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Konsernijohtajan katsaus

Taloudessa lievää positiivista kehitystä

NettomeNot

4,0 %
(TP Enn 19 / TP 18)

Kuluvan vuoden tulosennuste on 
toteutumassa hieman valtuus-
ton hyväk symää muutettua ta-
lousarviota parempana. Viime 

vuoden notkahduksen jälkeen tuloskehi-
tys on kääntynyt huomattavasti parem-
paan suuntaan, mutta tulos on kuitenkin 
jäämässä 26 milj. euroa alijäämäiseksi. 
Vaikkei suuriin riemunkiljahduksiin ole 
vielä aihetta, niin talousluvut ovat pitkäs-
tä aikaa kehittymässä suotuisasti. 

Verotulojen poikkeuksellisen hyvän 
kehityksen ansiosta tuloksen arvioidaan 
pysyvän hieman talousarviota parempa-
na huolimatta käyttötalouden ripeästä 
nettomenojen kasvusta. Verotulojen ko-
konaismäärä on saavuttamassa miljar-
din euron tason. Verotulojen arvioidaan 
kasvavan 85,5 milj. euroa vuodesta 2018. 
Kasvu aiheutuu erityisesti kunnallisvero-
jen kasvusta. 

Verohallinnon ennakkotietojen mu-
kaan ansiotulojen kasvu oli Tampereella 
vuonna 2018 suurten kaupunkien suu-

Tilikauden TuloS

-26,0milj. €
(TP Enn 2019)

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn 2019

Toimintakate, milj. € -412,7 -1 179,9 -1 206,3 -1 206,4 -1 227,0

Nettomenojen kasvu, % 4,4 3,7 2,2 2,3 4,0

Vuosikate, milj. € 17,3 48,0 88,8 88,3 90,8

Vuosikate / poistot, % 48,4 44,3 75,5 75,3 77,7

Tulos, milj. € -17,4 -58,8 -28,8 -29,0 -26,0

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €) -577,0 -600,3 -570,0 -612,7 -600,6

Investoinnit (netto), milj. € -40,2 -197,5 -192,9 -234,9 -222,2

Investointien tulorahoitus, % 43,0 24,0 46,1 37,6 40,9

Lainat, milj. € 713,8 670,5 797,5 797,5 790,3

Lainat, € / asukas 3 029 2 850 3 336 3 336 3 305

Verorahoituksen kasvu, % 5,0 0,1 5,5 5,4 7,1
Asukasmäärä 235 623 235 239 239 100 239 100 239 100

TUNNUSLUKUTAULUKKO

 
Verorahoitus

7,1 %
 (TP Enn 19 / TP 18)

rinta. Kunnallisverotuloja arvioidaan 
kertyvän yli 60 milj. euroa edellisvuotta 
enemmän. Hyvää kasvua selittää työl-
lisyysasteen nousu, jota on kaupungin 
määrätietoisilla toimilla onnistuttu edis-
tämään. Lisäksi jäännösverojen kerta-
luontoinen, kunta-alan palkkaratkaisun 
vaikutus sekä viime vuoden suurten 
veronpalautusten aiheuttama pohjan 
pienentyminen vaikuttavat myönteisesti 
kunnallisverojen kertymään. Hyvä vero-
tulojen kasvu parantaa kaupungin talou-
dellista tilannetta, mutta ei riitä kääntä-
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mään alijäämäistä tulosta ylijäämäiseksi.
 Kaupungin nettomenojen kasvuksi 

on tulossa 4,0 prosenttia. Toimintakate 
on jäämässä noin 20 milj. euroa vuosi-
suunnitelmaa heikommaksi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta on ylittämässä vuosi-
suunnitelmansa 13,2 milj. euroa lähinnä 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluti-
lauksen sekä vammaispalvelujen ja las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 
ylitysten vuoksi. Elinvoima- ja osaamis-
lautakunnan toimintakate on jäämässä 
3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-
kommaksi lähinnä Tredun ja työmarkki-
natuen kuntaosuuden ylitysten vuoksi. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ennuste 

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

3 305 €
(TP Enn 2019)

VUOSIKATE

 90,8 milj. €
(TP Enn 2019)

NETTOINVESTOINNIT

-222,2 milj. €
(TP Enn 2019)

VÄKILUKU

 235 623
(30. huhtikuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2019

 + 384
(tammi–huhtikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

 10,8 %
(huhtikuu)

tumassa. Tänä vuonna kuntien menoja 
kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutar peen kasvun lisäksi kunta-alan 
palkankorotukset ja kilpailukykysopi-
muksen loma rahaleikkauksen päättymi-
nen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi 
osaksi jo vuonna 2019. Investointitaso 
pysyy korkealla, sillä sairaaloiden ja kou-
lujen rakenta minen sekä infrainvestoin-
nit jatkuvat vilkkaana. 

Kuntien verotulot ovat kehittymässä 
suotuisasti. Kuntien verotulojen kas-
vua kiihdyttävät mm. palkkatulojen 
hyvä kasvu, jäännösverojen maksun 
aikaistumises ta johtuva kertaluonteinen 
verotulojen lisäys ja pieni keskimääräi-
sen kunnallisveropro sentin nousu. Valti-
onavut laskevat edelleen edellisvuodesta 
suurten valtionosuusleikkausten vuoksi. 
Valtionosuuksiin ei myöskään tehdä val-
tion ja kuntien välistä kustannustenjaon 
tar kistusta eikä valtionosuuk siin teh-
dä myöskään indeksikorotusta vuonna 
2019.

Suurten kaupunkien ensimmäisten 
arvioiden perusteella vuoden 2019 ta-
loudesta on suurimmassa osassa kau-
pungeista tulossa vuotta 2018 heikom-
pi. Tampereen kehitys on alkuvuoden 
perusteella poikkeamassa kaupunkien 
yleisestä kehityksestä, vaikka kaupungin 
tulos onkin jäämässä edelleen alijäämäi-
seksi.

Valtiovarainministeriössä arvioidaan 
kuntatalouden pysyvän selvästi alijää-
mäisenä vuosina 2020–2023.

Verotulojen kasvun arvioidaan py-
syvän kohtuullisena ja valtionosuuksia 
kasvattavat verotulomenetysten kom-

on 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-
kompi.

Kaupunginhallitus on kehottanut yli-
tystä ennustavia yksiköitä ryhtymään 
toimenpiteisiin ennustettujen yli tysten 
pienentämiseksi. Palvelutarpeen ripeän 
kasvun vuoksi käytettävillä toimenpiteil-
lä ei kuitenkaan pystytä pie nentämään 
läheskään kaikkia ennustettuja ylityksiä.

Tilinpäätösennusteen perusteella on 
arvioitavissa, että vuoden 2020 talousar-
vion valmistelussa on edelleen etsittävä 
keinoja talouden tasapainottamiseksi. 
Keskeisin kysymys on, miten saadaan hi-
dastetuksi tai jopa vähennetyksi kaupun-
kilaisille järjestettävien palvelujen kus-
tannuksia. Pääosa kaupungin menoista 
koostuu lakisääteisistä palvelujen järjes-
tämisestä aiheutuvista kustannuksista, 
mikä vaikeuttaa huomattavasti talouden 
tasapainottamista.

Ulkoisten nettoinvestointien määräksi 
arvioidaan noin 222 milj. euroa, mikä to-
teutuessaan alittaa valtuuston hyväksy-
män määrän noin 13 milj. eurolla. Inves-
tointien alituksen pääasiallisena syynä 
on talonrakennushankkeiden toteutumi-
sen viivästyminen. Kaupungin lainamää-
rän arvioidaan kasvavan noin 90 milj. 
eurolla. Alkuvuonna ei uutta lainaa ole 
vielä nostettu. Asukaskohtaiseksi laina-
määräksi vuoden lopussa arvioidaan 3 
305 euroa. 

Kuntatalous edelleen 
alijäämäinen

Valtiovarainministeriö on arvioinut kun-
tatalouden alijäämän pysyvän kuluva-
na vuonna likimain viime vuoden tun-
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Alle 25-vuotiaat

Pitkäaikaistyöttömät

Työttömyysaste, %, oikea asteikko

%

TYÖTTÖMYYSASTE SEKÄ NUORTEN JA 
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ TAMPEREELLA, HUHTIKUU

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 
* 2019 tiedot ovat tammi-maaliskuu

pensaatio kunnille ja indeksikorotukset. 
Huolimatta suotuisasta arvioidusta tulo-
jen kehityksestä kuntatalouden talouden 
ei arvioida parantuvan. Kuntien inves-
toinnit pysyvät vuoteen 2023 ulottuvas-
sa tarkastelussa mittavina ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palveluntarve jatkaa 
väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan.

Kuntatalouden kehityksen kannalta ai-
van ratkaisevaa on tasapainottaa kuntien 
velvoitteet ja niihin osoitettava rahoitus. 
Muutoin kuntatalous pysyy jatkossakin 
alijäämäisenä.

Työllisyyskehitys parantunut 
lievästi 

Tampereen väkiluku on jatkanut kasvu-
aan. Vuoden ensimmäisten kuukausien 
aikana väkimäärä kasvoi 384 asukkaalla 
ja vuoden lopussa asukasluvun arvioi-
daan olevan noin 239 000. 

Tampereen työllisyystilanteen hyvä 
kehitys on hidastunut kuluvan vuoden 
aikana. Kaupungin työttömien määrä 
laski huhtikuussa 7 prosenttia (1 019 hen-
kilöä) vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöt-
tömiä oli huhtikuussa 1 975 edellisvuotta 
vähemmän ja alle 25-vuotiaita nuoria 
52 vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli 
4 768. Myös ulkomaalaisten työttömyys 
jatkaa laskuaan. Erityistä tukea tarvitse-
vien työllistymisedellytykset ovat paran-
tuneet, ja Kelan työttömyysturvan saa-
jien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi 
luettaviin palveluihin kasvoi 14 % vuoden 

takaisesta.
Kaupungin osuus työmarkkinatuen 

rahoituksesta on jatkanut laskuaan. 
Työmarkkinatuen kuntaosuutta on mak-
settu tammi-huhtikuussa 2,0 milj. euroa 
vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona 
viime vuonna. Koko vuoden osalta työ-
markkinatuen kuntaosuuden arvioidaan 
vähenevän noin 2,7 milj. euroa viime 
vuodesta. 

Työllisyyden vahvistamiseksi on tär-
keää, että yritysten toimintaedellytyksiä 
alueella tuetaan. Tampereen sijoittumi-
nen yritysilmastoa kunnissa mittaavassa 
20 suurimman kaupungin vertailussa on 
säilynyt vuonna 2019 ennallaan. Start-
up -yritysten määrä on ollut alkuvuonna 
hienoisessa kasvussa edelliseen vuoteen 
verrattuna.  

Kestävää kasvua

Kaupungin kasvu näkyy kasvavina pal-
velutarpeina. Tampere jatkaa palvelu-
jen rakennemuutosta, jossa painottu-
vat ennaltaehkäisevät ja kotiin vietävät 
palvelut. Muun muassa tamperelaisista 
ikäihmisistä valtaosa asuu tavoitteen 
mukaisesti kotona. 

Lasten ja nuorten hyvinvointierojen 
kaventaminen on yksi kaupungin toi-
minnan painopisteistä. Vaikka suurin 
osa tamperelaisista lapsista ja nuorista 
voi hyvin, ongelmat kasautuvat pienelle 
joukolle. Lastensuojelun asiakasmäärä 
on jatkanut kasvuaan alkuvuoden aikana 
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Lähde: Tilastokeskus 
* 2019 tiedot ovat tammi-maaliskuu

ja kiireellisten sijoitusten määrä lisääntyi 
alkuvuonna 19 prosenttia. Tilannetta py-
ritään korjaamaan varhaisella tuella eri 
toimijoiden yhteistyössä. 

Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta 
vuoteen 2030 mennessä. Tampereen 
kasvihuonekaasupäästöt kääntyivät las-
kuun ja saavuttivat seurantahistorian 
alimman lukeman vuonna 2017. Päästöt 
ovat olleet laskussa lähes koko 2010-lu-
vun väestönkasvusta huolimatta. Vuo-
den alusta aloitti Kestävä Tampere 2030 
-ohjelma, jossa käynnistetään päästöjä 
vähentäviä toimenpiteitä yhteistyössä 
kaupungin eri toimialojen ja sidosryhmi-
en kanssa.  

Tampereen veto- ja pitovoiman vah-
vistaminen on tulevaisuuden elinvoi-
man kannalta ratkaisevaa. Tampereen 
asuntotuotannolla tavoitellaan houkut-
televaa, monipuolista ja kohtuuhintaista 
asumista. Asuntotuotanto on kuitenkin 
keskittynyt erityisesti pieniin asuntoihin 
ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuo-
tannon osalta ei ylletä MAL3-sopimuksen 
mukaiseen tavoitteeseen.

Tampereen tavoitteena on olla Euroo-
pan kulttuuripääkaupunki 2026, sekä 
Pohjoismaiden vetovoimaisin elämys-
kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Al-
kuvuoden aikana keskeisten kulttuuri-, 
vapaa-aika- ja matkailukohteiden kävi-
jämäärät ovat olleet kasvussa ja kau-
pungissa järjestettävien tapahtumien 
määrän ennustetaan pysyvän edellisen 
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Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja

vuoden hyvällä tasolla. Ulkomaalaisten 
yöpyjien määrä on sen sijaan laskenut 
tammi-maaliskuussa 3,2 % edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Palvelutarpeisiin vastaaminen vai-
keassa taloustilanteessa edellyttää myös 

palvelutoiminnan kehittämistä muun 
muassa digitaalisia asiointimahdolli-
suuksia lisäämällä ja työskentelytapoja 
uudistamalla. Kaupunkiorganisaation 
uudistumiskykyä haastavat edelleen kas-
vussa olevat sairauspoissaolot. Suunnan 

kääntämiseksi tehdään määrätietoisia 
toimenpiteitä muun muassa johtamista 
kehittämällä.
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Kaupungin toiminta ja talous

Kaupungin tuloslaskelma
Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa Tot.  2018 
1-4

VS  2019 
1-4

Tot.  2019 
1-4 TP  2018 TA  2019 VS  2019 TP 2019   

Enn.
TP 2019 

Enn/TP18

Toimintatulot
Myyntitulot 67,8 70,5 67,4 217,6 219,0 217,9 220,6 3,0
Maksutulot 32,8 31,6 34,5 102,4 90,9 92,1 104,1 1,6
Tuet ja avustukset 7,9 8,8 9,9 29,5 25,2 27,1 28,6 -0,9
Vuokratulot 21,6 22,5 22,1 66,2 67,7 67,6 67,1 0,9
Muut toimintatulot 8,5 12,9 6,7 34,6 38,8 38,8 26,4 -8,3
Tulot yhteensä 138,7 146,4 140,7 450,5 441,5 443,5 446,8 -3,6

       
Valmistus omaan käyttöön 7,6 8,7 6,4 26,4 21,1 26,1 26,1 -0,3

       
Toimintamenot        
Henkilöstömenot -210,1 -211,7 -210,2 -630,9 -629,8 -628,2 -630,6 0,2

Palkat ja palkkiot -166,2 -168,5 -167,5 -498,7 -501,2 -500,2 -501,7 -3,1
Henkilösivukulut -43,9 -43,2 -42,7 -132,2 -128,6 -128,0 -128,9 3,3

        Eläkekulut -37,9 -37,5 -37,6 -112,9 -110,6 -111,0 -111,8 1,1
        Muut henkilösivukulut -5,9 -5,7 -5,0 -19,3 -18,0 -17,0 -17,1 2,2
Palvelujen ostot -247,6 -266,8 -269,3 -770,6 -799,5 -806,6 -821,3 -50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25,1 -20,5 -22,0 -74,7 -60,4 -64,1 -66,5 8,2
Avustukset -39,5 -37,4 -38,2 -118,0 -113,5 -111,4 -116,0 2,1
Vuokramenot -17,9 -20,1 -18,7 -55,9 -59,8 -60,3 -60,2 -4,3
Muut toimintamenot -1,5 -1,6 -1,5 -6,5 -6,0 -5,4 -5,2 1,3
Menot yhteensä -541,6 -558,0 -559,8 -1 656,7 -1 668,9 -1 676,0 -1 699,9 -43,2

       
Toimintakate -395,4 -403,0 -412,7 -1 179,9 -1 206,3 -1 206,4 -1 227,0 -47,1

Verotulot 313,0 327,0 333,3 914,5 981,0 981,0 1 000,0 85,5
Valtionosuudet 96,6 96,7 96,7 291,1 290,4 290,0 290,7 -0,3
Rahoitustulot ja -menot 1,0 7,9 0,0 22,3 23,7 23,7 27,1 4,8

       
Vuosikate 15,2 28,6 17,3 48,0 88,8 88,3 90,8 42,8

Suunnitelmapoistot -34,5 -39,1 -35,7 -108,3 -117,6 -117,3 -116,8 -8,5

Satunnaiset erät 2,4 0,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5

       
Tilikauden tulos -16,9 -10,4 -17,4 -58,8 -28,8 -29,0 -26,0 32,8

Tuloslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Kaupungin tammi-huhtikuun ulkoinen 
tulos oli 17,4 milj. euroa alijäämäinen. 
Tulokseen sisältyy satunnaisia tuottoja 
1,0 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaa-
van ajanjakson tulos oli 16,9 milj. euroa 
alijäämäinen, mistä satunnaisten tuotto-

jen osuus oli 2,4 milj. euroa. Ilman satun-
naisia eriä tammi-huhtikuun tulos oli 0,9 
milj. euroa vertailujaksoa parempi. 

