 528 231

Toimintamenot -95 780 -117 048 -113 277 3 771

Toimintakate -94 107 -115 751 -111 749 4 002

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

mi-lokakuussa 2,4 milj. euroa suunniteltua 

pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 0,6 

milj. euroa suunniteltua suurempina johtu-

en Pikespo Invest Oy:n osakkeiden myyn-

tivoitosta. Toimintamenot toteutuivat 1,8 

milj. euroa suunniteltua alhaisempina. Pa-

rempi toteuma johtuu harkinnanvaraisten 

henkilöstömäärärahojen ja varhe- sekä elä-

kemenoperusteisten maksujen budjetoitua 

alhaisemmasta toteumasta. Lisäksi alhaista 

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Bruttoinvestoinnit -4 559 -18 524 -21 484 -2 960

Rahoitusosuudet 0 13 500 15 800 2 300

Nettoinvestoinnit -4 559 -5 024 -5 684 -660

Pysyvien vastaavien luovutustulot 985 500 1 485 985

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien investoinnit toteutuivat 0,2 

milj. euroa suunnitelmaa suurempana. In-

vestointirahaa on käytetty 3,44 milj. euroa 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n 

ja 0,05 milj. euroa Kuntien Tiera Oy:n osak-

keiden ostoon ja 0,33 milj. euroa sijoituk-

seen Tampere talo Oy:n sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. Lisäksi on toteu-

tunut 0,66 milj. euron Tampereen Messu- ja 

urheilukeskus Oy:n (TESC) pääomalainan 

konvertointi yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon (svop), Kv 21.11.2016 § 

70 ja 0,08 milj. euroa Tampereen Tilapalve-

lut Oy:n osakkeisiin.

toteumaa selittää mm. suunniteltua pie-

nempi kaupungin osuus verotuskustannuk-

sista ja liikunta- ja kulttuurikortin suunnitel-

tua alhaisempi käyttöaste. 

Yhteisten erien toimintakatteen tilinpää-

tösennuste on 4 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempi. Toimintatuottojen ennuste-

taan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunniteltua 

parempana johtuen Pikespo Invest Oy:n 

osakkeiden myyntivoitosta. Henkilöstöme-

nojen arvioidaan toteutuvan 2 milj. euroa 

suunniteltua alhaisempina harkinnanvarais-

ten henkilöstömäärärahojen ja varhe- sekä 

eläkemenoperusteisten maksujen johdosta. 

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 

1,1 milj. euroa suunniteltua parempana, 

kun kaupungin maksama osuus verotuskus-

tannuksista on suunniteltua pienempi, lii-

kunta- ja kulttuurikortin käyttö toteutunee 

suunniteltua pienempänä ja Pelastustoimen 

maksuosuus on 0,26 milj. euroa pienempi. 

Avustukset toteutuvat 0,9 milj. euroa suun-

niteltua parempina, kun Elinkeinorahas-

tosta maksetaan suunniteltua vähemmän 

avustuksia ja Tampereen Kaupunkiliikenne 

Liikelaitokselle maksetaan suunniteltua vä-

hemmän avustusta. Tilinpäätösennuste on 

parantunut noin 0,2 milj. euroa pääosin pe-

lastustoimen maksuosuuden johdosta.

Muutetussa vuosisuunnitelmassa on va-

rauduttu Tampereen Seudun Keskuspuh-

distamo Oy:n osakeantiin 3,44 milj. eurolla, 

Tilakeskuksen yhtiöittämiseen 1,08 milj. eu-

rolla ja muiden osakkeiden ostoon 0,5 milj. 

eurolla. TESC Oy:n lainan konvertointi svop-

rahastoon ei sisältynyt lokakuussa vuosi-

suunnitelmaan, mutta valtuusto hyväksyi 

talousarviomuutoksen 13.11.2017 § 309. 

Lisäksi yhteisiin eriin on budjetoitu lasken-

nallinen 13,5 milj. euron valtion rahoitus-

osuus raitiotien rakentamiseen ja vastaavan 

suuruinen varaus pääomasijoitukseen Tam-

pereen Raitiotie Oy:öön.

Yhteisten erien nettoinvestointien (sitova 

taso) tilinpäätösennuste on vuosisuunnitel-

man mukainen, kun huomioidaan valtuus-

ton 13.11.2017 hyväksymä talousarviomuu-

tos.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 

saatu yhteensä noin 1 milj. euroa, josta 0,9 

milj. euroa Pikespo Invest Oy:n, 0,04 milj. 

euroa Verte Oy:n ja 0,01 milj. euroa Vuores 

Palvelut Oy:n osakkeiden myynnistä.



50

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösen-
nuste, 1 000 euroa

Tot 1-10 / 
2017

VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Toimintatulot 30 589 35 645 36 252 607

Toimintamenot -26 693 -35 232 -33 954 1 278

Toimintakate 3 895 413 2 299 1 885

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 
Kopparin toteutunut tulos ajalta 1-10/2017 

on merkittävästi suunniteltua parempi. 

Myyntitulot ovat ylittyneet useiden palve-

luiden osalta erityisesti talous-, henkilöstö- 

ja hallintopalveluissa. Laskutus on ylittänyt 

selvästi suunnitellun muun muassa asiakas-

maksupäätösten, palkanlaskentapalvelun, 

skannattujen ostolaskujen ja projektijohta-

mispalvelujen osalta. 

KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI

Toimintamenoissa on toteuma selvästi 

suunniteltua alhaisempi sekä henkilöstöme-

noissa että palveluiden ostoissa, mikä joh-

tuu osittain menojen jaksottumisesta kuu-

kausille suunnitellusta poiketen ja osittain 

mm. eläkemaksujen alhaisista toteumista ja 

siitä, että joitakin vakansseja ei ole täytetty 

ja vaihtuvuuden vuoksi jotkin vakanssit ovat 

olleet jonkin aikaa tyhjinä.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 

noin 1,9 milj. euroa budjetoitua parempana. 

Ennuste on parantunut edelliseen ennustee-

seen nähden 0,9 milj. euroa. 
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Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto 

lokakuun lopussa on 40,6 milj. euroa. Liike-

vaihto on vuosisuunnitelman mukainen ja 

5,2% suurempi kuin edellisenä vuonna. So-

pimukseen perustuvia pelastustoimen mak-

suosuustuloja on kertynyt 36,5 milj. euroa. 

ERHE-maksujen toteuma on lokakuun lo-

pussa 0,42 milj. euroa. Ensivastetulojen to-

teuma lokakuun lopussa on 0,37 milj. euroa. 

Kokonaisuudessaan toimintatulot ovat lo-

kakuun lopussa 28,9 milj. euroa, tulot ovat 

muutamia edellä mainittuja eriä lukuun 

ottamatta toteutuneet vuosisuunnitelman 

mukaisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta-

menot kokonaisuudessaan ovat lokakuun 

lopussa 37,8 milj. euroa, mikä on 6 prosent-

tia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos 

johtuu ensihoidon toiminta-alueen laajene-

misesta, joka vaikuttaa myös kustannuksiin. 

Toimintamenojen toteuma talousarviosta 

on 81,7 prosenttia.  Toimintamenoista 67,5 

prosenttia on pelastustoiminnan menoja, lo-

put ensihoidon menoja. 

Henkilöstömenoja on kertynyt yhteensä 

27,9 milj. euroa, 4,9 prosenttia enemmän 

kuin edellisvuonna ja henkilöstömenojen 

toteuma talousarviosta on 80,7 prosenttia. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös 

toteutuu vuosisuunnitelman mukaisena.

Palkallisten henkilötyövuosien toteuma 

lokakuun lopussa on 529,2 htv:ta. Ennuste 

on henkilöstösuunnitelman mukainen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoin-

nit painottuvat loppuvuoteen. Investoinnit 

koostuvat pääasiassa raskaasta sammutus-

kalustosta sekä ambulansseista. Kiinteiden 

rakenteiden ja laitteiden osalta ennusteessa 

on varauduttu varavoimainvestointiin.

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 1 600 -1 -1 -1 0

Investoinnit -1 092 -2 543 -1 933 -2 003 -70

Rahoitusosuudet 0 144 199 101 -98

Pysyvien vastaavien luovutustulot 142 97 84 142 58

Investointien rahavirta yhteensä -950 -2 302 -1 650 -1 760 -110
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Liikelaitokset 

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Vesi 17 722 24 053 23 094 24 274 1 180

Kaupunkiliikenne 3 566 3 537 2 360 3 218 858

Infra 2 783 3 342 3 725 3 725 0

Voimia 1 740 3 216 2 800 2 600 -200

Tilakeskus 27 652 37 660 34 733 30 339 -4 394

Yhteensä 53 463 71 807 66 712 64 156 -2 556

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-loka-

kuun toteutunut liikeylijäämä oli 53,5 milj. 

euroa. Tampereen Voimian liikeylijäämä 

oli 1,7 milj. euroa ja Tampereen kaupunki-

liikenteen 3,5 milj. euroa. Infrassa tammi-

lokakuun liikeylijäämä oli 2,8 milj. euroa ja 

Tilakeskus teki 27,7 milj. euron ylijäämän.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

mäennuste 64,2 milj. euroa on 2,6 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurin 

poikkeama ennusteessa on Tampereen Ti-

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 64,2 M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-2,5 M€ 

LIIKEYLIJÄÄMÄ

lakeskuksen osalta, jossa liikeylijäämäen-

nuste on 4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempi. Tampereen Voimian, Tampereen 

Veden ja Kaupunkiliikenteen osalta liikey-

lijäämäennuste ylittää vuosisuunnitelman 

yhteensä 1,8 milj. eurolla. Infran liikeylijää-

mäennuste on vuosisuunnitelman mukai-

nen. 

Liikelaitosten investoinnit ovat elokuun 

loppuun mennessä toteutuneet 81 milj. 

eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustuloja on kertynyt yhteensä 33,2 

milj. euroa, joka muodostuu suurimmaksi 

osin Sähkölaitoksen rakennusten luovutus-

tulosta. Koko vuoden investointien ennuste-

taan toteutuvan 23,9 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa pienempänä. Tilakeskus ennustaa 

23,9 milj. euroa vuosisuunnitelman alitusta 

ja Tampereen Vesi 4 milj. euron vuosisuun-

nitelman ylitystä.
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Tampereen Vesi

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 17 722 24 053 23 094 24 274 1 180

Bruttoinvestoinnit -16 827 -21 267 -16 700 -20 700 -4 000

Rahoitusosuudet 0 152 0 0 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tarkastelukauden 1-10 liikevaihto ylitti 

vuosisuunnitelman 3,3 milj. eurolla. Edel-

lisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 4,5 

milj. euroa suurempana. Veden ja jäteve-

den myynti ylittivät molemmat ennusteen, 

veden myynti 0,5 milj. euroa ja jäteveden 

1,1 milj. euroa, ja laskutustyöt toteutuivat 

1,8 milj. euroa ennustettua suurempina. 

Näiden yhteissummana liikevaihto ylitti 

vuosisuunnitelman mukaisen ennusteen 3,4 

milj. euroa. Liikevaihdon tilinpäätösennuste 

2017 on kuitenkin vuosisuunnitelman mu-

kainen. Liikeylijäämä on 17,7 milj. euroa eli 

4,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Edellisvuoteen nähden tarkastelukauden 

liikeylijäämä on 1,2 milj. euroa pienempi. 

Käyttömenot alittuivat 0,1 milj. euroa ja 

poistot 0,9 milj. euroa. Liiketoiminnan muut 

kulut toteutuivat liki vuosisuunnitelman 

mukaisesti, aine- ja tarvikekulut ylittivät 

vuosisuunnitelman 0,3 milj. euroa ja palve-

lujen ostot 0,2 milj. euroa. Menojen alitus 

onkin syntynyt henkilöstökuluista, jotka 

alittivat vuosisuunnitelman 0,4 milj. euroa. 

Henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset 

maksut tulevat ennusteen mukaan toteu-

tumaan 0,18 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 

pienempinä. Käyttömenojen ennustetaan 

toteutuvan kokonaisuutena vuosisuunnitel-

man mukaisina. Poistojen kertymä on ollut 

ennakoitua pienempi, koska mm. Kaupino-

jan laitosinvestointia ei ole vielä siirretty 

valmiiseen käyttöomaisuuteen. Poistojen 

arvioidaankin alittuvan vuositasolla 1,0 milj. 

eurolla. Liikeylijäämäennuste on edellä mai-

nittujen muutosten jälkeen 1,18 milj. euroa 

vuosisuunnitelmaa parempi.

Lokakuun 2017 loppuun mennessä in-

vestoinnit ovat toteutuneet 16,8 miljoonan 

euron suuruisina eli 3,8 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa suurempina. Alkuvuoteen 

nähden toteuman ero ennusteeseen on kas-

vanut. Investoinneista on käytetty yli 12,17 

milj. euroa verkostojen rakentamiseen 

suurimpina, yli miljoonan euron toteuman 

ylittäneinä kohteinaan Kaupinojaan liittyvä 

verkostorakentaminen 1,6 milj. euroa, Nur-

mi-Nikinväylä -vesihuoltoyhteys 1,0 milj. 

euroa, Kaupin kampuksen alue 1,4 milj. eu-

roa sekä Vuores/Isokuusen alue II vaihe 1,0 

milj. euroa. Laitosrakentamiseen on käytet-

ty 4,66 milj. euroa suurimpana kohteenaan 

Kaupinojan vedentuotantolaitoksen sa-

neeraus 3,0 milj. euroa. Investointien tilin-

päätösennustetta nostetaan 4 milj. eurolla 

20,7 milj. euroon. Ennusteen nosto johtuu 

kustannuksiltaan arvaamattoman suurista 

investointikohteista, joiden toteuttaminen 

on Tampereen Veden toiminnan tai muiden 

Tampereen kaupungin toteuttamien hank-

keiden vuoksi ollut pakollista. Investointien 

kokonaismäärän ennustetaan toteutuvan 4 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. 
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Tampereen kaupunkiliikenne

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 3 566 3 537 2 360 3 218 858

Bruttoinvestoinnit -926 -2 842 -3 000 -2 915 85

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 73 0 15 15

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Lokakuun 2017 lopussa liikevaihto ylittää 

budjetoidun lähes 1,2 miljoonalla eurolla. 