Tilikauden -26,0 milj. euron tulosennus-
te on 2,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
parempi. Kaupunkitasolla tilinpäätösen-

nustetta parantaa merkittävästi verotu-
lojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa parempana. 
Toimintakatteen ennustetaan kuitenkin 
toteutuvan 20,6 milj. euroa budjetoitua 
heikompana. Merkittävimmät poikkea-
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NETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

4,0 %

(TP Enn 19 / TP 18)

VERORAHOITUS

7,1 %
 
(TP Enn 19 / TP 18)

”Vuosikatteen ennuste 
on 90,8 milj. euroa, 
joka kattaa ennustetut 
suunnitelmapoistot 
78 -prosenttisesti.” 

mat vuosisuunnitelmaan nähden ovat 
muiden toimintatulojen alittuminen ja 
palvelujen ostojen ylittyminen. Asukas-
kohtainen toimintakate-ennuste on 5 132 
euroa (2018: 5 016 euroa). Asukaskohtais-
ta kasvua edellisvuoteen verrattuna en-
nustetaan 2,3 prosenttia.

Toimintakatteen eli nettomenojen 
ennustetaan kasvavan edellisvuodesta 
47,1 milj. eurolla (4,0 %). Vuosisuunnitel-
ma mahdollistaisi 2,3 prosentin kasvun. 
Vuonna 2018 toimintakatteen kasvu oli 
3,7 prosenttia. Ylijäämäisen tuloksen saa-
vuttaminen mahdollistaisi taloussuun-
nitelmakaudella 2019-2022 keskimäärin 
2,3 prosentin vuotuisen toimintakatteen 
heikkenemisen, mihin ei kuitenkaan 
päästäne. Lautakuntatasolla ulkoiset 
nettomenot eivät ole vertailukelpoisia 
edelliseen vuoteen nähden organisaa-
tiomuutosten vuoksi. Tampereen Voimia 
liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2019 ja 
Konsernipalveluiden talouspalvelujen 
sekä osan henkilöstö- ja ict-palveluista 
siirtyminen liikkeenluovutuksella Monet-
ra Pirkanmaa Oy:lle 1.1.2019 vaikuttavat 
vertailukelpoisuuteen tilikausien välillä. 
Merkittävimmät ylitysennusteet vuosi-
suunnitelmiin nähden ovat Hyvinvoinnin 
ja Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-
eilla. Toimintayksiköiden on edellytetty 

ryhtyvän toimenpiteisiin ennustettujen 
ylitysten estämiseksi.

Verorahoitus on kasvamassa ennus-
teen mukaan 85,2 milj. euroa (7,1 %) edel-
lisvuodesta. Verotuloja arvioidaan kerty-
vän yhteensä 1 000,0 milj. euroa, mikä on 
85,5 milj. euroa (9,3 %) enemmän kuin 
vuonna 2018. Vuosisuunnitelmaan näh-
den verotulojen arvioidaan ylittyvän 19,0 
milj. eurolla. Verotulojen voimakkaan 
kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 
2020 noin 1,9 prosenttiin. Valtionosuuk-
sia arvioidaan saatavan 290,7 milj. eu-
roa, mikä on 0,3 milj. euroa edellisvuotta 
vähemmän. Valtionosuusennuste on 0,8 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 

Rahoituserien 27,1 milj. euron tilin-
päätösennuste on 3,3 milj. euroa vuosi-
suunnitelmaa parempi. Edellisvuoteen 
nähden kasvun ennustetaan olevan 4,9 
milj. euroa. Positiivinen kehitys aiheutuu 
muiden rahoitustuottojen ennusteen 
ylittymisestä Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy:ltä saatavan 3,0 milj. euron osinko-
tulon vuoksi. Korkotuottojen ja -kulujen 
ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-
man mukaisesti.

Vuosikatteen 90,8 milj. euron ennuste 
kattaa ennustetuista suunnitelmapois-
toista 78 %. Kaupungin tulorahoitus on 
alijäämäinen suhteessa investointita-
soon, ennuste on kuitenkin merkittävästi 
parempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksen 
taso 44 %. Poistojen ja arvonalentumis-
ten 116,8 milj. euron ennuste on 8,5 milj. 
euroa (7,9 %) edellistä vuotta suurempi. 
Poistotason kasvua selittää kaupungin 
korkea investointitaso. Kaupunkiympä-
ristön palvelualueen poistojen ennuste-
taan kasvavan 3,9 milj. eurolla (9,3 %) ja 
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palve-
luryhmän 1,4 milj. eurolla (3,6 %) edellis-
vuodesta. 

Satunnaisiin eriin on kirjattu 1,0 milj. 
euron tuotto Tampereen Voimia Liikelai-
toksen liiketoiminnan myynnistä Pirkan-

maan Voimia Oy:lle.

Tuotot

Kaupungin toimintatuottojen toteuma 
tammi-huhtikuussa oli 140,7 milj. eu-
roa ja koko vuoden ennuste 446,8 milj. 
euroa. Ennuste on 3,3 milj. euroa vuo-
sisuunnitelmaa parempi. Edelliseen 
vuoteen verrattuna toimintatuottojen 
ennustetaan pienenevän 3,6 milj. eurol-
la. Organisaatiomuutokset vaikuttavat 
yksittäisen erien vertailukelpoisuuteen 
edelliseen vuoteen nähden. Muutoksilla 
ei ole vaikutusta toimintakatteen vertai-
lukelpoisuuteen. 

Myyntituottojen tilinpäätösennuste 
220,6 milj. euroa ylittää vuosisuunnitel-
man 2,7 milj. eurolla. Ylitys kohdistuu 
pääosin Avo- ja asumispalveluihin ja se 
aiheutuu muun muassa kotikuntalain 
mukaisten palvelujen laskutuksesta 
muilta kunnilta, pakolaisten kustannus-
korvauksista, tulkkauspalvelujen myyn-
nistä sekä aiheutuneisiin kustannuksiin 
perustuvasta Oriveden yhteistoiminta-
osuudesta. Edelliseen vuoteen verrattu-
na kaupungin myyntituottojen ennuste-
taan pienenevän 3,6 milj. eurolla. 

Maksutuottojen 104,1 milj. euron 
ennuste ylittää vuosisuunnitelman 12,0 
milj. eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopo-
litiikka -palveluryhmän maksutuottojen 
ennustetaan ylittyvän maankäyttösopi-
muksista saatavien korvausten kasvun 
vuoksi. Taustalla on Niemenranta III ase-
makaavan vahvistuminen.

Tuet ja avustukset toteutuvat ennus-
teen mukaan 28,6 milj. eurona ja ylittävät 
vuosisuunnitelman 1,5 milj. eurolla. Ylitys 
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TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 1-4  
/ 2019 TP 2018 TP Enn 2019

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25 28 27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % 48 44 78

Vuosikate, euroa / asukas 73 204 380

Asukasmäärä 235 623 235 239 239 100

TUOTOT

aiheutuu pääosin Työllisyyspalvelujen 
työllisyydenhoitoon liittyvien tukien kas-
vusta.

Vuokratuottojen 67,1 milj. euron en-
nuste on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitel-
maa alhaisempi. Vuoteen 2018 verrattu-
na kaupungin 0,9 milj. euron ulkoisten 
vuokratuottojen kasvu kertyy pääasiassa 
rakennusten ja tonttien vuokratuotoista. 

Muiden toimintatuottojen ennuste-
taan toteutuvan 12,4 milj. euroa vuosi-
suunnitelmaa alhaisempina Kiinteistöt, 
tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän 
pysyvien vastaavien luovutustulojen alit-
tumisen vuoksi. Osa myytäväksi suunni-
teltujen tonttien asemakaavoista ei ole 
vielä saanut lainvoimaa. 

Kulut

Toimintakulujen toteuma tammi-huhti-
kuussa oli 559,8 milj. euroa ja koko vuo-
den ennuste 1  699,9 milj. euroa, mikä 
on 23,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
enemmän. Organisaatiomuutokset vai-
kuttavat yksittäisen erien vertailukel-
poisuuteen edelliseen vuoteen nähden. 
Muutoksilla ei ole vaikutusta toiminta-
katteen vertailukelpoisuuteen.

Henkilöstömenojen ennuste on 
630,6 milj. euroa, mikä ylittää vuosisuun-
nitelman 2,4 milj. eurolla (0,3 %). Palk-

kojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa ja 
sivukulujen 0,9 milj. euroa. Edelliseen 
vuoteen nähden vertailukelpoisten hen-
kilöstömenojen ennustetaan kasvavan 
27,8 milj. euroa (4,6 %).  Henkilöstöme-
nojen tarkempi analyysi löytyy kohdasta 
Henkilöstö.

Materiaali- ja palveluostojen ennus-
te on yhteensä 887,8 milj. euroa, mikä 
ylittää vuosisuunnitelman 17,2 milj. eu-
rolla. Ylitys kohdistuu pääosin palvelujen 
ostoihin. Edelliseen vuoteen verrattuna 
materiaali- ja palveluostot kasvavat noin 
42,5 milj. euroa (5,0 %). Organisaatio-
muutokset vaikuttavat tilikausien ver-
tailukelpoisuuteen. Palvelujen ostot ja 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien 
analysointi löytyy kohdasta Hankinnat.

Avustuskulujen ennuste on 116,0 
milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan nähden 
avustuskulujen ennustetaan ylittyvän 4,6 
milj. eurolla. Merkittävimmän ylitykset 

ovat Avo- ja asumispalvelujen avustus-
ten ylitysennuste vammaisten henkilö-
kohtaisten avustajien palkkauksen ja alle 
21-vuotiaiden omaishoidon tuen kustan-
nusten kasvun vuoksi sekä Työllisyyspal-
velujen työmarkkinatuen kuntaosuuden 
ylitysennuste.   

Vuokrakulujen ennustetaan toteu-
tuvan 60,2 milj. eurona, mikä vastaa 
vuosisuunnitelmaa. Edelliseen vuoteen 
nähden kaupungin vuokrakulujen en-
nustetaan kasvavan 4,3 milj. eurolla pää-
osin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 
-palveluryhmän väistötilojen vuokrakus-
tannusten kasvuennusteen vuoksi.

Muut toimintakulut ovat toteutu-
massa lähes vuosisuunnitelman mukai-
sesti 5,2 milj. eurona. 

KULUT

Kuviosaa esitetyistä summista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön 
-erän kautta oikaistut kulut

Henkilöstökulut
628,7 milj. euroa

35 %

Palvelujen ostot
797,9 milj. euroa

44 %

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

65,9 milj. euroa
4 %

Avustukset
116,0 milj. euroa

6 %

Vuokrakulut
60,2 milj. euroa

3 %

Muut
toimintakulut
5,2 milj. euroa

0 %

Rahoituskulut
13,5 milj. euroa

1 %

Poistot ja
arvoalentumiset
116,8 milj. euroa

6 %

Myyntituotot
220,6 milj.euroa

12 %
Maksutuotot

104,1 milj. euroa
6 % Tuet ja

avustukset
28,6 milj. euroa

2 %

Vuokratuotot
67,1 milj. euroa

4 %

Muut
toimintatuotot
26,4 milj. euroa

1 %
Verotulot

1 000,0 milj.
euroa
56 %

Valtionosuudet
290,7 milj. euroa

16%

Rahoitustuotot
40,5 milj. euroa

2 %



11

Kaupungin toiminta ja talous

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

Verotulot

Milj. euroa Tot 1-4 /  
2018

VS 1-4 /  
2019

Tot 1-4 /  
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn  

2019
TP Enn 19 / 

TP 18 %

Kunnallisvero 265,3 272,4 276,2 767,4 817,3 817,3 828,5 61,1 8,0
Yhteisövero 22,7 25,3 27,3 71,1 76,0 76,0 82,0 10,9 15,3

Kiinteistövero 25,0 29,2 29,8 76,0 87,7 87,7 89,5 13,5 17,7

Yhteensä 313,0 327,0 333,3 914,5 981,0 981,0 1000,0 85,5 9,3

Verotulojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tilikauden 2019 verotulojen kokonaisker-
tymäksi arvioidaan miljardi euroa. Ve-
rotulojen arvioidaan kasvavan 85,5 milj. 
euroa (9,3 %) vuodesta 2018. Verotulojen 
voimakkaan kasvun ennustetaan hidas-
tuvan vuonna 2020 noin 1,9 prosenttiin. 
Verotuloennuste on 19 milj. euroa talous-
arviota suurempi.  

Kunnallisverotuloja arvioidaan kerty-
vän yli 60 milj. euroa edellisvuotta ja noin 
11 milj. euroa talousarviota enemmän. 
Tulojen kehitys Tampereella on ollut 
muuta maata voimakkaampaa. Ennak-
kotiedon mukaan ennakonpidätyksen 
alaiset tulot verovuonna 2018 kasvoivat 
suurista kaupungeista parhaiten (4,6 %) 
keskiarvon ollessa 3,9 prosenttia. Palk-

katulot kasvoivat Tampereella jopa 6,5 
prosenttia. Vahvistunut työllisyys näkyy 
myös työttömyysturvamaksujen kovassa 
laskussa.

Kaupungin osuuden yhteisöveron tuo-
tosta arvioidaan kasvavan. Verotuloa ar-
vioidaan kertyvän yli 10 milj. euroa enem-
män kuin vuonna 2018. 

Kiinteistöverotuloja on kertymässä 
13,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 
Kiinteistöveron kasvu selittyy veropro-
senttien korotuksella ja kiinteistövero-
projektin vaikutuksilla. 

Huhtikuun loppuun mennessä verotu-
loja oli tilitetty yhteensä 328 milj. euroa, 
mikä on 1,2 milj. euroa edellisen vuoden 
vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Ve-

MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET,  
MILJ. EUROA

Kunnallis- 
vero 2017 2018 2019

Tammikuu 65,3 73,7 75,3
Helmikuu 84,9 83,8 81,4
Maaliskuu 66,8 69,0 66,8
Huhtikuu 71,6 72,8 70,8
Toukokuu 73,9 76,3
Kesäkuu 65,9 68,8
Heinäkuu 76,2 78,6
Elokuu 66,9 69,1
Syyskuu 63,0 65,6
Lokakuu 64,8 65,8
Marraskuu 1,9 48,9
Joulukuu 75,5 -5,0
Koko vuosi 776,8 767,4 294,2
Kumulat. 1-4 288,6 299,3 294,2

Yhteisö- 
vero 2017 2018 2019

Tammikuu 5,4 6,4 7,0
Helmikuu 4,7 11,8 13,7
Maaliskuu 3,8 5,5 6,1
Huhtikuu 3,7 5,3 5,5
Toukokuu 18,5 4,4
Kesäkuu 3,3 4,0
Heinäkuu 3,5 7,0
Elokuu 5,2 4,8
Syyskuu 4,6 5,3
Lokakuu 3,1 6,6
Marraskuu 5,4 3,9
Joulukuu 5,3 6,1
Koko vuosi 66,5 71,1 32,4
Kumulat. 1-4 17,6 29,0 32,4

Kiinteistö- 
vero 2017 2018 2019

Tammikuu 0,1 0,1 0,2
Helmikuu 0,0 0,1 0,1
Maaliskuu 1,3 0,1 0,3
Huhtikuu 0,9 0,5 0,8
Toukokuu 0,3 0,2
Kesäkuu 0,1 0,2
Heinäkuu 0,2 0,3
Elokuu 0,7 0,8
Syyskuu 35,3 36,4
Lokakuu 33,3 34,1
Marraskuu 2,6 2,5
Joulukuu 0,6 0,6
Koko vuosi 75,6 76,0 1,4
Kumulat. 1-4 2,3 0,9 1,4

rotulokertymien vertailua ja seurantaa 
kuukausitasolla haastaa Tulorekisterin 
ongelmista johtuvat viivästykset enna-
koiden tilityksissä sekä ns. verotuksen 
joustavaan valmistumiseen siirtyminen, 
joka muuttaa verotulojen tilitysajankoh-
tia. Verotulot on jaksotettu kirjanpitoon 
tasaisesti kuukausille tilinpäätösennus-
teen mukaan ja tammi-huhtikuun osuus 
on noin 5,3 milj. euroa maksuperusteista 
toteumaa enemmän.
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Valtionosuudet

Milj. euroa Tot 1-4 /  
2018

VS 1-4 /  
2019

Tot 1-4 /  
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn  

2019
TP Enn 19 

 / TP 18 %

Peruspalvelujen valtionosuus, 
ml. tasaukset 77,3 77,5 77,5 231,9 232,4 232,5 232,5 0,6 0,3

Opetus- ja kulttuuritoimen 
muut valtionosuudet 19,3 19,2 19,2 59,2 58,0 57,5 58,3 -0,9 -1,6

Yhteensä 96,6 96,7 96,7 291,1 290,4 290,0 290,7 -0,3 -0,1

VERORAHOITUKSEN KEHITYS
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Verotulot Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Valtionosuuksia ennustetaan saatavan 
290,7 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa vä-
hemmän kuin vuonna 2018. Peruspalve-
lujen valtionosuudet kasvavat 0,6 milj. 
euroa (0,3 %) edellisvuodesta opetus- ja 
kulttuuritoimen muiden valtionosuuksi-
en jäädessä 0,9 milj. euroa (-1,6 %) vuo-
den 2018 toteumasta. Valtionosuudet 

säilyvät lähes ennallaan huolimatta kau-
pungin asukasmäärän suuresta kasvusta 
vuosina 2017-2018. Merkittävimmät valti-
onosuusleikkaukset koskevat ammatillis-
ta koulutusta. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
osuuksia ennustetaan saatavan 0,8 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa enemmän, 

koska opetus- ja kulttuuriministeriö 
hyväksyi kaupungin oikaisupyynnön 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden perus-
opetuksen valtionosuuden perusteena 
olevaan suoritemäärään.



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 14

Kaupungin toiminta ja talous

Henkilöstö

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopus-
sa 210,2 milj. euroa. Taloudellisiin syihin 
perustuvien palkattomien vapaiden (3 
540 henkilötyöpäivää) palkka- ja sivuku-
luja vähentävä vaikutus oli tammi-huhti-
kuussa 0,4 milj. euroa.

Henkilöstömenojen tilinpäätösennus-
te on 630,6 milj. euroa, mikä on lähes 
vuoden 2018 tasolla. Vertailukelpoisten 
henkilöstömenojen ennustetaan kui-
tenkin kasvavan 27,8 milj. euroa (4,6 %) 
edellisvuodesta. Laskelmassa on huo-
mioitu Tampereen Voimia liikelaitoksen 
yhtiöittäminen 1.1.2019, Konsernipal-
veluiden talouspalvelujen sekä osan 
henkilöstö- ja ict-palveluista siirtyminen 
liikkeenluovutuksella Monetra Pirkan-
maa Oy:lle 1.1.2019, Talous- ja velkaneu-
vonnan siirtyminen liikkeenluovutuksella 
valtiolle 1.1.2019 alkaen, sivukuluprosent-
tien lasku 1,12 prosenttiyksiköllä, toimis-
totyöajan taukokäytännön muutoksesta 
maksetut kertakorvaukset, vuodelle 2018 
kohdistunut tuloksellisuuserä sekä lo-
marahaleikkauksen päättymisen vaiku-
tus. Henkilötyövuosien vertailukelpoinen 
kasvu edellisestä vuodesta on ennusteen 
mukaan ilman palkkatuettuja 133 henki-
lötyövuotta ja koko henkilöstön osalta 
yhteensä 184 henkilötyövuotta. Kasvusta 
Avo- ja asumispalvelujen osuus on 120 
henkilötyövuotta ja Työllisyyspalvelujen 
53 henkilötyövuotta.

Kunta-alan palkkaratkaisun sopimus-
korotusten kustannusvaikutukset sivu-
kuluineen vuonna 2019 ovat noin 14,0 
milj. euroa (2,9 %). Vertailukelpoisten 

palkallisten henkilötyövuosien ennus-
tetaan kasvavan 184 henkilötyövuotta, 
mikä lisää henkilöstömenoja noin 8 milj. 
euroa. Palkattomia vapaita ennustetaan 
pidettävän noin 15 000 henkilötyöpäivää 
(41 henkilötyövuotta) vuonna 2019, mikä 
vähentää palkka- ja sivukuluja noin 1,6 
milj. euroa (0,3 % henkilöstömenoista). 
Vuonna 2018 palkattomia vapaita pidet-
tiin 16 963 päivää, mikä vähensi vuoden 
2018 palkka- ja sivukuluja 1,8 milj. euroa.  

Huhtikuun lopun tilanteessa henkilös-
tömenojen ennustetaan ylittävän vuo-

sisuunnitelman 2,4 milj. eurolla (0,3 %). 
Palkkojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa 
ja sivukulujen 0,9 milj. euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan 
osalta henkilöstömenojen ennustetaan 
toteutuvan 3,3 milj. euroa suunniteltua 
suurempina. Merkittävin osuus poikkea-
masta johtuu Ammatillisen koulutuksen 
henkilöstömenoista, joiden ennuste ylit-
tää vuosisuunnitelman n. 2,4 milj. eurol-
la. Lisäksi työllisyyspalveluiden henkilös-
tömenoihin ennustetaan 0,9 milj. euron 
ylitystä, joka johtuu pääosin aktiivisesta 

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 1-4 /  
2018

VS 1-4 / 
2019

Tot 1-4 /  
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18 %

Palkat ja palkkiot -166,2 -168,5 -167,5 -498,7 -501,2 -500,2 -501,7 -3,1 0,6

Henkilösivukulut

Eläkekulut -37,9 -37,5 -37,6 -112,9 -110,6 -111,0 -111,8 1,1 -1,0

Muut henkilösivukulut -5,9 -5,7 -5,0 -19,3 -18,0 -17,0 -17,1 2,2 -11,5

Yhteensä -210,1 -211,7 -210,2 -630,9 -629,8 -628,2 -630,6 0,2 -0,0

Työvoimakustannukset (milj. euroa) TP 2018 VS 2019 TP Enn 
2019

TP Enn 19 
/ VS 19

Hyvinvoinnin palvelualue -398,8 -415,4 -415,5 -0,1

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -195,6 -199,9 -200,5 -0,7

Sosiaali- ja terveyslautakunta -203,1 -215,5 -214,9 0,6
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palve-
lualue -92,8 -89,3 -92,6 -3,3

Elinvoima- ja osaamislautakunta -89,5 -85,8 -89,1 -3,3
Asunto- ja kiinteistölautakunta -3,3 -3,5 -3,5 0,0

Kaupunkiympäristön palvelualue -17,4 -18,7 -18,8 -0,1
Yhdyskuntalautakunta -16,4 -17,6 -17,8 -0,1
Joukkoliikennelautakunta -1,0 -1,0 -1,0 0,0

Konsernihallinto -16,0 -27,3 -26,5 0,9
Konsernipalveluyksikkö Koppari -12,6 0,0 0,0 0,0
Liikelaitokset -63,6 -43,8 -44,2 -0,4

Tampereen Infra -18,0 -18,2 -18,5 -0,3
Tampereen Kaupunkiliikenne -17,3 -18,0 -18,0 -0,0
Tampereen Vesi -7,5 -7,6 -7,6 0,0
Tampereen Voimia -20,7 0,0 0,0 0,0

Pirkanmaan pelastuslaitos -34,4 -36,4 -36,4 0,0
Yhteensä -635,5 -630,9 -633,9 -3,0
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palkkatukityöllistämisestä.
Kasvatus- ja opetuspalvelujen hen-

kilöstömenojen ennuste ylittää vuosi-
suunnitelman 0,7 milj. eurolla, koska var-
haiskasvatuksen ylitysennusteen vuoksi. 
Lasten määrä on vähentynyt kunnallises-
sa päivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa 
syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoi-
menpiteitä on jatkettu kevään aikana ja 
syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämis-
ten ja toiminnan tehostamisen kautta 
tavoitteena saada henkilötyövuodet las-
kemaan.

Tampereen Infra Liikelaitoksen henki-
löstökulut ovat toteutuneet 0,3 milj. eu-
roa yli ajankohdan vuosisuunnitelman ja 
niiden ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. 
euroa suunniteltua suurempana runsas-
lumisen alkutalven aiheuttamien ylitöi-
den vuoksi.

Avo- ja asumispalvelujen henkilöstö-
menojen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina 
alkuvuoden rekrytointihaasteiden vuok-
si. Henkilöstövajausta on jouduttu paik-
kaamaan palvelujen ostoilla erityisesti 
suun terveydenhuollossa ja kotihoidos-
sa.

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset saadaan laske-
malla yhteen kaupungin oman henkilös-
tön henkilöstömenot sekä vuokratyövoi-
man käytöstä aiheutuneet kustannukset. 
Työvoimakustannusten tilinpäätösen-
nuste on 634,0 milj. euroa, mikä ylittää 
vuosisuunnitelman 3,0 milj. eurolla. Hen-

kilöstömenojen osuus ylityksestä on 2,4 
milj. euroa ja työvoimanvuokraus me-
nojen osuus 0,6 milj. euroa. Merkittävin 
työvoimakustannusten ylitysennuste 3,3 
milj. euroa on Elinvoiman ja kilpailuky-
vyn palvelualueella. Sivistys- ja kulttuu-
rilautakunnan ylitysennuste on 0,7 milj. 
euroa ja Tampereen Infra Liikelaitoksen 
0,3 milj. euroa. Ylitysten syitä on selitetty 
edellä henkilöstömenojen kappaleessa. 

Palkalliset henkilötyövuodet 

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat 
sitä panosta, josta kaupungille aiheutuu 
henkilöstömenoja. Tammi–huhtikuussa 
2019 palkallisten henkilötyövuosien mää-
rä oli 4  214 henkilötyövuotta. Määrä on 
141 henkilötyövuotta pienempi kuin edel-
lisen vuoden vastaavana ajankohtana. 

Vakinaisen henkilöstön palkalliset 
henkilötyövuodet vähenivät 132  hen-
kilötyövuodella (-4,0  %) vuoden 2018 
vastaavaan ajankohtaan nähden. Sijais-
henkilöstön henkilötyövuodet vähenivät 
43  henkilötyövuodella (-7,3  %) ja muun 
määräaikaisen henkilöstön henkilötyö-
vuodet kasvoivat 2  henkilötyövuodella 
(0,6 %). Palkkatuetun henkilöstön henki-
lötyövuosien määrä lisääntyi 31 henkilö-
työvuotta (48 %).

Palkallisten henkilötyövuosien ennus-
te vuodelle 2019 on 12 790 henkilötyö-
vuotta, josta palkkatuetun henkilöstön 
osuus on 304  henkilötyövuotta. Henki-
lötyövuosien ennustetaan vähenevän 
507:llä (-3,8  %) vuoteen 2018 nähden. 
Henkilötyövuosien vähenemistä selit-

tävät Tampereen Voimia Liikelaitoksen 
yhtiöittäminen 1.1.2019, Konsernipalve-
luiden talouspalvelujen sekä osan hen-
kilöstö- ja ict-palveluista siirtyminen liik-
keenluovutuksella Monetra Pirkanmaa 
Oy:lle 1.1.2019 sekä Talous- ja velkaneu-
vonnan siirtyminen liikkeenluovutuksel-
la valtiolle 1.1.2019. Henkilötyövuosien 
vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen 
verrattuna on ennusteen mukaan ilman 
palkkatuettuja 133  henkilötyövuotta (1,1 
%) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 
184 henkilötyövuotta (1,5 %).

Kaupunkitasolla ennuste alittaa vuosi-
suunnitelman 50 henkilötyövuodella. Hy-
vinvoinnin palvelualueella alitusennuste 
on 21 henkilötyövuotta. Tampereen Infra 
Liikelaitoksessa ennustetaan vuosisuun-
nitelman alitusta 16 henkilötyövuotta ja 
Konsernihallinnossa 12 henkilötyövuot-
ta.

Palkalliset henkilötyövuodet TP 2018 VS 2019 TP Enn 
2019

TP Enn 19 
/ VS 19

Hyvinvoinnin palvelualue 8 801 8 895 8 874 -21
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 651 1 692 1 692 0
Kaupunkiympäristön palvelualue 305 328 328 0

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari 463 373 360 -12

Liikelaitokset 1 434 907 891 -16
Pirkanmaan pelastuslaitos 644 645 645 0
Yhteensä 13 297 12 840 12 790 -50
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Hankinnat

Hankintojen toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Palvelujen ja materiaalien ostot toteutui-
vat tammi-huhtikuussa 291,3 milj. euro-
na. Koko vuoden ennuste on 887,8 milj. 
euroa, mikä on 17,2 milj. euroa suunni-
teltua enemmän. Palvelujen ostot ovat 
ennusteen mukaan ylittymässä 14,8 milj. 
eurolla ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ylit-
tymässä 2,4 milj. eurolla. Hankinnoista 
noin 6,4 milj. euroa on investointihank-
keisiin liittyviä, Valmistus omaan käyt-
töön -erän kautta taseeseen aktivoitavia 
hankintoja. 

Palvelujen ja materiaalien ostojen en-
nustetaan kasvavan edelliseen vuoteen 
verrattuna 42,5 milj. eurolla (5,0 %). Suu-
rimpina merkittävinä tekijöinä palvelujen 
ostojen 50,8 milj. euron kasvua selittää 
Tampereen Voimian yhtiöittäminen ja 
konsernipalveluyksikkö kopparin siirty-
minen osittain osaksi Pirkanmaan Mon-
tera Oy:a. Muutoksen jälkeen kyseiset 
palvelut näkyvät kaupungin tuloslaskel-
massa palvelujen ostoissa, kun aiemmin 
omasta toiminnasta aiheutui mm. henki-
löstömenoja sekä aine- ja tarvikeostoja. 
Kyseiset organisaatiomuutokset vaikut-
tavat myös aine- ja tarvikeostojen 11 pro-
sentin pienenemiseen.

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on 
asiakaspalvelujen ostot, joiden ennuste-
taan ylittävän vuosisuunnitelman tason 
12,5 milj. eurolla. Ennusteen mukaan 
kaupungin asiakaspalvelujen ostot tule-
vat toteutumaan 525,6 milj. eurona, jos-
ta Avo- ja asumispalvelujen ostot muo-
dostavat valtaosan, noin 95 prosenttia. 
Vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa Avo- 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19/ 

VS 19

Palvelujen ostot -247,6 -269,3 -770,6 -799,5 -806,6 -821,3 -14,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25,1 -22,0 -74,7 -60,4 -64,1 -66,5 -2,4

Yhteensä -272,7 -291,3 -845,3 -859,8 -870,7 -887,8 -17,2

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa) VS 2019 TP Enn 
2019

TP Enn 19/ 
VS 19

1. Asiakaspalvelujen ostot -513,2 -525,6 -12,5
2. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -48,4 -48,4 -0,0
3. Matkustus- ja kuljetuspalvelut -45,6 -47,2 -1,7
4. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -45,1 -45,8 -0,6
5. Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -31,7 -31,6 0,1
6. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja  
kunnossapitopalvelut -31,6 -27,8 3,8

7. ICT-palvelut -23,7 -23,7 -0,0
8. Sosiaali- ja terveyspalvelut -14,0 -14,7 -0,7
9. Muut palvelut -7,9 -8,3 -0,3
10. Maansiirto- ja työkonepalvelut -6,2 -8,2 -2,1

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot 
organisaatioittain (milj. euroa) VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19/ 

VS 19

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä -513,2 -525,6 -12,5

Avo- ja asumispalvelut -486,3 -499,5 -13,3
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -28,5 -32,2 -3,7
Vastaanottopalvelut -18,1 -16,9 1,2
Psykososiaalisen tuen palvelut -63,0 -68,0 -5,0
Ikäihmisten palvelut -66,3 -68,1 -1,8
Erikoissairaanhoidon palvelut -310,3 -314,2 -3,9
Kasvatus- ja opetuspalvelut -17,2 -17,2 0,0
Varhaiskasvatus ja esiopetus -3,5 -3,5 0,0
Perusopetus -13,7 -13,7 0,0
Työllisyydenhoidon palvelut -6,9 -6,1 0,8

ja asumispalvelujen palvelujen ostojen 
budjetti on samalla tasolla kuin vuoden 
2018 tilinpäätös.  Avo- ja asumispalvelu-
jen palvelulinjoista merkittävimmät asia-
kaspalvelujen ostot on erikoissairaan-
hoidon palveluissa (314,2 milj. euroa). 
Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen 
ostot ovat ennusteen mukaan ylittymäs-
sä 3,9 milj. eurolla. Psykososiaalisen tuen 

ennustettu ylitys on 5,0 milj. euroa johtu-
en pääosin vammaispalvelujen asiakas-
määrän ja palvelutarpeen kasvusta.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen en-
nustetuista 47,2 milj. euron ostoista 33,0 
milj. euroa on joukkoliikenteen palvelu-
ryhmän hankintoja kaupungin ulkopuo-
lisilta liikennöitsijöiltä. Rakennusten ja 
alueiden rakentamis- ja kunnossapito-
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Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa) VS 2019 TP Enn 
2019