Tämä merkitsee noin 5,4% ylitystä, mikä 

kertyy joukkoliikenteen tilaajan selkeästi 

budjetointivaiheessa ilmoittamaa suurem-

masta suoritemäärästä. Erityisesti kesälii-

kenne toteutettiin huomattavasti suunni-

teltua laajempana. Konserniavustuksen 

määrää puolestaan on leikattu voimakkaasti 

vastaamaan alenevia eläkekuluja ja niiden 

määrä jääkin yli 0,5 miljoonaa euroa alle 

budjetoidun. Kokonaisuutena tulot ylittävät 

suunnitellun tason runsaalla 0,7 miljoonalla 

eurolla.

Liikennesuoritteen merkittävä li-

sääntyminen on, polttoainetehok-

kaammasta kalustosta huolimatta,  

vaatinut suuremman hankintamäärän ja 

johtanut budjetin ylittymiseen lähes 0,3 

miljoonalla eurolla. Suoritemäärän kasvu 

on vaatinut jo yli 0,1 miljoonaa euroa suun-

niteltua suuremmat kaluston korjaus- ja 

huoltokulut, nostaen näin hankittavien pal-

velujen kokonaismäärää. Tehokkaalla suun-

nittelulla on pystytty pitämään henkilöstön 

palkkakustannukset budjetissa. Säästöjä 

henkilöstökulujen puolella on lisäksi synty-

nyt Kiky-vaikutteisten palkkamenojen jakso-

tusten purun ja aiempaa selkeästi pienempi-

en eläkemenoperusteisten maksujen myötä. 

Henkilöstökustannukset kokonaisuutena 

jäävätkin yli 1,1 miljoonaa euroa alle bud-

jetoidun. 

Lokakuun lopun tilinpäätösennuste on 

runsaat 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Tämä ylittää runsaalla 0,8 miljoonalla eu-

rolla vuosisuunnitelman mukaisen tulos-

tavoitteen. Ylitys saavutetaan budjetoitua 

selkeästi suuremman suoritteen kautta 

kertyneiden lisätulojen, sekä toisaalta hen-

kilöstökuluissa tehokkaan suunnittelun ja 

eläkemaksujen suotuisan kehityksen tuo-

mien menosäästöjen ansiosta. Lokakuun 

lopun ennusteen mukaan henkilötyövuo-

sien määrän arvioidaan kasvavan vuo-

sisuunnitelman mukaisesta noin 12:lla. 

Vuoden 2017 investoinnit sisältävät 4 uut-

ta kaksiakselista ja 8 uutta telibussia. Kak-

siakseliset bussit saapuivat toukokuussa ja 

telibussit marraskuussa. Näiden lisäksi on 

vuoden aikana hankittu tilaajan pyynnöstä 

kaksi käytettyä nivelbussia. Investoinnit to-

teutuvat suunnitellusti. 
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1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 2 783 3 342 3 725 3 725 0

Bruttoinvestoinnit -422 -896 -900 -861 39

Pysyvien vastaavien luovutustulot 62 135 100 120 20

Tampereen Infra

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Infran tammi-lokakuun liikeylijäämä oli 2,8 

milj. euroa ja tavoiteltu koko vuoden 3,7 

milj. euron liikeylijäämä tultaneen saavutta-

maan. Liikevaihtoa Infralle kertyi lokakuun 

loppuun mennessä 47,2 milj. euroa. 

Rakentamispalveluissa merkittäviä koh-

teita ovat Kaupin kampus, Aurinkorinne, 

Kolmenkulma, Kalevanrinne, Lentävännie-

men keskustan eteläosa ja Halkoniemen sa-

tama. Kunnossapidon liikevaihto on toteutu-

massa vuosisuunnitelman mukaisesti mutta 

ei ennusteen mukaan tule saavuttamaan 

tulostavoitettaan. Korjaamopalvelujen liike-

vaihto on toteutunut suunniteltua pienem-

pänä ja korjaamon ennustetaan tekevän jäl-

leen tappiollisen tuloksen. Korjaamoselvitys 

on valmistunut ja ratkaisut korjaamon tu-

levaisuudesta tehdään lähitulevaisuudessa. 

Liikennepalvelujen liikevaihto ja liikevoitto 

toteutuvat hieman suunniteltua paremmin. 

Liikevaihdon volyymin kasvu on näky-

nyt myös kulukehityksessä. Palvelujen os-

tot ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 

2,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina. 

Tammi-lokakuun henkilöstöku lut alittivat 

vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Hen-

kilöstökulujen vähentymisen taustalla on 

mm. eläke menoperusteisten maksujen vä-

heneminen mutta myös vähäisempi kausi-

työntekijöiden määrä ja vähäinen uusien 

työntekijöiden rekrytointi.  Palkallisten 

henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan 

10,5 henkilötyövuotta suunniteltua pie-

nempinä. Liiketoiminnan muut kulut ovat 

vuoteen 2016 verrattuna pienemmät kor-

jaamon luovuttua konevuokraamon tilasta. 

Vuosisuunnitelmaan verrattuna kulut ovat 

suuremmat lähinnä kasvaneiden kone- ja 

laitevuokrien vuoksi. 

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo-

den liikeylijäämä on vuosisuunnitel man 

mukainen, 3,7 milj. euroa. Liikevaih don 

ennuste on 5,8 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempi. Materiaali- ja palveluostojen 

ennuste ylittää vuosisuunnitelman 6,5 milj. 

eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 0,7 

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie nempi. 

Infran vuoden 2017 investointeihin on 

varattu 0,9 milj. euroa. Lokakuun loppuun 

mennessä on toteutettu 0,4 milj. euron in-

vestoinnit. Tähän mennessä on hankittu 

kaksi taajamatraktoria, miehittämätön len-

tokuvauslaite paikkatiedon mittaustarpei-

siin ja kuorma-auto aurausvarustuksella. 

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.  
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Tampereen Voimia

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 1 740 3 216 2 800 2 600 -200

Bruttoinvestoinnit -153 -219 -281 -244 37

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 1 0 0 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui 

tammi-lokakuussa 0,1 milj. euroa alle suun-

nitellun. Ateriapalvelujen myynti toteutui 

0,6 prosenttia suunniteltua pienempänä 

(-0,2 milj. euroa). Puhtauspalvelujen myynti 

oli suunniteltua 0,7 prosenttia suurempaa 

(+0,1 milj. euroa) johtuen vuosisuunnitel-

man hyväksymisen jälkeen tulleista kohde-

muutoksista. Henkilötyövuosien toteutu-

minen suunniteltua suurempana johti työn 

tuottavuuden toteutumiseen edellisvuotta 

ja tavoitetta heikompana. Työvoiman hal-

linta on jatkunut hyvänä, mutta poissaoloja 

toteutui paljon ja ne johtivat suunniteltua 

suurempaan sijaistarpeeseen, jonka vuoksi 

myös työvoimakustannukset suunniteltua 

suurempina. Elintarvikkeiden ostot ovat to-

teutuneet 0,2 milj. euroa alle suunnitellun. 