TP Enn 19/ 
VS 19

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot -12,5 -13,5 -1,0
2. Muun materiaalin ostot -11,2 -11,6 -0,4
3. Poltto- ja voiteluaineiden ostot -6,3 -6,4 -0,1
4. Elintarvikkeiden ostot -5,8 -5,9 -0,1
5. Kaluston ostot -5,5 -5,5 0,0
6. Rakennusmateriaalin ostot -4,1 -4,9 -0,8
7. Sähkön ostot -4,3 -4,3 -0,0
8. Kirjallisuuden ostot -3,9 -3,9 0,0
9. Veden ostot -2,7 -2,7 0,0
10. ICT-kaluston ostot -2,4 -2,4 -0,0

Hankintojen kehittäminen
Kaupungin hankintatoimen tuloksel-
lisuuden kehittymistä kuvaavan han-
kintojen tehokkuusmittariston vuoden 
2018 tulos oli 46 pistettä eli tulos oli pa-
rantunut edellisestä vuodesta kahdel-
la pisteellä. Innovatiiviset hankinnat ja 
uudistumiskyky -osa-alueen mittareissa 
muutokset olivat suurimmat. Pisteet pa-
ranivat erityisesti hankintakäytäntöjen 
uudistumista kuvaavassa mittarissa, jos-
sa tulos parani neljällä pisteellä. Saman 
aikaisesti innovatiivisten hankintojen 
osuus kuitenkin pieneni merkittävästi, 
joten kokonaisuutena osion pisteluku 
pysyi viime vuoden tasolla. Merkittävä 
muutos oli tapahtunut myös kilpailuolo-
suhteiden hyödyntämisen ja elinvoiman 
osa-alueella, joissa kaikissa kolmessa 
mittarissa oli tapahtunut positiivista ke-
hitystä. Yhden tarjouksen kilpailutusten 
määrän väheneminen ja pk-yritysten 
osallistumismahdollisuuksien parempi 

huomioiminen nostivat kumpikin osa-
alueen tulosta yhdellä pisteellä. Myös 
osaamisen osalta mittariston tulos pa-
rantunut pisteellä, mikä johtui siitä, että 
kilpailutukset saatiin toteutettua tavoi-
tellussa aikataulussa edellisvuotta pa-
remmin. Hankinnoilla saavutetut hyödyt 
osa-alueen tulos laski pisteellä. Mittarin 
kattavuus (43 % toteutetuista hankin-
noista arvioitu) oli parantunut viime vuo-
desta, mutta ei vieläkään ole tavoitellul-
la tasolla. Mittariston tulosta käsiteltiin 
hankintojen sparrausryhmässä, jonka 
lisäksi kaikille hankintaverkostolaisille 
lähettiin mittariston tulosta ja mittarei-
den taustoja avaava viesti. Tuloksessa on 
vielä kirittävää, sillä konsernihallinnon 
johtoryhmän linjauksen mukaan tavoit-
teena on saavuttaa mittariston tuloksek-
si 80 pistettä vuonna 2020.

Talousarviossa olevat kaupungin han-
kintojen periaatteet ja strategiset paino-
pisteet antavat suuntaviivat kaupungin 
hankinnoille. Palvelu- ja vuosisuunnitel-
mien hankintalinjauksissa konkretisoi-
daan, kuinka periaatteita toteutetaan 
lautakunnan alaisessa hankintatoimin-
nassa. Ensimmäisen kerran periaatteet 
olivat vuoden 2017 talousarviossa, jon-
ka jälkeen niitä on päivitetty vuosittain 
kevyesti. Periaatteiden toteumaa seu-
rataan Tuomi Logistiikan raportoinnin 
avulla ja tuloksista on raportoitu toi-
minnan ja talouden katsauksissa, tilin-
päätösennusteessa ja tilinpäätöksessä. 

palvelujen ennustetaan toteutuvan 27,8 
milj. euron suuruisena josta suurimmat 
ostot ovat Kiinteistöt tilat ja asuntopoli-
tiikka -palveluryhmän sekä Tampereen 
Infran tekemiä palvelujen ostoja. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 
tiliryhmässä merkittävin erä on lääk-
keiden ja hoitotarvikkeiden ostot. Lääk-
keiden ja hoitotarvikkeiden ostot ovat 
ylittämässä vuosisuunnitelman 1,0 milj. 
eurolla. Vastaanottopalvelujen palvelu-
linjalla ostojen ennustetaan ylittyvän joh-
tuen pääasiassa ikäihmisten palvelujen 
rakennemuutoksesta, diabeetikoiden 
määrän kasvusta ja uusien välineiden 
käyttöönotosta. Palvelulinjan hoitotar-
vikepalvelun ennusteen kasvu tilinpää-
tökseen 2018 verrattuna on 6 %. Muut 
materiaalin ostot -tilille kirjataan erilaisia 
muihin kuluryhmiin sopimattomia mate-
riaali- ja tarvikehankintoja. Merkittävim-
mät muun materiaalin ostot ovat Toisen 
asteen koulutuksen 2,0 milj. euron mate-
riaali- ja tarvikehankinnat.

Hankintojen tehokkuusmittariston avulla 
seurataan hankintojen tehostamisen ja 
vaikuttavuuden periaatetta. Nykyisessä 
muodossaan periaatteiden ohjausvaiku-
tus on kuitenkin koettu vähäiseksi, mistä 
syystä niiden uudistaminen on työn alla. 
Hankintojen sparrausryhmän jäseniä 
osallistui periaatteiden uudistamiseen 
työpajassa. Työpajassa uudistamisen 
lähtökohdaksi valittiin malli, jossa peri-
aatteet jäsennellään selkeämmiksi tav-
oitteiksi ja kullekin tavoitteelle määrite-
tään toteuttamista tukevat toimenpiteet. 
Uudistetut periaatteet viedään kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäväksi viimeis-
tään elokuussa. Periaatteita jalkautetaan 
palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankin-
talinjausten kautta, kuten tähänkin asti. 
Myös seuranta pysyy pääosin ennallaan. 
Toimenpiteiden toteutumisen seurantaa 
tuetaan kehittämällä yksiköiden hankin-
tatoiminnan itsearviointia.  

Hankintatoimen johtaminen ja kehit-
täminen edellyttävät hyvää tietopohjaa 
hankintatoimen nykytilasta.  Hankinta-
toimea koskevat tiedot on myös pys-
tyttävä esittämään selkeässä ja havain-
nollisessa muodossa, jotta poikkeamat 
ja kehittämistä vaativat kohteet on hel-
pompi havaita ja niihin voidaan puuttua. 
Tästä syystä kaupungissa on käynnistet-
ty pilotti, joka tähtää hankintatoiminnan 
tietonäkymien luomiseen. Tavoitteena 
on, että tietoa hyödyntämällä hankinto-
jen hallinta kehittyy, pystytään tunnista-
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Hankintojen keskeiset 
tunnusluvut tammi-joulukuu 

2018

kansallisen kynnysarvon ylittävistä 
hankinnoista

• käynnistettyjä hankintamenette-
lyitä 103 kpl

• kilpailutusten perusteella tehtyjä 
hankintapäätöksiä 95 kpl

• Kilpailutuksissa vastaanotettuja 
tarjouksia 749 kpl

• Kilpailutusten perusteella tehty-
jä hankintasopimuksia 465 kpl

maan hankintoihin liittyvää tuottavuus-
potentiaalia ja määrittämään paremmin 
hankintatoimen tavoitetila.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palve-
lu- ja vuosisuunnitelmassa hankinta- ja 
sopimusosaamisen kehittäminen pal-
velujen järjestämisessä oli määritetty 
yhdeksi tuloksellisuuden johtamisen 
toimenpiteeksi. Kaupungin strateginen 
hankinta ja avo- ja asumispalvelujen 
hankintatiimi ovat yhteistyössä kehittä-
neet käsittelymallin hankintasopimuk-
sen jalkauttamisen tueksi. Ikäihmisten 
palvelulinjalla järjestetyssä työpajassa 
tunnistettiin samalla tiedon kulkuun ja 
hyödyntämiseen liittyviä kehittämistar-
peita, joiden perusteella hankintojen 
raportointia on kehitetty. Lisäksi järjes-
tettiin tilaisuus Helsingin sote-toimialalla 
palvelujen analyyttistä järjestämismallia 
kehittäneiden henkilöiden kanssa tarkoi-
tuksena oppia järjestämistapojen analy-

soinnista ja arvioida tarvetta vastaavien 
analyysien toteuttamiselle Tampereella.  

Hankintojen laadullista raportointia 
on kehitetty ympäristökriteerien osalta, 
jotta on käytettävissä tarkempaa tietoa 
siitä, mihin kohdentuvia kriteerejä on 
käytetty. Raportointitietojen mukaan 
käytetyistä ympäristökriteereistä suurin 
osa on liittynyt ympäristöjärjestelmään, 
-suunnitelmaan tai -merkkiin. Seuraa-
vaksi eniten on asetettu vaatimuksia 
ajoneuvojen ja koneiden päästöluokil-
le. Kestävän kehityksen yksikkö on tar-
jonnut alkuvuoden aikana tukea mm. 
infrarakentamisen ja terveydenhuollon 
tarvikkeiden hankintojen suunnitteluun. 
Poikkihallinnollisessa kestävien hankin-
tojen sparrausryhmässä hankinnoista 
vastaavat ovat päässeet perehtymään 
mm. haitallisten aineiden vähentämis-
mahdollisuuksiin hankinnoissa sekä elin-
kaarikustannuslaskennan perusteisiin. 

Lisäksi on perustettu kestävien hankin-
tojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on 
tarjota asiantuntemusta ja tukea kestävi-
en hankintojen edistämistyötä.
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Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Toiminnan rahavirran ennuste on 71,6 
milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitel-
man 14,9 milj. eurolla. Toiminnan raha-
virtaan vaikuttaa positiivisesti tulorahoi-
tuksen korjauserien toteutuminen 12,5 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-
pänä pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
myyntivoittoennusteen alituksen vuoksi. 
Kaikkien asunto- ja kiinteistölautakunnan 
talousarvioon sisältyvien tonttimyyntien 
ei ennusteta toteutuvan kuluvana vuon-
na, sillä osa myytäväksi suunnitelluista 
tonteista ei ole vielä saanut lainvoimaa. 
Vuosikatteen ennustetaan ylittävän vuo-
sisuunnitelman 2,5 milj. eurolla. Vuosika-
tetta on analysoitu tarkemmin tuloslas-
kelman analysoinnin yhteydessä.

Investointien rahavirran ennuste on 
-197,7 milj. euroa, mikä ylittää vuosi-
suunnitelman 2,8 milj. eurolla. Investoin-
timenojen ennustetaan alittuvan 12,7 
milj. eurolla pääasiassa talonrakennusin-
vestointien aikataulumuutosten vuoksi. 
Investointimenoihin saatavien rahoi-
tusosuuksien ennuste on vuosisuunni-
telman mukainen. Pysyvien vastaavien 
luovutustulojen ennustetaan toteutuvan 
15,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-
nempinä pääasiassa tonttimyyntien alit-
tumisen vuoksi. Investointien ja pysyvien 
vastaavien luovutustulojen ennustetta 
on käsitelty tarkemmin kohdassa Inves-
toinnit. 

RAHAVAROJEN MUUTOS 

-27,5 milj. €
(TP Enn 2019)

Milj. euroa Tot 1-4/ 
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn  

2019
TP Enn 19/ 

VS 19

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 17,3 48,0 88,8 88,3 90,8 2,5
Satunnaiset erät 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulorahoituksen korjauserät -4,9 -23,6 -31,7 -31,7 -19,2 12,5

Investointien rahavirta
Investointimenot -39,9 -199,5 -196,1 -238,1 -225,5 12,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin -0,3 2,0 3,2 3,2 3,2 0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8,1 30,0 40,1 40,0 24,5 -15,5
Toiminnan ja investointien rahavirta -18,7 -141,6 -95,6 -138,2 -126,2 12,1

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,0 -0,0 -22,1 -22,1 -22,1 0,0
Antolainasaamisten vähennykset 0,5 4,0 0,6 0,6 1,0 0,4

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 179,8 133,4 133,4 133,4 0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31,3 -6,6 -43,4 -43,4 -43,4 0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos 74,6 -30,3 0,0 0,0 29,7 29,7

Muut maksuvalmiuden muutokset -63,2 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta -19,4 174,0 68,5 68,5 98,7 30,2

Rahavarojen muutos -38,1 32,5 -27,1 -69,8 -27,5 42,3
Rahavarat tilikauden lopussa 132,8 170,9 - - 143,4 -
Rahavarat tilikauden alussa 170,9 138,4 - - 170,9 -
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Toiminnan ja investointien rahavirran 
ennuste -126,2 milj. euroa on 12,1 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toi-
minnan ja investointien rahavirran viiden 
vuoden kertymä muodostuu ennusteen 
mukaan 600,6 milj. euroa negatiiviseksi. 
Matalan tulorahoituksen tason vuoksi 
investointeja on viime vuosina rahoitet-
tu tulorahoituksen lisäksi yhä enemmän 
lainarahoituksella.

Rahoituksen rahavirran ennustetaan 
toteutuvan 30,2 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa parempana, mikä aiheutuu pää-
osin lyhytaikaisten lainojen kasvusta 29,7 
milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainara-
hoitusta nostetaan talousarvion mukai-
sesti 133,4 milj. euroa ja olemassa olevia 
lainoja lyhennetään 43,4 milj. eurolla. 

Kaupungin lainakannan ennuste 
vuoden lopussa on 790,3 milj. euroa ja 
asukaskohtaisen lainakannan ennuste 
3 305 euroa. Lainakannan ennustetaan 
kasvavan edellisestä vuodesta 119,7 milj. 
euroa ja asukaskohtaisen lainakannan 

458 euroa. Rahavarojen muutos tammi-
huhtikuussa oli -38,1 milj. euroa.

Maksuvalmiutta mittaavan investoin-
tien tulorahoitusprosentin ennuste on 
41 prosenttia. Vuosikate on riittämätön 
suhteessa nettoinvestointeihin ja yli 
puolet investoinneista katetaan lainara-
hoituksella. Vuosisuunnitelmassa asetet-
tu tavoite investointien tulorahoituspro-
sentiksi on 38 prosenttia, mikä tullaan 
ennusteen mukaan ylittämään.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-4/ 
2019 TP 2018 TP Enn  

2019

Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä 5 vuodelta, milj. euroa -577,0 -600,3 -600,6

Investointien tulorahoitus, % 43 24 41
Lainanhoitokate 0,6 3,3 1,8
Rahavarojen riittävyys, pv 77 34 26

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS
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Investoinnit

Investointien toteuma

Investointimenojen toteuma huhtikuun 
lopussa oli 40,2 milj. euroa. Pysyvien vas-
taavien hyödykkeiden luovutustuloja on 
kertynyt yhteensä 8,1 milj. euroa.

Investointien 
tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 
2019 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 
222,2 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuun-
nitelman 12,7 milj. eurolla. 

Suurimmat investoinnit peruskau-
pungin sisällä ovat Asunto- ja kiinteistö-
lautakunnassa ja Yhdyskuntalautakun-
nassa. Näiden lisäksi myös Tampereen 
Veden investoinnit sekä konsernihal-
linnon yhteisten erien investoinnit ovat 
merkittäviä. Suurimpia poikkeamia ti-
linpäätösennusteessa verrattuna vuosi-

suunnitelmaan on Asunto- ja kiinteistö-
lautakunnan talonrakennushankkeissa, 
Yhdyskuntalautakunnassa sekä Elinvoi-
ma- ja osaamislautakunnan ammatilli-
sessa koulutuksessa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan in-
vestoinnit koostuvat maanhankinnasta, 
vahvistuneiden asemakaavojen ja kau-
pungin sitoumusten mukaisista johto-
siirroista sekä pilaantuneiden maiden 
puhdistuksista. Myös vuokrauksella tai 
muulla rahoitusmallilla toteutettavien 
hankkeiden osuus on merkittävä vuonna 
2019. Lautakunnan muiden kuin talonra-
kennusinvestointien arvioidaan toteutu-
van vuosisuunnitelman mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan ta-
lonrakennusinvestointien ennustetaan 
toteutuvan 15,7 milj. euroa vuosisuunni-

Milj. euroa  
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,1

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -0,0 -0,1 -1,6 -4,6 -4,6 0,0
Muut pitkävaikutteiset menot -1,0 -5,3 -1,2 -8,8 -8,8 0,0

Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maa- ja vesialueet -5,7 -14,7 -26,1 -27,1 -27,1 0,0
Rakennukset ja rakennelmat -3,1 -40,4 -53,1 -73,7 -58,0 15,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet -0,6 -46,3 -92,0 -95,5 -100,5 -5,0
Koneet ja kalusto -0,5 -12,7 -10,8 -11,4 -9,5 2,0
Muut aineelliset hyödykkeet -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 0,0
Keskeneräiset hankinnat -18,7 -78,7 0,0 0,0 0,0 -0,0

Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet -10,2 -27,5 -11,0 -16,6 -16,6 0,0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -39,9 -225,8 -196,1 -238,1 -225,5 12,7
Rahoitusosuudet -0,3 2,0 3,2 3,2 3,2 0,0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -40,2 -223,9 -192,9 -234,9 -222,2 12,7
Pysyvien vastaavien luovutustulot 8,1 55,7 40,1 40,0 24,5 -15,5

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-222,2 M€

(TP Enn 2019)

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 12,7 M€
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telmaa pienempänä. Merkittävimmät ta-
lonrakennusinvestointien alitukset ovat 
Pispalan koulun perusparannus (+4,4 
milj. euroa), Olkahisten koulun uudis-
rakennus ja päiväkodin perusparannus 
(+2,5 milj. euroa) sekä Koukkuniemen 
Männistö - Rausan laajennus (+4,6 milj. 
euroa). Lisäksi talonrakennusinvestoin-
neissa on tapahtunut laajuusmuutoksia 
verrattuna alkuperäiseen vuosisuun-
nitelmaan ja joidenkin rakennusinves-
tointien toteutuminen on epävarmaa 
tai myöhästymässä suunnitellusta (mm. 
Pispalan koulun perusparannus ja Kouk-
kuniemen Männistön rakennustöiden 
aloitus). 

Ammatillisen koulutuksen investoin-
tien ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. 

euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, 
koska Tredun talouden sopeuttamis-
suunnitelman mukaan suunnitelmasta 
toteutetaan vain opetuksen kannalta 
kriittisimmät 0,5 milj. euron hankinnat. 

Yhdyskuntalautakunnan 54,1 milj. eu-
ron nettoinvestointien tilinpäätösennus-
te ylittää vuosisuunnitelman noin 5,3 
milj. eurolla.  Kaupunkiympäristön palve-
lualueen palveluryhmistä Kaupunkiym-
päristön suunnittelu ennustetaan toteu-
tuvan vuosisuunnitelman mukaisesti ja 
Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryh-
mässä ennustetaan vuosisuunnitelman 
ylitystä 5,0 milj. eurolla lähinnä Raitiotien 
rinnakkaishankkeiden, Raitiotieallianssin 
urakoiman vesihuoltoverkostojen siirron 
hulevesiosuuden laskutuksen nousun, 

Sammonkadun pohjoispuolen kevyen 
liikenteen väylän, Lahdesjärven kaava-
alueen toteuttamisen ja vanhojen valai-
sinpisteiden uusimisen vuoksi. Toisaalta 
ennustetaan vuosisuunnitelman alituk-
sia viivästysten ja toteutusmuutosten 
vuoksi, mikä pienentää nettoinvestoin-
tien kokonaismäärän ylitystä.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen 
ennustetaan alittavan vuosisuunnitel-
man 15,5 milj. euroa. 

Tarkemmat tiedot investointien etene-
misestä löytyvät Talousarvion toteuma-
vertailu -osioissa. 

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 
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Tase
Milj. euroa 30.4.2019 31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT 1 498,3 1 507,3
Aineettomat hyödykkeet 118,0 119,4

Aineettomat oikeudet 0,2 0,3
Muut pitkävaikutteiset menot 117,8 119,1

Aineelliset hyödykkeet 1 380,2 1 387,8
Maa- ja vesialueet 212,0 206,5
Rakennukset 570,6 581,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet 427,1 438,7
Koneet ja kalusto 33,7 36,6
Muut aineelliset hyödykkeet 4,6 4,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat 132,3 120,5

Sijoitukset 386,2 376,6
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,8 0,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT 219,5 276,6
Vaihto-omaisuus 1,8 1,6
Saamiset 84,9 104,1

Pitkäaikaiset saamiset 8,2 8,4
Lyhytaikaiset saamiset 76,7 95,8

Rahoitusarvopaperit 20,4 19,8
Rahat ja pankkisaamiset 112,4 151,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 104,7 2 161,2

Milj. euroa 30.4.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 1 109,5 1 126,3
Peruspääoma 636,7 636,7
Muut omat rahastot 26,7 26,7
Edellisten tilikausien ylijäämä 463,0 517,7
Tilikauden alijäämä -16,8 -54,7
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
VARAUKSET 23,0 23,6

PAKOLLISET VARAUKSET 5,4 5,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 16,5 14,9
VIERAS PÄÄOMA 950,5 990,8

Pitkäaikainen 501,6 500,5
Lyhytaikainen 448,9 490,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 104,7 2 161,2

Taseen toteuma

Kaupungin taseen loppusumma oli huh-
tikuun lopussa 2 104,7 milj. euroa, mikä 
oli 56,4 milj. euroa (2,6 %) vähemmän 
kuin vuoden alussa. 

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet 
tammi-huhtikuussa 0,6 milj. eurolla (0,0 
%) sijoitusten kasvun vuoksi. Aineellisten 
hyödykkeiden tase-erä on kokonaisuu-
dessaan pienentynyt 7,6 milj. eurolla 
(-0,5 %), koska alkuvuonna poistotaso on 
ylittänyt valmistuneet investointihank-
keet. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat ovat kuitenkin kasvaneet vuo-
den vaihteen tilanteesta 11,7 milj. eurolla 
(9,7 %) kaupungin investointien vuoksi. 
Investointeja on analysoitu tarkemmin 

katsauksen kohdassa Investoinnit. 
Kaupungin sijoitusten tasearvo on 

kasvanut edelliseen tilinpäätökseen ver-
rattuna 9,6 milj. euroa. Pääosa kasvusta 
tulee konserniyhtiöihin tehdyistä sijoi-
tuksista, joista merkittävin on 9,4 milj. 
euroa Tampereen Seudun Keskuspuh-
distamo Oy:öön.

Vaihtuvat vastaavat ovat pienenty-
neet 57,1 milj. eurolla (-20,7 %). Pitkä- ja 
lyhytaikaiset saamiset yhteensä ovat 
pienentyneet 19,3 milj. eurolla (-18,5 %). 
Merkittävin yksittäinen muutos oli rai-
tiotiehankkeeseen kohdistuvan 20,0 
milj. euron valtionosuussaamisen pie-
nentyminen. Kaupunki välitti erän han-

ketta toteuttavalle Tampereen Raitiotie 
Oy:lle. Erä näkyy myös muiden velkojen 
pienenemisenä, jolloin nettovaikutus oli 
kaupungin kannalta 0. Tammi-huhtikuun 
saamiset eivät ole täysin vertailukelpoi-
sia edelliseen tilinpäätökseen kirjanpi-
don jaksotusten vuoksi. Jaksotuksilla on 
vaikutusta etenkin myyntisaamisiin, lai-
nasaamisiin ja siirtosaamisiin. 

Rahoitusarvopaperien tasearvo 20,4 
milj. euroa kasvoi 0,6 milj. euroa (3,0 %) 
edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 
muiden arvopapereiden kasvun vuoksi. 
Rahat ja pankkisaamiset olivat huhti-
kuun lopussa 112,4 milj. euroa, mikä on 
38,7 milj. vähemmän kuin tilinpäätökses-
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sä. Rahavarojen muutosta on käsitelty 
tarkemmin rahoituslaskelman analyysin 
yhteydessä.

Negatiivisen tuloksen vuoksi kaupun-
gin oma pääoma pieneni tammi-huhti-
kuussa 16,8 milj. eurolla. 

Vieras pääoma pieneni tammi-huh-
tikuussa 40,4 milj. eurolla (-4,1 %). Uut-
ta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu ja 
vanhoja lainoja on lyhennetty 31,3 milj. 
eurolla. Kaupungin lainakanta huhtikuun 
lopussa oli 713,8 milj. euroa. 

Muilta luotonantajilta olevat lyhytaikai-
set lainat 244,8 milj. euroa ovat kaupun-
gin konsernitilillä olevia tytäryhteisöjen 
varoja. Edelliseen tilinpäätökseen verrat-
tuna lainat muilta luotonantajilta on kas-
vanut 74,6 milj. eurolla (43,8 %). 

Kaupungin lainakannan ennustetaan 
olevan vuoden lopussa 790,3 milj. euroa, 
mikä on 119,7 milj. euroa edellistä tilin-
päätöstä enemmän. Muut vieraan pää-
oman erät eivät ole tammi-huhtikuun 
osalta täysin vertailukelpoisia edelliseen 
tilinpäätökseen nähden kirjanpidon jak-
sotuksista johtuen.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Taseen tunnusluvut 30.4.2019 31.12.2018

Omavaraisuusaste, % 54 53
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 166 156
Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa 446 197 462 976
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 1 894 1 966
Lainakanta, 1 000 euroa 713 818 670 543
Lainat, euroa/asukas 3 029 2 847
Lainasaamiset, 1 000 euroa 91 554 92 100
Asukasmäärä 235 623 235 487

Kaupungin omavaraisuusaste oli huh-
tikuun lopussa 54 %, mikä on hieman 
korkeampia kuin edellisen tilinpäätök-
sen 53 %. Omavaraisuusasteen hyvä 
tavoitetaso kuntataloudessa on 70 %, 
mitä kaupunki ei ole viime vuosina saa-
vuttanut. Suhteellinen velkaantuneisuus 
oli 166 %, mikä tarkoittaa, että tammi-
huhtikuun käyttötuloista olisi tarvittu 
166 % kaupungin vieraan pääoman ta-
kaisinmaksuun. Tunnusluvun vertailutie-
to on laskettu edellisen vuoden tammi-

huhtikuun käyttötulojen perusteella. 
Tuloslaskelman käyttötulokertymän kas-
vaessa suhteellinen velkaantuneisuusas-
te laskee loppuvuotta kohden, vuoden 
2018 tilinpäätöksessä tunnusluku oli 60 
%. Asukaskohtainen lainamäärä huhti-
kuun lopussa oli 3 029 euroa, mikä on 
182 euroa enemmän kuin edellisen tilin-
päätöksen asukaskohtainen lainamäärä. 
Vuoden lopussa asukaskohtaisen laina-
määrän arvioidaan olevan 3 305 euroa.

KOROLLISET VELAT

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TA 2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19/ 

TP 18

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille 469,0 500,3 597,5 597,5 590,3 90,0
Lyhennykset -31,3 -6,6 -43,4 -43,4 -43,4 -36,8
Nostot 0,0 179,8 133,4 133,4 133,4 -46,4
Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Tytäryhtiöille 244,8 170,2 200,0 200,0 200,0 29,8
Korolliset velat yhteensä 713,8 670,5 797,5 797,5 790,3 119,7
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Konsernikatsaus-osiossa seurataan huh-
ti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonser-
nin tytäryhteisöjen talouden kehitystä. 
Huhtikuun katsauksessa seurattavat ty-
täryhteisöt ovat Tampereen Sähkölaitos 
-konserni, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 
Finnpark -konserni, Tampere-talo Osake-

yhtiö, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, 
Tampereen Kotilinnasäätiö, Tampereen 
Vuokra-asunnot Oy, TREDU-Kiinteistöt 
Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tam-
pereen Messu- ja urheilukeskus Oy, 
Särkänniemi Oy, Tuomi Logistiikka Oy, 
Tullinkulman Työterveys Oy, Tampereen 

Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Tampe-
reen Tilapalvelut Oy ja Pirkanmaan Voi-
mia Oy. Tampereen Raitiotie Oy:stä on 
erillinen, laajempi raportti toiminnan ja 
talouden katsauksen lopussa.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin vuosi 
2019 on alkanut edellisvuotta heikom-
min. Vuoden ensimmäisen tertiilin aika-
na liikevaihdossa jäätiin 4,8 milj.euroa 
edellisen vuoden tasosta hyvin lämpi-
män alkuvuoden takia. Kaukolämmön 
myyntivolyymit toteutuivat 8 prosenttia 
edellisvuotta matalampina, vain tammi-
kuu 2019 oli kylmä. Sähkön markkina-
hinnat toteutuivat 11 prosenttia edellis-
vuotta korkeammalla tasolla. Taustalla 
oli erityisesti päästöoikeuksien kallistu-
nut hinta, joka nosti sähkön hintaa koko 
Euroopassa. Vuosi sitten hiilidioksidin 
päästöoikeuksien keskihinta ensimmäi-
sellä tertiilillä oli alle 11 euroa/tonni ja nyt 
yli 23 euroa/tonni. Myös kaasuenergian 
hinta toteutui alkuvuonna 7 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa kal-
liimpana, ja edullisia tuotannonjakeita oli 
edellisvuotta vähemmän käytettävissä. 
Sähkön tuotannon parantunut kannatta-
vuus hintojen nousun johdosta ei kyen-
nyt kumoamaan lämpimän alkuvuoden 
ja kallistuneiden tuotannonjakeiden vai-
kutusta, ja liiketuloksessa jäätiin 5,0 milj. 
euroa edellisvuoden tasosta. 

Vuoden 2019 investointiennuste kon-
sernilla on 33 milj. euroa. Euromääräi-
sesti isoin investointi on poikkeuksellisen 
suuri Kangasala-Rautaharkko sähkön 
siirtoverkkoinvestointi 7 milj. euroa. 
Konsernissa on menossa merkittäviä 
tietojärjestelmien päivityshankkeita ja 
Naistenlahti 3 esiselvitys. Muuten inves-
toinnit ovat pääosin tyypillisiä vuosittai-

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 125,9 121,1 288,7 287,6 -1,1
Liikevoitto (-tappio) 29,3 24,3 46,4 46,3 -0,2
Nettotulos 19,7 16,2 28,9 28,8 0,0
Tilikauden yli-/alijäämä 19,7 16,2 28,9 28,8 0,0
Investoinnit 5,9 5,2 29,9 33,4 3,5
Korollinen vieras pääoma 295,0 281,0 288,0 274,0 -14,0
Taseen loppusumma 550,7 548,3 549,2 537,8 -11,4
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 19,3 14,8 10,0 9,6 -0,4

Liikevoitto-% 23,3 20,1 16,1 16,1 0,0
Nettotulos-% 15,7 13,3 10,0 10,0 0,0
Omavaraisuusaste-% 30,7 32,4 29,5 34,9 5,4
Henkilöstömäärä 364 391 388 391 3

TUNNUSLUVUT

sia kunnossapito- ja muita investointeja, 
joilla toteutetaan pitkän tähtäimen suun-
nittelun mukaista laitosten ja verkkojen 
peruskorjausta ja laajenemista. Sähkölai-
tos kehittää jatkuvasti palvelujaan ja toi-
mintojaan. Tietojärjestelmähankkeissa 
ERP on määrittelyvaiheessa ja uusi asia-
kastietojärjestelmä testausvaiheessa. 
Työturvallisuuden ”Nolla tapaturmaa” 
-kehitysfoorumissa Sähkölaitos nousi hy-
vän viime vuoden ansiosta tasolle II, joka 
on ”Kohti maailman kärkeä”. Tasoluoki-
tuksessa menestyneillä työpaikoilla hae-
taan jatkuvasti uusia keinoja vaikuttaa 
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Sähkölaitoksen vuoden 2019 liiketulok-
sen ennustetaan noudattavan vuoden 
2018 tasoa, vaikka liikevaihdossa jää-
däänkin jälkeen. Merkittävä syy tulosta-
son pysymiseen on konsernin poistota-

son pienentyminen 3,8 milj. euroa, kun 
liikearvo tuli poistetuksi vuoden 2018 
aikana. Vuositasolla maailmanmarkki-
napolttoaineet ovat hyvin lähellä viime-
vuotista tasoaan, joskin voimakkaan 
vaihtelun saattelemana. Sähkövuosi 
2019 toteutunee hinnoiltaan viime vuo-
den tasolla. Tätä tukevat mm. päästöoi-
keuksien hinnat ja hydrobalanssi, joka 
on tavanomaista alempana ja normaali-
säätilanteen vallitessa se tulee jäämään 
niukasti alijäämäiseksi myös vuoden lo-
pussa. Kilpailu energian vähittäismark-
kinoilla jatkuu haastavana. Brexit tuo 
epävarmuutta mm. päästökauppamark-
kinoille ja Suomen kaasumarkkina auke-
aa kilpailulle vuonna 2020. Liiketulos on 
herkkä markkinoiden ja säätilojen muu-
tokselle. 

Konsernikatsaus

Tampereen Sähkölaitos -konserni 
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Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustoi-
minta on edellisten vuosien kaltaista. 
Jätetaksojen tasot ja volyymit ovat edel-
lisen vuoden tasolla. Pirkanmaan Jäte-
huolto Oy on Kiinteistöliiton tutkimuk-
sen mukaan asiakashinnoiltaan Suomen 
edullisin jätehuoltoyhtiö. 

Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat vertailu-
kautta isommat johtuen pääosin jätteen-
polton kuonatuhkasta syntyvien metallin 
myyntituottojen ajoittumisesta. Yhtiön 
liikevoiton arvioidaan kasvavan tilikau-
della 2019, liikevoiton arvioituun kasvuun 
vaikuttaa merkittävästi jätekeskusten 
pakollisten ympäristövarausten arvioitu 
pienentyminen. Pakollisten varausten 
pienentymisen ajankohtaan tilikausien 
välillä liittyy kuitenkin vielä epävarmuut-
ta.