Myös elintarvikekäytön tehokkuus oli tavoi-

tetta ja edellisvuotta parempaa. Sekä puh-

tauspalvelujen ostot että kuljetuspalvelujen 

ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle 

suunnitellun onnistuneiden kilpailutusten 

vuoksi. Liikeylijäämä toteutui suunniteltua 

0,4 milj. euroa heikompana johtuen pääosin 

työvoimakulujen ylityksestä. 

Liikeylijäämäennuste on 2,6 milj. euroa, 

joka on 0,2 milj. euroa heikompi kuin vuo-

sisuunnitelma. Liikevaihdon ennustetaan 

toteutuvan suunnitellun suuruisena. Saira-

uspoissaolojen kasvun myötä työvoimakus-

tannukset ennustetaan ylittyvän 0,8 milj. 

eurolla ja työterveyshuollon kustannukset 

0,1 milj. eurolla. Työvoimakuluihin sisäl-

tyvät eläkemenoperusteiset ja varhaiselä-

kemenoperusteiset maksut ennustetaan 

alittuvan yhteensä 0,2 milj. eurolla. Elintar-

vikekulujen onnistuneen hallinnan myötä 

elintarvikekuluista ennustetaan säästettä-

vän 0,3 milj. euroa. Puhtauspalvelujen ja 

kuljetuspalvelujen ostojen osalta ennuste-

taan säästöä yhteensä 0,3 milj. euroa.

Tarkasteltaessa henkilöstön työpanosta 

ilman vuokratyövoimaa, palkalliset henkilö-

työvuodet ennustetaan alittuvan 14,5 hen-

kilötyövuodella. Vuokratyövoiman tekemä 

työpanos ennustetaan ylittävän suunnitel-

lun 30 henkilötyövuodella.

Vuoden 2017 kalusto- ja laiteinvestoinnit 

kohdistuvat strategian mukaisesti asiakas-

laadun parantamiseen linjastoja uusimalla 

ja tuotannon tehostamiseen erityisesti suu-

rissa tuotantokeittiöissä. Kone- ja laitehan-

kintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna. 

ICT-kehittämisen osalta Aromi-kehityspro-

jekti etenee suunnitellusti ja osana projektia 

selvitetään tiedon hallinnan kehittämismah-

dollisuudet. Sähköisen tuloskortin käyttöön-

ottoa siirrettiin edelliseltä vuodelta. Kuluva-

na vuonna selvitetään käyttäjälähtöisempiä 

ratkaisuja tiedon julkaisuun ja analytiikkaan. 

Investointiennuste on 0,24 milj. euroa, joka 

on 37 000 euroa alle suunnitellun johtuen 

siitä, että Hatanpään ravintokeskuksen tuo-

tekuljetusvaunuja ei hankita eikä ICT-kehi-

tyksen investoinnit toteudu täysimääräisesti
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Tampereen Tilakeskus

1 000 euroa Tot 1-10 
2017

TP 2016 VS 2017 TP Enn 
2017

TP Enn 17 / 
VS 17

Liikeylijäämä 27 652 37 660 34 733 30 339 -4 394

Bruttoinvestoinnit -62 724 -92 033 -101 040 -77 170 23 870

Rahoitusosuudet 582 720 2 777 2 777 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 33 201 424 4 000 35 323 31 323

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tilakeskuksen ylijäämä lokakuussa 2017 

on noin 33,2 milj.  euroa, mikä on vuosi-

suunnitelman saman ajankohdan tilannet-

ta noin 25,7 milj. euroa suurempi. Tam-

mikuussa myytiin Tampereen kaupungin 

omistamien voimalaitosten, sähköasemien 

ja pumppaamoiden rakennustekniset osat 

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen 

Sähköverkko Oy:lle ja Tampereen Veralle. 

Kaupasta kirjattiin satunnaisiin tuottoihin 

noin 27,1 milj. euroa. Liikevaihto on noin 

134,3 milj.  euroa, mikä on vuosisuunnitel-

maa noin 2,4 milj. euroa pienempi. Ulkoiset 

myyntituotot ovat vuosisuunnitelmaa pie-

nemmät. Valmistus omaan käyttöön eli kau-

pungin omana työnä tehdyt hankkeet ovat 

pienemmät kuin vuosisuunnitelma ja tämä 

näkyy myös kulujen alituksena. Henkilös-

tökulujen toteuma on noin 0,5 milj. euroa 

lokakuun suunnitelmaa pienempi. Eläke- ja 

varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat 

arvioitua pienemmät ja toteutuneiden hen-

kilötyövuosien alitus suhteessa vuosisuun-

nitemaan näkyy myös henkilöstökuluissa. 

Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut 

alittavat vuosisuunnitelman, koska vuok-

ratuottojen alitus koko vuoden budjettiin 

nähden heijastuu myös vuokrakulujen ali-

tuksena. Suunnitelman mukaiset poistot 

ylittävät vuosisuunnitelman kesän aikana 

valmistuneiden isojen hankkeiden johdosta. 

Kun lokakuun toteuman ylijäämästä jäte-

tään huomioimatta satunnaiset tuotot, niin 

tulos on noin 1,4 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa jäljessä. Ero selittyy suurelta osin pysy-

vien vastaavien myyntivoitoilla, jotka eivät 

toteudu ennakoidusti, Onkiniemen tehdas-

kiinteistön asbestiongelman siivous- ja kor-

jauskuluilla, joihin ei oltu varauduttu vuosi-

suunnitelmassa sekä väistötilojen kuluilla, 

jotka ylittävät vuosisuunnitelmaan varatut 

määrärahat.   

Tilinpäätösennusteen ylijäämä on noin 

31,8 milj. euroa. Ennuste on vuosisuunni-

telmaa noin 22,7 milj. euroa suurempi. Kun 

jätetään huomioimatta satunnaiset tuotot, 

niin tilinpäätösennuste on kuitenkin noin 

4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

pi. Suurin yksittäinen tekijä on poistoissa ja 

arvonalentumisissa alaskirjaukset. Poistojen 

ennustetta on myös muutettu vuosisuunni-

telmasta isojen hankkeiden valmistumisen 

johdosta. Muita ylimääräisiä kuluja, joita ei 

huomioitu vuosisuunnitelmassa ovat mm. 

yllä mainittu Onkiniemen tehdaskiinteistö 

sekä mahdolliseen energiakustannusten 

nousuun ja ilmanvaihdon selvityksiin varat-

tu 1,0 milj. euroa ja nykyinen ennuste on 

noin 0,1 milj. euroa. Ulkoisten ja sisäisten 

myyntituottojen ennusteissa huomioidaan 

tilaustöiden muutokset, joiden negatiivi-

nen vaikutus ulkoisista tilaustöistä johtuen 

on yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Pysyvien 

vastaavien myyntivoitot eivät toteudu vuo-

sisuunnitelman mukaisesti, ne koostuva 

budjetissa lähinnä Haapasen huvilasta ja 

Ylioppilastalosta. Molemmat jäävät toteutu-

matta vuonna 2017. Ennusteessa huomioi-

daan jo kirjatun Aarnikujan myynnin lisäksi 

Vehmaisten vanhan päiväkodin myynti ja 

Viinikankatu 53:n (entinen konekorjaamo) 

mahdollinen myynti. 