Yhtiö valmistautuu 2019 - 2021 toteu-
tettavaan biolaitosinvestointiin, jonka 
seurauksena alueen biojätteet pystytään 
hyödyntämään energiana lämmityksen, 
sähkön ja bioliikennepolttoaineiden tuo-

tannosta. Investointi on yhtiön historian 
suurin yksittäinen investointi. Investoin-
nin aloittaminen kasvattaa yhtiön inves-
tointeja merkittävästi vertailukauteen 
nähden. Ennustettua taseen loppusum-
maa pienentää mahdollinen osingonjako 

kevään aikana.
Yhtiön alkuvuoden toteuma 1-4 2019 ei 

ole analysointihetkellä vielä valmistunut, 
joten luvut eivät ole siltä osin tarkkoja. 

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 11,9 12,3 42,2 41,6 -0,6
Liikevoitto (-tappio) 0,9 1,5 3,7 5,3 1,6
Nettotulos 0,9 1,4 3,7 5,0 1,3
Tilikauden yli-/alijäämä 0,8 1,3 2,7 3,9 1,2
Investoinnit 0,5 0,9 3,2 11,5 8,3
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taseen loppusumma 65,1 70,5 69,2 66,0 -3,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 7,1 10,8 9,4 12,5 3,1

Liikevoitto-% 7,6 12,0 8,7 12,7 4,0
Nettotulos-% 7,9 11,4 8,7 12,1 3,4
Omavaraisuusaste-% 59,3 59,2 58,5 58,1 -0,4
Henkilöstömäärä 79 79 86 86 0

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
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Finnpark -konserni

Finnpark-konsernin talous on kehittynyt 
pääosin ennustetusti ja strategian mu-
kaisesti. Edellisvuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna yhtiön liikevaihto on 
kuluvan kauden aikana kasvanut ja kan-
nattavuus on parantunut.

Pysäköintiliiketoiminnan tulot ovat jat-
kaneet tasaista kasvuaan edellisvuoteen 
verrattuna. Sopimuspysäköinnin kasvu 
on ollut lyhytaikapysäköinnin kasvua no-
peampaa. Pysäköintikohteista erityisesti 
P-Hämppi on jatkanut sekä sisäänajojen 
että myynnin osalta edelleen positiivisel-
la kehityskäyrällä. Lyhytaikatariffimuu-
toksia ei ole tehty vuosina 2017–2019, 
joten kasvu on syntynyt volyymin kautta. 
Kaupungin liikekeskustan siirtyminen 
itään on havaittavissa Tammerkosken 
länsipuolen pysäköintikohteissa. Pysä-
köintiliiketoiminnan kehityksen odote-
taan jatkuvan positiivisena edellisvuo-
teen verrattuna, mikä osaltaan selittää 
edellisvuotta vahvempaa ennustetta.

Kiinteistöliiketoiminnassa tyhjien ti-
lojen osuutta on saatu edelleen pie-
nennettyä, minkä vuoksi tulovirrat ovat 
kasvussa ja tulosnäkymä noudattaa 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 8,3 8,8 25,6 26,2 0,7
Liikevoitto (-tappio) 1,9 2,2 6,2 6,3 0,1
Nettotulos 1,1 1,3 3,5 3,5 0,0
Tilikauden yli-/alijäämä 1,0 1,3 3,5 3,5 0,0
Investoinnit 2,1 0,6 16,4 2,7 -13,7
Korollinen vieras pääoma 58,8 67,8 69,9 66,1 -3,8
Taseen loppusumma 116,2 127,2 128,0 129,0 1,0
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 5,7 6,2 5,7 5,5 -0,2

Liikevoitto-% 22,5 25,0 24,0 23,9 -0,1
Nettotulos-% 12,5 14,7 13,6 13,5 -0,1
Omavaraisuusaste-% 39,8 37,6 36,3 37,8 1,5
Henkilöstömäärä 49 53 54 54 0

TUNNUSLUVUT

edellisvuotta korkeampaa trendiä. Myös 
kiinteistöliiketoiminnan tuloksen ennus-
tetaan yltävän edellisvuotta paremmak-
si, mikä osaltaan selittää edellisvuotta 
vahvempaa ennustetta.

Alkuvuonna ei ole tehty merkittäviä 
yksittäisiä investointeja, mutta tilikauden 
yhtenä keskeisenä hankkeena on Triplan 
kauppakeskuksen pysäköintiratkaisun 

toteutus Helsingin Pasilassa. Hankkeen 
pysäköintiratkaisuun liittyvät investoin-
nit näkyvät tuotekehitysinvestointeina. 
Triplan myötä Moovy-palveluun odote-
taan liittyvän merkittävästi uusia käyt-
täjiä pääkaupunkiseudulta. Moovyn 
kehitys Platform-liiketoimintamallin mu-
kaisesti jatkuu edelleen.
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Tampere-talo Osakeyhtiö

Toteutuneet neljä kuukautta on mennyt 
budjettitavoitteen mukaisesti. Kokouk-
set ja kongressit ovat toteutuneet lähes 
budjetin mukaisesti, samoin konsertit 
ja ravintolatoiminta. Edelliseen vuoteen 
nähden tuotot yhteensä ovat lisäänty-
neet 221 000 euroa, josta liikevaihdon 
nousun osuus on ollut noin 7 prosenttia. 
Liikevaihdon nousuun on vaikuttanut 
ravintolamyynnin kasvu. Vuoden 2019 
tulostavoitteeksi on Tampere-talo Oy:lle 
asetettu 19 000 euroa, jonka saavuttami-
nen vaatii oman tuotannon tapahtumi-
en lipunmyynnin onnistumista.  Vuonna 
2019 kaupungin toiminta-avustus alenee 
119 000 euroa, ollen 1,046 milj. euroa.

Vuoden 2019 La Boheme - ooppe-
raa (6 esitystä), kävi katsomassa 11 096 
henkilöä.  Oopperan rahoituksesta 75 
prosenttia tuli lipunmyynnistä ja loput 
avustuksista Tampereen kaupungilta ja 
Taiteen edistämiskeskukselta.

Vuoden 2019 aikana on investointeja 
toteutettu yhteensä 100 000 eurolla, jois-
ta 10 prosenttia kohdistui IT-järjestelmi-
en kehittämiseen ja loput 90 % teknisten 
laitteiden hankintoihin.  Loppuvuonna 
tullaan suunnitelman mukaisesti teke-
mään investointeja vielä 450 000 eurol-
la, joista merkittävimmät hankinnat ovat 
Tampere-talon juhlavalaisu, kuvamo-
dulaattorien uudistus, aurinkovoimalan 
laajennus, Sonaattien modernisointi ym. 
tekniset laitteet sekä it - järjestelmien 
edelleen kehittäminen.

Huhtikuun loppuun mennessä kävijöi-
tä vuonna 2019 on ollut 164 534 ja tilai-
suuksia 403 kappaletta. Edellisen vuo-
den vastaavat luvut olivat 137 733 kävijää 
ja 367 tilaisuutta. Tampere-talon kävijä-

määrä on 30.4.2019 mennessä kasvanut 
19,5 prosenttia ja tilaisuuksien määrä 
lisääntynyt 9,8 prosenttia edellisen vuo-
den samaan ajankohtaan verrattuna.  
Tampere-talon tavoite uudistuksen myö-
tä on kasvattaa kävijämäärä 510 000 kä-
vijään vuodessa.

Tampere-talon yhteyteen rakennetta-
van Marriott-hotellin rakennustyöt ovat 
hyvässä vauhdissa ja hotelli tulee valmis-
tumaan vuoden vaihteessa.  Tampere-
talo Oy rakentaa yhteisiä synergiaetuja 
Marriott- hotellin kanssa.  Tampere-talo 
on laajentanut liiketoimintaansa perus-
tamalla tapahtumayksikkö Events Tam-
pereen. Uusi yksikkö tuottaa yritys- ja 
kaupunkitapahtumia sekä kongressi- ja 
kokouspalveluja. Osana uuden liiketoi-
minnan perustamista Tampere-talo Oy 
on ostanut Tampereen Messut Oy:ltä 
kongressitoimisto Tavicon Oy:n liiketoi-
minnan. 

Tampere-talo Oy:n hallitus uudisti yhti-
ön strategiaa omistajatahdon mukaises-
ti, ja siitä tulee kasvun sekä kehittymisen 
strategia. Koska kasvun mahdollisuudet 
Tampere-talon olemassa olevilla mark-
kinoilla ja palveluilla ovat rajalliset, kan-
nattavaa kasvua haetaan sekä uusilta 
markkinoilta että uusista asiakkuuksis-
ta.  Strategiakauden must-win battles: 
Henkilöstömme luoma yrityskulttuuri 
tukee kestävää kehitystä, kasvua ja uu-
distumista; Palvelumme saavuttavat yhä 
kasvavia yleisöjä; Kasvamme nykyisten ja 
uusien liiketoimintamallien ja –konsepti-
en kautta kannattavasti ja Toimintamme 
tuottaa asiakkaillemme ylivertaisen asia-
kaskokemuksen. Strategiset hankkeet 
ovat: Uudistumista ja kasvua tukeva yh-
tiörakenne, Uudet tapahtumahankkeet 
Talon ulkopuolella, Hotelli sekä Digitaali-
suus – asiakasdata!

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 6,8 7,0 18,9 19,2 0,3

Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1
Nettotulos 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1
Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1
Investoinnit 0,1 0,1 0,5 0,5 0,0
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taseen loppusumma 6,3 6,4 6,2 6,4 0,1
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 1,5 1,5 3,2 1,0 -2,2

Liikevoitto-% 0,2 1,1 0,5 0,2 -0,3
Nettotulos-% 0,2 1,1 0,5 0,2 -0,3
Omavaraisuusaste-% 57,0 59,6 58,4 58,0 -0,4
Henkilöstömäärä 70 70 65 70 5

TUNNUSLUVUT
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Palvelukiinteistöt investoi uusiin raken-
nushankkeisiin merkittävässä määrin 
vuosien 2017 ja 2018 aikana. Suurimmat 
investointikohteet olivat Kangasalan Pa-
loasema, Särkijärven logistiikkakeskus ja 
Laukontorin Paviljonki (Saunaravintola 
Kuuma). Näiden kolmen kohteen koko-
naisinvestoinnit olivat yhteensä 22 milj. 
euroa ja kohdistuivat vuosille 2017 ja 
2018.

Kangasalan paloasema valmistui ai-
kataulun mukaisesti ja kohde luovutet-
tiin asiakkaalle 6.8.2018. Tuomi Logis-
tiikan käyttöön tarkoitetun Kiinteistö 
Oy Särkijärvenkatu 1 -nimisen yhtiön 
osakkeiden kauppa toteutui 6/2017; Sär-
kijärvenkatu 1:een toteutettiin Tuomi 
Logistiikan toiminnan vaatimat toimisto-
osan saneeraus sekä logistiikkavaraston 
uudisrakentaminen. Kohde valmistui 
aikataulun mukaisesti 31.10.2018. Lau-
kontorin Paviljonki luovutettiin vuok-
ralaiselle 30.6.2018. Toiminta on käyn-
nistynyt jopa ravintoloitsijan odotuksia 
paremmin ja yleisö on löytänyt kohteen.

Yhtiön tulos on katsauskaudella kehit-
tynyt edellisvuotta heikommin.  Tehdyt 

investoinnit näkyvät eritoten korollisen 
vieraan pääoman ja rahoituskulujen 
nousuna sekä poistojen kasvuna. Näin 
ollen sekä sijoitetun pääoman tuottopro-
sentti että omavaraisuusaste heikkenivät 
vuoteen 2018 verrattuna. 

Yhtiön kassavirta on hyvä ja jatkuu in-
vestointien ansiosta vahvana myös tule-
vaisuudessa. Isoja rakennushankkeita ei 

tällä hetkellä ole meneillään. 
Kiinteistö MeTammelat Oy:n osa-

kekannan myynti toteutui 10.5.2019 ja 
myyntivoitto 0,4 milj. euroa tuloutuu 
5/2019. Kiinteistö Malminhaka Oy:n osa-
kekannan myyntiprosessi on meneillään 
ja toteutuessaan 0,2 milj. euron myynti-
voitto tuloutuu 6/2019. 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 1,6 1,8 4,9 6,1 1,2
Liikevoitto (-tappio) 0,4 0,2 1,1 1,2 0,1
Nettotulos 0,3 -0,0 0,6 0,6 -0,0
Tilikauden yli-/alijäämä 0,3 -0,0 0,6 0,6 -0,0
Investoinnit 3,6 0,1 18,3 1,1 -17,2
Korollinen vieras pääoma 26,4 34,4 32,4 31,9 -0,5
Taseen loppusumma 39,4 46,0 46,1 43,5 -2,6
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 3,5 4,5 2,6 2,8 0,2

Liikevoitto-% 28,3 8,7 21,6 19,2 -2,4
Nettotulos-% 20,3 -0,8 13,0 10,5 -2,5
Omavaraisuusaste-% 28,2 23,9 23,9 26,1 2,2
Henkilöstömäärä 2 2 2 2 0

TUNNUSLUVUT

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
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Kotilinnasäätiön talous on kehittynyt 
ajanjaksolla suunnitelmien mukaisesti. 
Liikevaihto on parantunut edellisen vuo-
den tasosta, ollen lähellä viime vuoden 
tasoa, koska uusia kohteita ei ole val-
mistunut ja vuokrat eivät ole nousseet 
lainkaan edellisestä vuodesta. Vuoden 
lopulla liikevaihdon ennustetaan olevan 
13,6 milj. euroa (vuonna 2018 n. 13,5 milj. 
euroa). Liikevaihdon lievä kasvu johtuu 
asuntojen ja tilojen käyttöasteista johtu-
vista syistä. 

Vuoden 2019 taseen loppusumma 
tulee hieman laskemaan, koska uusia 
investointeja ei ole käynnissä. Taseen 
loppusummaksi ennustetaan 102,3 milj. 
euroa (vuonna 2018 102,8 milj. euroa). 
Tunnusluvut pysyvät hyvällä tasolla ja 
esimerkiksi omavaraisuusaste ja sijoite-
tun pääoman tuotto tulevat hieman pa-
ranemaan vuoden 2018 tasosta.

Sulkavuoren perusparannus jatkuu 
vielä syksyyn saakka ja kohteen inves-
tointikustannukset ovat tänä vuonna n. 3 
milj. euroa. Kokonaiskustannukset ovat 
lähellä 9 milj. euroa, mutta kulut jakaan-
tuivat kolmelle vuodelle (2017 - 2019). Sul-

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 4,6 4,6 13,5 13,6 0,1
Liikevoitto (-tappio) 0,9 1,1 1,8 2,1 0,3
Nettotulos 0,4 0,6 0,6 0,7 0,1
Tilikauden yli-/alijäämä 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0
Investoinnit 1,9 1,1 5,1 3,0 -2,1
Korollinen vieras pääoma 87,7 84,8 85,4 82,7 -2,7
Taseen loppusumma 105,3 102,8 102,9 102,3 -0,6
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 2,9 3,4 2,3 3,0 0,7

Liikevoitto-% 20,6 23,7 14,0 16,0 2,0
Nettotulos-% 9,5 12,7 4,6 5,2 0,6
Omavaraisuusaste-% 15,3 16,5 15,9 16,0 0,1
Henkilöstömäärä 15 15 15 15 0

TUNNUSLUVUT

kavuoren perusparannukseen on otettu 
uutta lainaa 3,5 milj. euroa ja 5,5 milj. eu-
roa tehdään omilla varoilla eli omarahoi-
tusosuus tulee olemaan n. 60 prosenttia. 
  Kotilinnasäätiöllä on vireillä uusi hank-
keita muun muassa Takahuhtiin sekä 
Ranta-Tampellaan. Takahuhtiin suun-
nitellaan parhaillaan Pappilanrinne-
nimistä uudiskohdetta eläkeikäisille (n. 

85 asuntoa) ja rakentamisen on määrä 
alkaa vuonna 2020. 

Kotilinnasäätiöllä on halua sekä kysyn-
nän myötä myös tarvetta edelleen lisätä 
uudisrakentamista esimerkiksi Länsi-
Tampereelle tai uusille asunto-alueille.

Tampereen Kotilinnasäätiö
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Talouskehitys on edennyt budjetoidun 
talousarvion mukaisesti. Männistön-
raitin rakennushanke on käynnistynyt 
huhtikuussa 2018 ja kohde valmistuu 
marraskuussa 2019. Kohteeseen valmis-
tuu yhteensä 75 uutta arava-asuntoa. 
Hanketta varten on kilpailutettu 8,5 mil-
joonan korkotukilaina, joka nostetaan 
neljässä erässä vuoden 2019 aikana 
(tammikuussa, toukokuussa, lokakuussa 
ja joulukuussa).