Koska henkilötyövuosien toteuma alittaa 

vuosisuunnitelman, vähennetään henkilös-

tökulujen ennusteesta 0,15 milj. euroa. Sen 

lisäksi huomioidaan eläkemenoperusteisten 

maksujen vuoden 2017 ennakkomaksujen 

väheneminen. Rakennusten ja huoneisto-

jen vuokrakulujen ennuste on vuosisuunni-

telmaa pienempi. Tilakeskuksen ennusteen 

toimintakate on noin 1,1 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa pienempi. Isoin yksittäinen 

ennustemuutos johtuu edellä mainituista 

pysyvien vastaavien myyntivoitoista. 

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen pal-

kalliset henkilötyövuodet ovat toteutuneet 

lähes suunnitelman mukaisesti. Henkilötyö-

vuosien ennustetta 224 henkilötyövuoteen. 

Eläköityvien määräksi on vuosisuunnitelman 

mukaan arvioitu yksitoista henkilöä, kau-

della 1-10 eläkkeelle on jäänyt 6 henkilöä. 

Rekrytointeja toteutetaan henkilöstösuun-

nitelmaan sisältyvän rekrytointisuunnitel-

man mukaisesti kuusi sekä lisäksi toiminnan 

tarpeen vaatiessa. 

Tilakeskuksella on tällä hetkellä yhteen-

sä noin 11 isoa investointihanketta joko 

käynnissä tai vastaanotettu ja lukuisa määrä 

pieniä investointihankkeita. Vuoden 2017 

vuosisuunnitelma on noin 101 milj. euroa ja 

tilinpäätösennuste on noin 77,2 milj. euroa. 

Yksittäiset isoimmat ennustetta selittävät 

hankkeet ovat Tesoman yhtenäiskoulu ja 

päiväkoti ja sen rakentamisen tahdistuksen 

ero vuosisuunnitemaan nähden sekä Tam-

pereen maauimalan rakennusajan muutos.

 Amurin koulun perusparannus ja laa-

jennusosa ylittää kokonaiskustannusarvi-

on, koska vaativien korjaustöiden takia on 

lisätöitä jouduttu teettämään ennakoitua 

enemmän. Lielahden koulun muutostöiden 
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ja nuorisotilojen lisätyöt ovat olleet arviota 

pienemmät ja kokonaiskustannusarvio ali-

tetaan. Haukiluoman päiväkodin loppukus-

tannusennuste on tämänhetkistä kustan-

nusarviota pienempi. Metson tilamuutosten 

ja perusparannuksen lisätyöt alittavat ar-

vion ja kokonaiskustannusarvion alitus on 

nykyisen arvion mukaan yhteensä 0,6 milj. 

euroa. Keskustan kulttuuritilojen urakka-

kilpailutuksen perusteella hyväksytty urak-

katarjous alittaa kokonaiskustannusarvion. 

Tampere-talon kokonaiskustannukset ylittä-

vät kustannusarvion urakoitsijan toimintaan 

liittyen ja myös tilojen vaatima hyvä akus-

tointi on lisännyt kustannuksia. Hankkeelle 

esitetään lisämäärärahaa, mutta lisäys kom-

pensoidaan muista hankkeista säästyvillä 

rahoilla.  

Tesoman jäähallin muutos- ja lisätyöt to-

teutuivat ennakoitua pienempinä ja koko-

naiskustannusarvio alitetaan. Tampereen 

maauimalan toteutussuunnitelma vaati 1,3 

milj. euron lisäyksen alkuperäiseen kus-

tannusarvioon, minkä kaupunginvaltuusto 

hyväksyi kokouksessaan 15.5.2017. Mää-

rärahan lisäystä kompensoidaan liikunta-

paikkojen perusparannuksesta. Hervannan 

toimintakeskuksen kustannusarvio tulee 

ylittymään 0,9 milj. eurolla. Hankkeelle esi-

tettiin lisämäärärahaa, mutta lisäys kom-

pensoidaan muista kohteista säästyvillä 

määrärahoilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

kustannusarvion ja määrärahan lisäyksen 

kokouksessaan 13.11.2017. Kissanmaan 

perhetukikeskuksen perusparannuksen lop-

pukustannusennuste alittaa kokonaiskus-

tannusarvion, koska lisätöitä oli ennakoitua 

vähemmän. Hatanpään kantasairaalan 4-5 

perusparannus- ja laajennushanke valmistui 

helmikuussa. Sen vanhat rakenteet osoit-

tautuivat suunnitelmaa ongelmallisemmik-

si ja kokonaiskustannusarvio ylitettiin noin 

2,1 milj. eurolla. Koukkuniemen Toukolan 

lisätyöt näyttäisivät toteutuvan ennakoitua 

pienempinä ja tämän hetken arvion mukaan 

kokonaiskustannusarvio alitetaan.
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Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen  
talonrakennushankkeet (1 000 euroa)

Loppu- 
kustannus- 

ennuste

Valm. aste 
%

Tot. 2017  
1-10

Muutettu 
VS 2017

Ennuste 
2017

Ero VS/
ENN

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS 116 099 26 038 44 782 32 547 12 235

Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus 
ja laajennus

20 500 98 3 409 3 270 3 771 -501

Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannus 28 750 62 8 679 15 654 10 500 5 154

Pispalan koulun perusparannus 7 500 1 66 150 100 50

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 9 350 99 3 103 3 956 3 226 730

Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 4 400 15 648 3 100 1 000 2 100

Nekalan koulun sisäilmaperusparannus 8 700 0 14 200 20 180

Koulurakennusten pienet hankkeet 3 249 85 2 762 3 289 3 249 40

Mustametsän päiväkoti ja neuvola 8 800 0 6 200 20 180

Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu 6 450 100 3 729 3 866 3 761 105

Haukiluoman päiväkoti 6 000 4 203 3 800 1 500 2 300

Irjalan päiväkoti ja koulu 8 000 5 383 2 000 1 000 1 000

Päiväkotien perusparannus 2 800 59 1 662 3 500 2 800 700

Päiväkotien pienet hankkeet 1 600 86 1 374 1 797 1 600 197

LUKIOKOULUTUS 350 325 440 350 90

Lukioiden pienet hankkeet 350 93 325 440 350 90

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 54 700 16 908 29 549 18 803 10 746

Metson tilamuutokset ja perusparannus 10 100 98 3 416 4 303 3 450 853

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 20 680 94 2 727 3 795 3 000 795

Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo 2 410 63 1 354 2 338 1 370 968

Kulttuurirakennusten pienet hankkeet 750 77 577 800 750 50

Tesoman jäähalli 7 300 99 4 507 5 213 4 613 600

Tampereen maauimala 10 840 24 2 042 10 800 3 000 7 800

Liikuntapaikkojen perusparannus 2 050 97 1 983 1 450 2 050 -600

Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet 570 53 302 850 570 280

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 59 411 12 954 16 141 16 592 -451

Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus  
ja laajennus

9 350 100 888 1 000 900 100

Hatanpään kantasair. perusparannus 4-5 ja laajennus 14 061 100 647 385 647 -262

Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus 5 500 91 1 424 1 032 1 932 -900

Linnainmaan hyvinvointikeskus osa 2 1 100 93 941 1 000 1 018 -18

Koukkuniemi kehittäminen 0

Toukola (huoltorak. päälle) 16 100 84 7 097 10 000 9 654 346

Männistö, RAUSAN laajennus 11 000 2 108 141 141 0

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 2 300 1 849 2 583 2 300 283



60

Talousarvion toteumavertailu

 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2017  

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen  
talonrakennushankkeet (1 000 euroa)

Loppu- 
kustannus- 

ennuste

Valm. aste 
%

Tot. 2017  
1-10

Muutettu 
VS 2017

Ennuste 
2017

Ero VS/
ENN

KONSERNIHALLINTO 5 950 5 096 6 595 5 950 645

Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn.  
laitteet

1 750 83 1 452 2 106 1 750 356

Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 3 700 86 3 194 3 789 3 700 89

Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 350 87 303 350 350 0

Suunnittelukustannukset 150 98 147 350 150 200

MUUT KIINTEISTÖT 2 200 1 038 3 033 2 200 833

Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit 2 200 47 1 038 3 033 2 200 833

TALONRAKENNUKSET YHTEENSÄ 238 710 62 359 100 540 76 442 24 098

Huom. 

Luvut sisältävät myös ensikertaisen kalustamisen ja ei-palautettavien liittymismaksujen kustannukset.

Luvut sisältävät vain Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden investointimenot, ei muita investointeja tai rahoitusosuuksia. 

VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT 
HANKKEET

Vuorestalo (leasing) 46 500

TREDU-Kiinteistöt Oy

   Tredu Hepolamminkatu, B-rakennuksen IV-perusparannus- ja  
   muutostyöt

4 000

   Tredu Lempäälä ja Lempäälän lukion tilat 18 400

   Tredu Pirkkala 10 000

Vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavat hankkeet yht. 78 900
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LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysoh-

jelma koordinoi peruskaupungin toimintaa 

raitiotiehankkeessa. Kaupunkiympäristön 

palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma 

toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauk-

sessa. 

Tampereen Raitiotie Oy:stä tulee raitio-

tiejärjestelmän omistaja ja hallinnoija. Yhtiö 

vastaa muun muassa raitiotieinvestoinnin 

rahoituksen järjestämisestä, rakentamis-

hankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin to-

teuttamissuunnitelman kustannuksista sekä 

raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossa-

pitosopimuksista. Raitiotieallianssin työssä 

osakeyhtiö ohjaa erityisesti ratatekniikan 

ja varikon suunnittelua ja rakentamista se-

kä ratainfran kunnossapidon valmistelua. 

Raitiotien valmistuttua yhtiö keskittyy jär-

jestelmän omistamiseen ja kunnossapidon 

koordinointiin yhdessä Tampereen kaupun-

gin kanssa.

Toiminnan kuvaus
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 pe-

rustaa raitiotiehankkeen kehitysohjelman. 

Raitiotien kehitysohjelma koordinoi rai-

tiojärjestelmän toteuttamista kaupungin 

vastuulla olevissa asioissa suunnittelu-, ra-

kentamis- ja käyttöönottovaiheissa 2017 

- 2021. Raitiotiejärjestelmän toteuttami-

nen on osa valtion ja kehyskuntien kanssa 

tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdys-

kuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. 

Raitiotie on kaupungin strategiassa jouk-

koliikenteen kärkihankkeena. Valtuuston 

13.11.2017 hyväksymässä kaupunkistrate-

giassa on linjattu tavoitteeksi, että raitiotien 

osan 1 kaupallinen liikenne alkaa v. 2021 ja 

osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi raken-

taminen on alkanut viimeistään v. 2021. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, et-

tä kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien 

toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta– 

keskusta–Tays mukaisen raitiotiehankkeen. 

Raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallinnoin-

timuodoksi valittiin osakeyhtiö. Kaupungin-

valtuuston hyväksymä Raitiotieallianssin 

osan 1 kustannusarvio on 238,8 milj. euroa, 

joka sisältää osan 1 tavoitekustannuksen, ti-

laajan hankinnat, tilaajan riskivarauksen ja 

bonuspoolin budjettivarauksen. 

Raitiotieallianssin palveluntuottajaosa-

puolet, suunnittelijat ja rakentajat kilpai-

lutettiin joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 

aikana. Raitiotieallianssin toimitussisältöön 

kuuluvat osa 1 Hervanta - keskusta ja kes-

kusta - TaYS sekä osa 2, eli rata keskustas-

ta Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen. 

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheen 

allianssisopimus allekirjoitettiin 14.7.2015 

ja osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimus 

29.11.2016. 

Raitiotie on tarkoitus toteuttaa kahdessa 

vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan 

vuosina 2017–2021. Rakentaminen osalla 1 

on käynnistynyt useilla keskustan kaduilla, 

Hervannan valtaväylän varrella ja Hervan-

nassa vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on, 

että raitiotien koeliikenne alkaa keväällä 

2020. Kaupallinen liikenne keskustasta Her-

vantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena 

aloittaa vuonna 2021. 

Tampereen Raitiotie Oy:n varsinainen 

toimitusjohtaja on aloittanut 1.10.2017. 

Syksyn 2017 aikana osakeyhtiössä on aloit-

tanut työnsä myös vaunupäällikkö, ratapääl-

likkö, turvallisuus- ja järjestelmäpäällikkö ja 

controller-hallintovastaava. 

Raitiovaunujen toimittaja kilpailutettiin 

tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä 

aikana. Vaunuhankinnan päätöksestä (KH 

3.10.2016) valitettiin markkinaoikeuteen. 

Valitusprosessin ratkettua sopimus vaunu-

toimituksesta on allekirjoitettu 16.10.2017 

Transtech Oy:n ja Tampereen kaupungin 

kesken. Raitiotien osalle 1 tarvitaan 19 rai-

tiovaunua, joiden hankintahinta on noin 72 

miljoonaa euroa. Vaunut hankitaan vuosien 

2017–2021 aikana. 

Raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoit-

teiden siirtämisestä Tampereen kaupungilta 

Tampereen Raitiotie Oy:lle on tehty siirto-

sopimus, joka on hyväksytty kaupunginhal-

lituksessa 20.11.2017. Siirtosopimuksen 

Tampereen Raitiotie Oy vastaa vaunuhan-

kinnasta ja Raitiotieallianssin valtuuston 

7.11.2016 hyväksymästä kokonaisuudesta. 

Kaupunki säilyy osakeyhtiön rinnalla Raitio-

tieallianssin tilaajaosapuolena.