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 6,5 6,7 19,8 20,3 0,5
Liikevoitto (-tappio) 1,4 1,5 4,6 3,7 -0,9
Nettotulos 1,1 1,3 3,7 2,8 -0,9
Tilikauden yli-/alijäämä 1,1 1,3 0,0 1,5 1,5
Investoinnit 1,2 1,7 9,8 5,0 -4,8
Korollinen vieras pääoma 47,8 49,2 47,7 53,5 5,8
Taseen loppusumma 88,6 93,9 91,4 98,4 7,0
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 6,9 7,0 7,7 5,8 -1,9

Liikevoitto-% 21,4 21,9 23,4 18,4 -5,0
Nettotulos-% 17,4 18,9 18,6 13,8 -4,8
Omavaraisuusaste-% 16,7 15,8 14,9 15,3 0,4
Henkilöstömäärä 19 19 19 19 0

TUNNUSLUVUT

TREDU-Kiinteistöt Oy

Tredu-Kiinteistöt Oy on viime vuosina 
investoinut merkittävässä määrin oppi-
misympäristöihin. Investointien myötä 
yhtiön korollinen vieraspääoma ja pois-
tot ovat kasvaneet merkittävästi. Yhtiön 
kassavirta on hyvä ja jatkuu toteutettu-
jen investointien ansiosta vahvana myös 
tulevaisuudessa.

Yhtiö on yleishyödyllinen ja yhtiöjärjes-
tyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei 
ole voiton tuottaminen osakkeenomista-
jille, vaan tulos on käytettävä yhtiön toi-
minnan kehittämiseen.

Yhtiössä on laadittu kiinteistökoh-
tainen kiinteistöstrategia, jossa on 
huomioitu Tredun toiminnan sopeut-
tamistoimenpiteiden aiheuttamat tilatar-
vemuutokset. Tredulta vapautuville koh-
teille on laadittu kehityssuunnitelmat, 
joilla varmistetaan toiminnan pitkän täh-
täimen kannattavuus.

Investointien osalta on meneillään 
välivuosi. Nokian Kankaantaankadun 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 4,0 4,4 11,9 13,2 1,3
Liikevoitto (-tappio) 1,1 1,1 0,5 2,8 2,3
Nettotulos 0,7 0,6 -0,7 1,1 1,8
Tilikauden yli-/alijäämä 0,7 0,6 -0,7 1,1 1,8
Investoinnit 3,5 0,1 9,5 2,9 -6,6
Korollinen vieras pääoma 81,7 79,6 80,1 76,3 -3,8
Taseen loppusumma 191,6 190,1 190,4 184,7 -5,7
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 1,7 1,7 0,2 1,5 1,3

Liikevoitto-% 27,4 24,2 3,9 20,8 16,9
Nettotulos-% 17,7 14,0 -5,9 8,3 14,2
Omavaraisuusaste-% 61,3 57,5 57,2 59,4 2,2
Henkilöstömäärä 4 4 4 4 0

TUNNUSLUVUT

kampushankkeen suunnittelu ja kil-
pailuttaminen on meneillään. Vanhat 
rakennukset puretaan ja uuden lukion 
ja Tredun toimipisteen on tarkoitus val-
mistua 2022.  Vuoden 2019 tulosennus-

teessa on huomioitu Kankaantaankadun 
A- talon alaskirjauksena 0,9 milj. euroa. 
Alaskirjaus jaksotetaan kolmelle vuodel-
le 2019-2021.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
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Vuokrien tarkistus 1.3.2019 oli keskimää-
rin 0,48 prosenttia. Tuottoerät olivat lä-
hes kaikki parempia kuin talousarviossa. 
Asuntojen vuokratuotot jäivät vähän ta-
lousarviosta, koska vuokrien tarkistukset 
ovat vaikuttaneet 1.3. alkaen ja talousar-
vio on tasaerillä / kuukausi. Vesimaksu-
tuotot olivat myös alle talousarvion.

Hoitokulut keskimäärin olivat hieman 
talousarviota pienemmät.  Korjaukset 
ovat alle keskimääräisen budjettitason, 
koska kesän vihertyöt ja suurehkot kor-
jaustyöt näkyvät kustannuksissa vasta 
syksyllä. Lämmityskulujen toteutuma 
ylittää tasaisen keskimääräisen talousar-
vion, koska talvikuukausina lämmönku-
lutus on suuri. Talousarvio on vuositalo-
usarvio, joka on jaettu tasan kuukausille.

Toteutunut tulos ylittää talousarvi-
on pääasiassa siksi, koska korjauskulut 
painottuvat loppukesään ja syksyyn. 
Toisaalta lainaehtojen mukaiset lyhen-
nykset ovat painottuneet keskimääräistä 
enemmän vuosikolmannekseen ja ylit-
tävät talousarvion. Vuokra-, perintä- ja 
laskusaamisten määrät ovat nousseet 
viime vuodesta, mikä johtuu säätiön asu-
kaskunnan taloustilanteen heikkenemi-
sestä ja alhaisen tulotason seurauksena 
olevasta maksukyvyn heikkenemisestä. 

Asuntojen käyttöaste oli 97,8 prosent-
tia ja on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä 
edellisen vuoden lopusta. Tähän on 
vaikuttanut erityisesti Perkiönkadun pe-
rusparannus ja siitä aiheutunut vuokra-

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 21,0 21,6 63,7 65,0 1,3
Liikevoitto (-tappio) 5,1 5,2 16,4 14,0 -2,4
Nettotulos 3,9 4,1 13,1 9,4 -3,8
Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit 6,8 12,8 24,2 25,0 0,8
Korollinen vieras pääoma 267,5 264,5 261,3 269,5 8,2
Taseen loppusumma 347,5 357,4 350,3 362,4 12,1
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 1,5 6,1 6,5 5,2 -1,3

Liikevoitto-% 24,3 24,3 25,7 21,5 -4,2
Nettotulos-% 18,3 19,2 20,6 14,4 -6,2
Omavaraisuusaste-% 20,3 23,5 22,8 23,8 1,0
Henkilöstömäärä 46 46 46 46 0

TUNNUSLUVUT

sopimusten päättyminen jo ennen kor-
jauksen alkamista. Hakijamäärä on ollut 
alkuvuonna selvässä kasvussa, mutta 
uusien hakijoiden riittävä tulotaso on 
haasteena verrattuna asuntojen tarpee-
seen.

Investoinneissa on meneillään neljä 
asuinkiinteistöä (Pikkuniemenkatu, asun-
toja 105, valmistuu 12/2019; Opiskelijan-
katu 31, asuntoja 96, valmistuu 5/2020; 
Perkiönkatu 73, täydennysrakentami-
nen valmistuu 9/2020; Nikinväylä 5 täy-
dennysrakentaminen valmistuu 2/2020) 
sekä remonttikohteena Peurankatu 11, 
putkiremontti (valmistuu 4-5/2019), Per-
kiönkatu 73, (valmistuu 9/2020), Ruoko-
mäenkatu 11, (valmistuu 11/2019) ja Nikin-
väylä 5 (valmistuu 2/2020). Satamakatu 

17 palvelutalokiinteistö (palveluasuntoja 
70 + asuntoja 46) valmistui 4/2019.

Alkaneen vuoden talousarvion arvi-
oidaan toteutuvan suunnitellusti. Arvio 
perustuu tasaiseen tulokertymään ja 
kiinteistön tarkkuudella tehtyihin bud-
jetteihin. Korjauskuluissa pyritään kil-
pailutuksissa viiden prosentin säästöön, 
jota pyritään kohdistamaan muihin kor-
jauksiin. Pitkät korot ovat olleet loivassa 
nousussa vuoden 2016 loppuvuodesta 
alkaen ja korkotason odotetaan jatkavan 
nousua vuoden loppuun mennessä. Tätä 
varten lisätään tarvittaessa suojauksia ja 
pyritään tekemään ylimääräisisä lyhen-
nyksiä.

Tampereen Vuokratalosäätiö
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Tämän vuoden ennakkomyynti on lähte-
nyt tavoitteiden mukaisesti hyvin käyn-
tiin, mikä näkyy liikevaihdon kasvuna 
huhtikuun loppuun mennessä. Liikevaih-
toennuste tullaan saavuttamaan ja mah-
dollisesti jopa ylittämään, jos viimekesäi-
nen yllätyshelle ei tule toistumaan tänä 
vuonna. Huhtikuun tulosta parantaa lii-
kevaihdon kasvun lisäksi henkilöstöku-
lut. Viime vuodelle jouduttiin tekemään 
kirjaustavan muutoksesta johtuva ker-
takirjaus henkilöstökuluihin, joka rasitti 
viime vuoden tulosta. Yrityksen toimin-
nassa tai kulurakenteessa ei ole tapah-
tunut muita merkittäviä muutoksia viime 
vuoteen verrattuna.

Tämän vuoden investointi on BOOM-
laite, joka on lähes 70 metriä korkea 
tornilaite. Boom on luonteeltaan kor-
vausinvestointi, joka tuli viime talvena 
poistetun Hurricane-laitteen tilalle. Laite 
jouduttiin poistamaan, koska se oli tullut 
sekä teknisen että taloudellisen pitoai-
kansa päähän.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 1,3 1,5 19,5 20,4 0,9
Liikevoitto (-tappio) -3,5 -3,2 0,3 1,2 0,8
Nettotulos -3,8 -3,2 -0,0 0,8 0,8

Tilikauden yli-/alijäämä -3,8 -3,2 0,2 0,6 0,4

Investoinnit 1,4 2,2 3,2 3,0 -0,2
Korollinen vieras pääoma 11,3 14,2 10,7 13,4 2,7
Taseen loppusumma 28,7 31,1 30,7 33,0 2,3
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% -33,0 -33,0 1,3 5,0 3,7

Liikevoitto-% -279,0 -215,0 1,7 6,0 4,3
Nettotulos-% -299,0 -219,0 -0,1 4,0 4,1
Omavaraisuusaste-% 52,0 52,0 60,0 53,0 -7,0
Henkilöstömäärä 404 495 281 281 0

TUNNUSLUVUT

Vuosi 2019 tapahtumien painopiste on 
ollut keväällä ja siten liikevaihtokin on 
alkuvuosipainotteinen.  Nettotulokseen 
vaikuttaa merkittävästi kasvanut poisto-
pohja A-,B-, ja C-hallien siirryttyä yhtiön 
omistukseen. Tämän apporttina saadun 
omaisuuden myötä yhtiön omavaraisuus 
on parantunut merkittävästi. Nettotulok-
sen odotetaan päätyvän budjetin mukai-
sesti nollaan.

Kahden miljoonan euron ravinto-
la- ja seminaaritilalaajennus käynnistyy 
heinäkuun alussa ja valmistuu vuoden 
lopussa. Se parantaa TähtiAreenan toi-
mintaedellytyksiä merkittävästi ja nostaa 
kokoontumisluvan 3300 hengestä 4000 
henkeen.

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 1,3 1,5 3,8 3,6 -0,2
Liikevoitto (-tappio) 0,2 0,4 0,6 0,3 -0,3

Nettotulos 0,1 -0,6 0,1 -0,0 -0,1

Tilikauden yli-/alijäämä 0,1 -0,6 0,1 -0,0 -0,1
Investoinnit 0,0 0,0 4,6 2,0 -2,6
Korollinen vieras pääoma 16,9 15,0 15,3 14,3 -0,9
Taseen loppusumma 19,9 25,4 25,7 25,0 -0,7
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 1,0 0,6 0,5 0,5 0,0

Liikevoitto-% 14,4 25,6 16,9 8,5 -8,4
Nettotulos-% 8,7 -36,8 2,6 -0,4 -3,0
Omavaraisuusaste-% 13,0 33,3 35,2 36,1 0,9
Henkilöstömäärä 2 2 2 2 0

TUNNUSLUVUT

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

Tampereen Särkänniemi Oy
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Tuomi Logistiikka Oy

Vuonna 2019 Tuomi Logistiikka Oy on 
keskittynyt toimintojen tehostamiseen ja 
vakiinnuttamiseen uusissa toimitiloissa.

Neljän ensimmäisen kuukauden liike-
vaihto oli 35,8 milj. euroa ja vastaavas-
ti edellisvuonna 33,3 milj. euroa, joten 
kasvua liikevaihdossa oli noin 7 pro-
senttia. Liiketappio oli -0,4 milj. euroa, 
edellisvuonna liikevoitto 0,6 milj. euroa. 
Liikevoiton heikentymiseen vaikuttivat 
myyntihintojen pitäminen ennallaan ja 
lisääntyneet kulut useista kehityspro-
jekteista johtuen. Myös henkilöstöku-
lut ovat nousseet ja henkilömäärä 252 
huhtikuun lopulla on kasvanut 34 hen-
kilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. 
Henkilöresurssien lisäystä on tarvittu 
liikennepalvelulain vaatimiin muutoksiin 
ja varaston palvelutason ylläpitämiseksi 
muutostilanteessa.

Koko vuoden ennusteen mukainen lii-
kevaihto on 107,0 milj. euroa ja vuoden 
2018 liikevaihto oli tasolla 101,3 milj. eu-
roa. Liikevoittoennuste on -0,4 milj. eu-
roa, budjetissa 0,3 milj. euroa ja viime 
vuonna -0,1 milj. euroa. Taseen loppu-
summa 4/19 oli 15,6 milj. euroa ja ennus-
te taseen loppusummasta vuoden 2019 
lopulle on 16,1 milj. euroa. Tähän vaikut-
tavat vieraan pääoman lainojen takaisin-
maksu sekä kassavarojen ja käyttöpää-

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 33,3 35,8 101,3 107,0 5,7
Liikevoitto (-tappio) 0,6 -0,4 -0,0 -0,3 -0,3
Nettotulos 0,4 -0,4 -0,1 -0,4 -0,3
Tilikauden yli-/alijäämä 0,4 -0,4 -0,1 -0,4 -0,3
Investoinnit 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3
Korollinen vieras pääoma 1,6 1,5 1,6 1,5 -0,2
Taseen loppusumma 16,7 15,6 17,1 16,1 -1,0
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 28,0 -29,4 -0,4 -7,7 -7,2

Liikevoitto-% 1,7 -1,2 0,0 -0,3 -0,3

Nettotulos-% 1,3 -1,1 -0,1 -0,4 -0,2

Omavaraisuusaste-% 26,3 15,6 16,5 15,1 -1,4
Henkilöstömäärä 218 252 233 247 14

TUNNUSLUVUT

omaerien muutokset.
Tilikauden merkittävin investointi, 

sähköisen ostamisen KORI -järjestelmä 
helpottaa ostamista ja parantaa asiakas-
kokemusta asiakasrajapinnassa. Uusina 
ominaisuuksina asiakkaille ovat mm. 
mobiilikäyttö ja monipuoliset raportoin-
timahdollisuudet. Järjestelmä korvaa 
aikaisemmin käytössä olleet Ostarin 
(Tampereen kaupunki) ja eTiltan (PSHP 
ja ympäryskunnat). Järjestelmän tuo-
tantokäyttö aloitettiin 2/2019 ja käyttöä 
laajennetaan kesään mennessä Ostari-

asiakkaille ja kesän jälkeen eTilta-asiak-
kaille. Uusilta käyttäjiltä saatu palaute 
järjestelmästä on ollut positiivista.

Toimintojen keskittäminen samoihin 
tiloihin parantaa yhteistyötä ja logis-
tiikkaa. Varastoautomaattien ja varas-
tonhallintaohjelman käyttöönotossa oli 
haasteita tammi-helmikuussa, mutta 
nyt toimitusvarmuus on saatu korjattua 
normaalille tasolle. Kustannussäästö- ja 
tehostamistoimien vaikutuksien odote-
taan realisoituvan loppuvuoden aikana.
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Tilikausi 2019 on kehittynyt talouden 
osalta lähes odotettuun tapaan. Liike-
vaihdon kasvu on tällä hetkellä noin 11 
prosenttia vuoden takaiseen ajanjak-
soon verrattuna ja kumulatiivinen liike-
vaihto on vain 12 000 euroa budjetoitua 
heikompi huhtikuun jälkeen. Kustannus-
puolella on tapahtunut merkittävä siirty-
minen pois vuokralääkäreiden käytöstä 
kohti omaa palkattua henkilökuntaa ja 
ammatinharjoittajapohjalta toimivaa pa-
rempikatteista toimintaa. Liikevoitto on 
huhtikuun jälkeen noin 130 000 euroa 
budjetoitua pienempi, suurelta osin odo-
tuksia selvästi laimeamman influenssa-
kauden vuoksi.

Palveluntuotannollisesti toimipiste-
verkon laajentuminen ja pienempien 
toimipisteiden asiakaskunnan kasvatta-
minen on parantanut, ja parantaa kan-
nattavuutta. Lääkärikeskustoiminnan 
käynnistäminen syksyllä 2018 on lisännyt 
erikoislääkärien kiinnostusta Pirteä koh-
taan, mikä tarjoaa myös laajemman, no-
peamman ja liiketaloudellisesti kannat-
tavamman mahdollisuuden toiminnan 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lää-
kärikeskustoiminnan osalta liikevaihdon 
odotetaan yltävän tänä vuonna jo yli 300 
000 euron vuosiliikevaihtoon.