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi ke-

hitysvaihe asrvioitiin  osan 1 toteutussuun-

nitelmassa ajoittuvaksi vuosille 2020– 2021 

ja rakentaminen vuosille 2021–2024. Osan 

2 kehitysvaihe on tarkoitus aloittaa keväällä 

2018. Erityisesti Santalahden alueen raken-

tamistöiden alkaminen ja Hiedanrannan 

alueen jatkosuunnittelu edellyttävät raitio-

tieradan suunnitteluvalmiuden nostamista 

mahdollisimman tarkalle tasolle. Toteutus-

suunnitelman tavoiteaikatauluna on, että 

raitiotieliikenne Pyynikintorilta Lentävän-

niemeen alkaa vuonna 2024. Osan 2 val-

mistelu etenee rinnakkain Hiedanrannan 

yleissuunnittelun ja Niemenranta III -ase-

makaavan laatimisen kanssa. Hiedanrannan 

ja Lielahden alueella on tarkasteltu useita 

ratalinjauksen vaihtoehtoja, joista päätök-

senteko kaupunginhallituksessa on tarkoi-

tus tehdä joulukuun 2016 aikana. Myös 

Pyynikintorin ja Santalahden välisestä ra-

taosuudesta on teetetty yleissuunnitelman 

tarkennusta. Tarkastelussa on tutkittu neljää 

eri ratavaihtoehtoa osuudella Pyynikintori - 

Hiedanranta. 

Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saa-

tava valtiontuki on enintään 30 prosenttia 

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen  
talonrakennushankkeet (1 000 euroa)

Loppu- 
kustannus- 

ennuste

Valm. aste 
%

Tot. 2017  
1-10

Muutettu 
VS 2017

Ennuste 
2017

Ero VS/
ENN

KONSERNIHALLINTO 5 950 5 096 6 595 5 950 645

Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn.  
laitteet

1 750 83 1 452 2 106 1 750 356

Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 3 700 86 3 194 3 789 3 700 89

Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 350 87 303 350 350 0

Suunnittelukustannukset 150 98 147 350 150 200

MUUT KIINTEISTÖT 2 200 1 038 3 033 2 200 833

Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit 2 200 47 1 038 3 033 2 200 833

TALONRAKENNUKSET YHTEENSÄ 238 710 62 359 100 540 76 442 24 098

Huom. 

Luvut sisältävät myös ensikertaisen kalustamisen ja ei-palautettavien liittymismaksujen kustannukset.

Luvut sisältävät vain Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden investointimenot, ei muita investointeja tai rahoitusosuuksia. 

VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT 
HANKKEET

Vuorestalo (leasing) 46 500

TREDU-Kiinteistöt Oy

   Tredu Hepolamminkatu, B-rakennuksen IV-perusparannus- ja  
   muutostyöt

4 000

   Tredu Lempäälä ja Lempäälän lukion tilat 18 400

   Tredu Pirkkala 10 000

Vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavat hankkeet yht. 78 900
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hankkeen rakentamiskustannuksista, kui-

tenkin enintään 71 milj. euroa siten, että 

1. vaiheen osuus on enintään 55,05 milj. 

euroa ja 2. vaiheen osuus enintään 15,95 

milj. euroa. Raitiotieallianssin osan 1 ke-

hitysvaiheeseen saatiin valtiontukea 3,06 

milj. euroa, joka tuki ei vaikuta saatavaan 

rakentamisvaiheen valtiontukeen. Lisäksi 

osan 2 kehitysvaiheen arviolta 2,7 milj.eu-

ron kustannuksiin on tarkoitus hakea erik-

seen valtiontukea 30 %. 

Raitiotien kehitysohjelma valmistelee 

myös jatkolinjojen suunnittelua yhdessä 

kaupunkiseudun kuntayhtymän ja kaupun-

kiympäristön suunnittelun palveluryhmän 

kanssa. Näitä suunnittelutehtäviä ovat mm. 

varautumissuunnitelma Hämeenkadun ja 

Hatanpään valtatien raideristeyksen to-

teuttamiseen ja jatkolinjan yleissuunnittelu 

osuudella Tenniskeskus - Koilliskeskus. Rai-

tiotien kehitysohjelma teettää ympäristön-

vaikutusten arviointeja, vaihtoehtovertailu-

ja, tutkimuksia ja mittauksia sekä osalla 1 

että osalla 2.

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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Töiden eteneminen ja toiminnan 
painopisteet vuonna 2017 
Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi 

vuoden 2017 alusta. Rakentaminen on pit-

käaikainen ja monia muutoksia aiheuttava 

urakka, sillä raitiotie tulee keskelle elävää ja 

toimivaa kaupunkia. Rakentaminen on jaet-

tu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Her-

vannan valtaväylä, Hervanta, varikko. 

Rakennustyöt ovat vuonna 2017 eden-

neet useilla kaduilla ydinkeskustassa, Her-

vannan haaralla sekä yliopistollisen kes-

kussairaalan ratahaaralla. Raitiotieallianssi 

tiedottaa verkkosivuillaan (raitiotieallianssi.

fi) kunkin alueen rakennustöistä tarkem-

min erikseen. Tampereen kaupungin omilla 

verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa 

raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätök-

senteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä, 

rinnakkaishankkeista ja asemakaavoituk-

sesta. Lokakuussa 2017 Raitiotieallianssin 

toteutusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 

18 %, ratainfran tekninen valmiusaste oli 12 

% ja toteutunut laskutus 12 %.

Raitiotien rakennustyöt ovat syksyn 2017 

aikana laajentuneet myös Hervannan vari-

kon tontille ja Hallilan alueelle.  Raitiotien 

rakentaminen erityisesti ydinkeskustan 

keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttuvia lii-

kennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja eri kul-

kumuodoille matka-aikojen pidentymistä. 

Erityisesti Hämeenkadun järjestelyillä on 

merkittävä vaikutus koko kaupunkiseudun 

bussiliikenteen kulkuun. Liikennejärjestelyt 

muuttuvat rakennustöiden edetessä. Muut-

tuneista liikennejärjestelyistä tiedotetaan 

eri kanavissa. Raitiotieallianssilla on kaksi 

täysipäiväistä tiedottajaa ja tiedottajahar-

joittelijoita sekä yhdyshenkilö kiinteistöjen 

suuntaan. Raitiotien kehitysohjelmalla on 

yhdyshenkilö kivijalkayritysten suuntaan 

sekä vastuuhenkilö raitiotien rakentamiseen 

liittyvien palautteiden käsittelyssä.

Asukkaille järjestetään yleisötilaisuuksia 

osan 1 rakennustöiden vaikutuksista. Rai-

tiotien kehitysohjelma vuokraa Tampereen 

aikuiskoulutuskeskukselta RatikkaNysseä 

vuorovaikutustilaisuuksiin. Raitiotien ra-

kentamisen palautteiden vastaanottaminen 

ja käsittely hoidetaan yhteistyössä Frenck-

ellin asiakaspalvelupisteen palautekanavan 

kanssa. Raitiotieallianssin yhteistoimintaa 

mitataan erillisellä sidosryhmille suunnatul-

la kyselyllä. Raitiotiehankkeen julkisuusku-

vaa mitataan toimituksellista mediaa syste-

maattisesti analysoimalla. Yhteistoiminnan 

sujuminen ja julkisuuskuva ovat osa Raitio-

tieallianssin palveluntuottajia motivoivan 

kannustinjärjestelmän mittaristoa. 

Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa 

tehdään erityisesti Helsingin, Espoon, Van-

taan ja Turun sekä Pohjoismaiden uusien 

raitiotiekaupunkien kanssa. Raitiotien kehi-

tysohjelma järjesti Tampereella 28.11.2017 

Suomen raitiotiekaupunkien verkoston 1. 

seminaarin. Vuoden 2018 seminaari järjes-

Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy
Ennuste, milj. euroa 2017 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Tampereen kaupunki

   Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus 0,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -5,5

Tampereen Raitiotie Oy

   Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe) -63,3 -65,3 -62,3 -38,7 -9,2 -238,8

   Vaunuhankinta  *) -12,1 -2,8 -54,1 -3,0 -72,2

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1 18,9 19,6 18,7 0,9 0,0 58,1

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappalee-
seen

tetään Espoossa. 

Raitiotien rakentamisen lähtökohtana on, 

että tonteille pääsee ja pelastus- ja huolto-

liikenteen tulee toimia. Keskeistä on, että 

asianosaiset saavat tiedon muutoksista en-

nakkoon ja riittävän ajoissa. 

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehi-

tysvaihe on tarkoitus aloittaa kevään 2018 

aikana. Aloituspäätöksen tekee kaupungin-

hallitus.

Talous
Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin 

osalle 1 on määritetty kokonaiskustannusar-

vio 238,8 miljoonaa euroa, joka muodostuu

• osan 1 kehitysvaiheen kustannuksis-

ta 10,5 milj. euroa,

• osan 1 toteutusvaiheen kustannuk-

sista, joita ovat allianssin palvelun-

tuottajia sitova tavoitekustannus 

219,0 milj. euroa,

• tilaajan hankinnat allianssiin 4,2 

milj. euroa,

• tilaajan riskivaraus allianssihankin-

nassa 3,2 milj. euroa sekä

• bonuspoolin budjettivaraus 1,875 

milj. euroa.

Osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 mil-

joonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvi-

oitu, että bonuspoolista toteutuu 50 pro-

senttia.  

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu 

8/2016 hintatasossa. Allianssin kehitys-
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vaiheessa on päätetty sitoa tulevat kustan-

nusmuutokset osaindekseihin. Allianssin 

tavoitekustannusta tarkastetaan 1–4 kertaa 

vuodessa tai suurimpien hankintojen yhtey-

dessä vastaamaan indeksimuutoksia, jolloin 

tavoitekustannus joko laskee tai nousee. 

Kaikki allianssin osapuolet ovat sitoutuneet 

osan 1 tavoitekustannukseen toteutusvai-

heen 1 allianssisopimuksen allekirjoituk-

sella. Indekseihin perustuvien kustannus-

muutosten riskit ja hyödyt ovat tilaajalla, 

Tampereen Raitiotie Oy:llä.

Raitiotien kehitysohjelman tammi-loka-

kuun toteutuneet toimintakulut ylittävät 

37,7 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen 

siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotien kehi-

tysohjelma maksaa Raitiotieallianssille rai-

tiotien rakentamislaskut. Raitiotien raken-

tamisen kustannuksia on tammi-lokakuussa 

kertynyt noin 38,55 milj. euroa. Kustannuk-

set laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:ltä 

kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista 

on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Kau-

punginhallitus hyväksyi Tampereen kau-

pungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välisen 

Tampereen raitiotiehankkeen vastuiden ja 

velvoitteiden siirtosopimuksen allekirjoitet-

tavaksi (KH 20.11.2017 § 651). Raitiotie ke-

hitysohjelman toimintakatteen ennustetaan 

toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempana. Poikkeamasta 1,4 milj. eu-

roa johtuu Raitiotie -kehitysohjelman vuo-

den 2016 loppuun mennessä syntyneiden 

käyttötalouskustannusten myynnistä Tam-

pereen Raitiotie Oy:lle KH:n päätöksen mu-

kaisesti (KH 20.11.2017 § 651). Lisäksi toi-

mintakulujen ennuste alittuu 0,6 milj. euroa 

johtuen siitä, että Raitiotie kehitysohjelman 

kuluvan vuoden toiminnan laajuutta oli vie-

lä budjetointivaiheessa hankalaa arvioida. 

Raitiotieallianssin tavoitekustannuksen 

pitävyyteen ovat asettaneet haasteen va-

rikon ja Hallilan asemakaavojen valitus-

prosessit, joiden vuoksien raitiotieradan 

rakentamisen työjärjestystä on muutettu. 

Viivästykset aiheuttavat haittaa mm. ylimää-

räisinä liikennejärjestelyinä ja työvaiheina. 

Kaupunkihallituksen suunnittelukokous 

päätti 18.4.2017 hankkeen laajennuksena, 

että Hermiankadulle toteutetaan raitio-

tiepysäkki. Osan 1 sähkönsyöttöasemien 

sijaintia ja ulkomuotoa on muutettu ra-

kennuslupaprosessien aikana. Toistaiseksi 

muutosten kustannusvaikutusta ei ole voitu 

tarkalleen arvioida. 

Kaupunkiympäristön palvelualue toteut-

taa raitiotien rinnakkaishankkeita vuosibud-

jetin puitteissa, osa niistä teetetään Raitio-

tieallianssilla. 

Tampereen Raitiotie Oy:n tammi-loka-

kuun toteutuneet toimintakulut ovat 0,87 

milj. euroa, koostuen pääosin asiantunti-

japalkkioista, lupamaksuista ja rahoitusku-

luista. Tampereen Raitiotie Oy:n tuloksen 

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman 

mukaisesti ja investointien vuosisuunnitel-

man mukaisesti kalustohankinnan etenemi-

sestä riippuen.

Raitiotiehankkeen tammi-lokakuun to-

teutuneet kustannukset (Raitiotien kehi-

tysohjelma + Tampereen Raitiotie Oy) ovat 

39,42 milj. euroa. Hankkeen toteutuneet 

kustannukset (Tampereen Raitiotie Oy + 

Raitiotien kehitysohjelma) projektin alusta 

ovat 49,49 milj. euroa, josta kehitysvaiheen 

kustannusten osuus on 10,07 milj. euroa 

(netto). Hankkeen osan 1 kokonaiskustan-

nusarvio valtuuston päätösteon hetkellä oli 

307,3 milj. euroa, josta valtiontuen osuus 

on 58,11 milj. euroa. 

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannus-

arviosta rakentamisvaiheen kustannuksen 

osuus oli 228,3 milj. euroa ja rakentamis-

vaihetta edeltäneen kehitysvaiheen kustan-

nuksen osuus oli 10,5 milj. euroa. Lisäksi 

kustannusarvio sisälsi vaunuhankinnan 

kustannuksen 61 milj. euroa sekä Raitiotien 

kehitysohjelman vuosien 2017-2021 kus-

tannukset, yhteensä 7,5 milj. euroa. Päätös-

hetken valtiontuen osalta osan 1 rakenta-

misvaiheen valtiontuen osuus oli 55,05 milj. 

euroa ja rakentamisvaihetta edeltäneen 

kehitysvaiheen valtiontuen osuus oli 3,06 

milj. euroa. Osan 1 raitiovaunujen määrä 

on nostettu 19 kappaleeseen. Tämä nostaa 

vaunuhankinnan kustannusarvion 72,2 milj. 

euroon.
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