Tilikauden kokonaisliikevaihdon odo-
tetaan yltävän yli 20 milj. euron rajan ja 
tilikauden tuloksen päätyvän noin 200 
000 euroa nettovoitolliseksi. Kesäkauden 
asiointivolyymien ja resursoinnin merki-
tys tilikauden tulokseen on merkittävä ja 
perinteisesti vaikeasti ennustettavissa. 
Onnistunut loppuvuosi edellyttää, ettei 
toiminnalle vahingollista julkisuutta tu-
le enempää, sillä negatiivinen julkisuus 

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 6,4 7,2 19,3 20,1 0,8
Liikevoitto (-tappio) 0,1 0,2 -0,1 0,3 0,3
Nettotulos 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3
Tilikauden yli-/alijäämä 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3
Investoinnit 0,5 0,1 0,8 0,2 -0,6
Korollinen vieras pääoma 1,2 1,1 1,1 1,0 -0,1
Taseen loppusumma 5,4 4,8 4,5 4,3 -0,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 15,4 38,5 -3,9 20,0 23,9

Liikevoitto-% 2,0 3,0 -0,3 1,0 1,3
Nettotulos-% 1,2 3,0 0,0 1,0 1,0
Omavaraisuusaste-% 15,7 13,0 11,6 14,0 2,4
Henkilöstömäärä 162 213 210 225 15

TUNNUSLUVUT

vaikuttaa suoraan Pirten asiakkuuksiin ja 
henkilöstön hyvinvointiin. 

Pirten tulevaisuuteen liittyvä julkisuu-
dessakin ollut epävarmuus on aiheut-
tanut poikkeavan suurta vaihtuvuutta 
henkilöstössä, mikä luo haasteen ope-
ratiiviselle toiminnalle. Erityisen suurta 
vaihtuvuus on ollut toiminnan kannalta 
kriittisten työterveyshuollon erikoislää-
käreiden osalta. Tällä on vääjäämättä 
vaikutuksia asiakassuhteiden hoitoon.

Hankintalain mukanaan tuomat so-
peuttamishaasteet ovat tiedossa siirty-
mäajan päättyessä 2021 vuoden loppuun 
mennessä ja Pirte on lainsäädäntöön 
sopeutuakseen ehdottanut liiketoimin-
nan jakamista in-house ja out-house 
yhtiöihin. Jakautumalla yhtiö pystyisi 
tuottamaan in-house -toimijana palve-
lut omistajilleen, sekä niiden tytäryhti-
öille riskittömämmin. In-house yhtiöllä 
varmistettaisiin, ettei omistajien henki-
lökuntaan kohdistuisi tarpeetonta hou-
kuttelua ulkoisen terveyspalveluiden 

tuottajan palvelukseen. In-house -yhtiön 
olisi mahdollista jatkaa laajentumista 
omistajuuden laajentamisen myötä koko 
Pirkanmaan alueelle jo olemassa olevan 
toimipisteverkon turvin. Out-house -yh-
tiö pystyisi tarjoamaan kehitystyöpanos-
ta in-house -yhtiölle, sekä tarjoamaan 
alueen yrityksille markkinatasoa hillit-
sevät ja kilpailukykyiset palvelut. Pirten 
asiakaskunta on noin 41 000 henkilöasi-
akasta, joten markkinaosuudeltaan Pirte 
on Pirkanmaan talousalueen vahva toi-
mija. Pirte tarjoaa tällä hetkellä noin 37 
000 henkilölle ennaltaehkäisevän työter-
veyshuollon lisäksi myös sairaanhoidon 
palvelut työnantajan kustantamana. Pir-
ten toiminnalla on siis merkittävä vaiku-
tus julkisen perustason sairaanhoitopal-
velun kysyntään ja kustannuksiin. Pirten 
out-house -yhtiöllä olisi mahdollisuus 
tarjota sote -keskuspalveluita merkittä-
välle olemassa jo olevalle asiakaskunnal-
leen ja toimintaa harjoitellaan jo lääkäri-
keskustoiminnan käynnistymisen myötä.

Tullinkulman Työterveys Oy
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Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 37,5 27,2 114,8 104,9 -9,9
Liikevoitto (-tappio) 0,6 0,2 1,7 0,9 -0,8
Nettotulos 0,5 0,2 1,3 0,6 -0,6
Tilikauden yli-/alijäämä 0,5 0,2 1,3 0,6 -0,6
Investoinnit 2,4 0,0 2,4 0,0 -2,4
Korollinen vieras pääoma 1,5 1,2 1,2 0,9 -0,3
Taseen loppusumma 12,0 12,2 15,7 16,0 0,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 82,1 20,2 38,6 24,2 -14,5

Liikevoitto-% 1,5 0,9 1,5 0,9 -0,6
Nettotulos-% 1,4 0,6 1,1 0,6 -0,5
Omavaraisuusaste-% 5,0 20,7 15,0 18,7 3,7
Henkilöstömäärä 230 232 229 228 -1

TUNNUSLUVUTVuoden 2019 liikevaihto on n. 10 mil-
joonaa euroa pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Tampereen kaupungin suurien 
rakennushankkeiden aloitus on siirty-
nyt. Isoja hankkeita on ollut ainoastaan 
Vuores-talon vaihe 2 ja Frenckellin pan-
nuhuoneen muutostyöt. Loppukevään ja 
kesän aikana on alkamassa isoja hank-
keita. Vuoden lopun tilanteen liikevaih-
don ennustetaan kuitenkin rakennutta-
misessa olevan 9 milj. euroa alkuperäistä 
budjettia pienempi ja n. 11,9 milj. euroa 
vuoden 2018 tilinpäätöstä pienempi. Tä-
mä näkyy vastaavasti myös palveluiden 
ostojen ennusteessa. Kiinteistöjen yllä-
pidon ennustetaan olevan talousarvion 
mukainen. Vuoden 2019 hinnoittelua pie-
nennettiin palvelusopimusneuvottelussa 
sovitun miljoonan euron tehostumisen 
mukaiseksi. Ulkoa ostettuja töitä on pys-
tytty korvamaan omalla työllä, kuitenkin 
henkilöstömäärää merkittävästi lisää-
mättä. 

Palvelusopimuksen mukaisesti Tam-
pereen Tilapalvelut arviolaskuttaa kiin-
teistöjen ylläpidon kustannukset kuu-

kausittain ja laskutus tasataan toteumien 
mukaisiksi kolmannesvuosittain. Vuoden 
2018 tasauslaskutus toteutettiin eri tah-
dissa ja luvut eivät täten ole täysin vertai-
lukelpoisia. Mikäli oikaisu toteutuneiden 
kustannusten mukaan oltaisiin tehty kir-
janpitoon samassa tahdissa, niin huhti-
kuun tilikauden ylijäämä 2018 olisi ollut 
käytännössä 2019 huhtikuun tilikauden 

ylijäämän mukainen eli n. 160 000 euroa. 
Tilinpäätösennusteessa on huomioitu 

liikevaihdon laskeminen, kuitenkin tili-
kauden ylijäämän pysyessä budjetoidun 
mukaisena eli n. 0,6 milj. eurona, koska 
myös kulurakennetta on muutettu vas-
taavasti. 

Tampereen Tilapalvelut Oy
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Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto (-tappio) -0,1 -0,2 -0,6 -0,8 -0,2
Nettotulos -0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -0,3
Tilikauden yli-/alijäämä -0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -0,3
Investoinnit 0,6 3,5 4,7 25,6 20,9
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
Taseen loppusumma 13,8 27,7 15,0 45,4 30,4
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% -3,6 -3,6 -5,7 -2,8 2,9

Liikevoitto-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettotulos-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omavaraisuusaste-% 98,0 95,0 89,0 56,0 -33,0
Henkilöstömäärä 5 7 7 9 2

TUNNUSLUVUTKeskuspuhdistamohankkeen investoin-
titoiminta on käynnistynyt. Louhintau-
rakka 1, jossa louhitaan avolouhinnat ja 
kolme yhteensä yhden kilometrin ajotun-
nelia, on edennyt suunnitelmien mukaan 
ja valmistuu joulukuun alkuun mennes-
sä. Tämän jälkeen alkaa louhintaurakka 
2, jossa louhitaan valtaosa kiviaineksista 
(noin 80 prosenttia).

Tarkastelujaksolla on kehitetty suun-
nitelmia etenkin louhintaurakka 2:n 
valmistelua silmälläpitäen. Lisäksi on 
suunniteltu biokaasulaitosta, josta tulee 
valmistuttuaan seutukunnan merkittävin 
biokaasun tuottaja. Biokaasulaitoksen 
avulla Sulkavuoren keskuspuhdista-
mosta tulee lämmön suhteen kokonaan 
omavarainen ja sähköenergian suhteen 
50 - 60 prosenttisesti omavarainen. 

Siirtoviemärien toteutuksen valmis-
telu eteni. Yhteishankkeena valmistel-
tu Pereentien liittymän toteutuksen 
kilpailutus saatiin lähes valmiiksi. Kes-
kuspuhdistamo toteuttaa tämän MAL-
hankkeen yhteydessä lähes 500 metriä 
kahta rinnakkaista paineviemäriä maan-
käytöllisesti vaikeaan kohteeseen. Li-
säksi kilpailutettiin mm. Viinikanlahden 

pumppaamon suunnittelu, maasto- ja 
mittaustöiden puitesopimus sekä kun-
nallisteknisten rakennuttamispalvelui-
den puitesopimukset.

Hallinto-oikeuden käsittelyssä olevan 
purkuputken vesilain mukaisen luvan 
osalta neuvoteltiin Pirkanmaan ELY-
keskuksen kanssa sellaisesta Pyhäjärven 
pohjasedimentin käsittelytavasta, jonka 
he voisivat hyväksyä. Yhtiö teki purku-
putken asennuksen yhteydessä putken 

alta ruopattavan PCB-pitoisen pohjase-
dimentin osalta riskitarkastelun, jossa 
päädyttiin valituksenalaisen luvan mu-
kaiseen sedimentin läjittämiseen putken 
viereen. Suuren pohjasedimenttimäärän 
pois kuljettaminen aiheuttaisi melkoisia 
ympäristövaikutuksia Vihilahden alueel-
la. Lisäksi valmisteltiin biokaasulaitoksen 
ympäristölupaa, joka on tarkoitus jättää 
ennen kesälomakautta.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
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Konsernin toiminta ja talous

Milj. euroa Tot 1-4 / 
2018

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ TP 18

Liikevaihto yhteensä 0,0 21,3 0,0 60,4 60,4
Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5
Nettotulos 0,0 0,7 0,0 0,4 0,4
Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,7 0,0 0,4 0,4
Investoinnit 0,0 0,4 0,0 1,1 1,1
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taseen loppusumma 0,0 16,2 0,0 16,6 16,6
Sijoitetun pääoman 
tuotto-% 0,0 42,9 0,0 8,8 8,8

Liikevoitto-% 0,0 3,3 0,0 0,9 0,9
Nettotulos-% 0,0 3,1 0,0 0,7 0,7
Omavaraisuusaste-% 0,0 31,0 0,0 29,0 29,0
Henkilöstömäärä 0 695 0 695 695

TUNNUSLUVUT

Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n ensimmäinen 
tilikausi on toteutunut kaudella 1-4/2019 
suunnitellun mukaisesti: yhtiön kumu-
latiivinen liikevaihto on 21,3 milj. euroa 
(budjetoitu 21,3 milj. euroa) ja kumulatii-
vinen liikevoitto 700 000 euroa (budjetoi-
tu 687 000 euroa). Yhtiön tilinpäätösen-
nuste on budjetin mukainen: liikevaihto 
60,4 milj. euroa, liikevoitto 545 000 euroa 
ja tilikauden ylijäämä 400 000 euroa.

Työn tuottavuus on toteutunut Pirkan-
maan Voimia Oy:ssa selvästi suunnitel-
tua parempana: työn tuottavuus jaksolla 
1-4/2019 on ollut 73 874 euroa /henkilö-
työvuosi tavoitteen ollessa 72 486 euroa 
/ henkilötyövuosi. Tuottavuus on ollut 
näin ollen 1,9 prosenttia suunniteltua pa-
rempaa. Myös yhtiön hallintokustannuk-
set ovat pysyneet budjetoidulla tasolla.

Yhtiön kumulatiiviset investoinnit 
jaksolla 1-4/2019 ovat olleet 361 000 eu-
roa. Investointeja on tehty pääasiassa 

tuotantokeittiö Kattilaan (koneet ja ka-
lusteet yhteensä 215 000 euroa) mutta 
myös koulukeittiöiden konehankintoihin 
(yhteensä 119 000 euroa). Tilikauden in-
vestointiennuste on 1,1 milj. euroa. 

Vertailu edelliseen tilikauteen ei ole 
mahdollista, sillä kyseessä on yhtiön en-
simmäinen tilikausi.
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Talousarvion ToTeumaverTailu

Talousarvion 
ToTeumaverTailu
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olennaiseT poikkeamaT Talousarvioon

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU

TOIMINTAKATE

- 20,1 milj. €
(TP Enn 19/VS 19)

TILIKAUDEN TULOS

 -26,0 M€

(TP Enn 19) 

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

 40,9 %
(TP Enn 19)

Talousarvion toteutuminen - 
tilinpäätösennuste 
Talousarvion toteumavertailu sisältää 
koonnin sitovien erien poikkeamista ta-
lousarvioon nähden sekä kaupungin eri 
yksiköiden talouden toteuma- ja tilinpää-
tösennustetiedot. Talousarvion toteu-
mavertailuosion luvut sisältävät myös 
sisäiset erät pl. korkotuotot ja -kulut ja 
pitkäaikaisten lainojen lisäys. 

Tilikauden tulos muodostuu ennus-
teen mukaan 26,0 milj. euroa alijäämäi-
seksi, mikä on 2,9 milj. euroa vuosisuun-
nitelmaa parempi. Vuosisuunnitelma 
sisältää kaupunginvaltuuston 18.2.2019 
päättämät talousarviomuutokset, jotka 
heikensivät vuosisuunnitelman tulosta 
0,4 milj. euroa.

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta-
katteen tilinpäätösennuste on 15,0 milj. 
euroa budjetoitua heikompi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan toimintakate on en-
nusteen mukaan toteutumassa 13,2 milj. 
euroa muutettua vuosisuunnitelmaa 
heikompana. Suurimmat ylitykset ovat 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelu-
tilauksessa sekä vammaispalvelujen ja 
lastensuojelun sijaishuollon ostopalve-
luissa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
tilinpäätösennuste on 1,8 milj. euroa 
budjetoitua heikompi. Suurimmat ylityk-
set ovat varhaiskasvatuksen henkilöstö-
kuluissa ja palvelusetelipäivähoidossa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-
een toimintakatteen tilinpäätösennuste 

on 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompi. Asunto- ja kiinteistölautakun-
nan toimintakatteen ennustetaan toteu-
tuvan lähes vuosisuunnitelman mukai-
sena.  Elinvoima- ja osaamislautakunnan 
toimintakate-ennuste on 3,8 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa heikompi. Ylitys joh-
tuu pääosin ammatillisen koulutuksen 
henkilöstömenojen ylityksestä (2,4 milj. 
euroa) sekä työmarkkinatuen kunta-
osuudesta, jonka ennustetaan ylittävän 
vuosisuunnitelma 1,3 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristön palvelualueella 
yhdyskuntalautakunnan toimintakate-
ennuste on 1,6 milj. euroa vuosisuun-
nitelmaa heikompi. Merkittävimpänä 
syynä on toimintatuottojen alittuminen 
maanvastaanoton tuottojen ja pysäköin-
timaksujen osalta. Joukkoliikennelauta-
kunnan tilinpäätösennusteen toiminta-
kate on vuosisuunnitelman mukainen.

Liikelaitosten yhteenlaskettu 29,0 
milj. euron liikeylijäämäennuste on 0,4 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-
pi pääosin Tampereen Infran liikeylijää-
mäennusteen vuoksi. Ylityksen syynä on 
materiaalien ja palvelujen ostojen sekä 
henkilöstökulujen ennustettu toteutumi-
nen vuosisuunnitelmaa suurempina.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 
2019 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 
222,2 milj. euroa, mikä on 12,7 milj. euroa 
alle vuosisuunnitelman mukaisen tason. 

Suurin ero vuosisuunnitelmaan on talon-
rakennushankkeet, joiden ennustetaan 
alittavan vuosisuunnitelman 15,7 milj. 
eurolla sekä yhdyskuntalautakunta Kau-
punkiympäristön palvelualueella, joka 
ylittää vuosisuunnitelman noin 5,3 milj. 
eurolla.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syis-
tä löytyvät Kaupungin toiminta ja talous 
-osan luvusta Investoinnit sekä Talousar-
vion toteumavertailu -osasta ao. yksiköi-
den kohdalta. 

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU

LIIKEYLIJÄÄMÄ

- 0,4 milj. €
(TP Enn 19/VS 19)

NETTOINVESTOINNIT

+ 12,7 milj. €
(TP Enn 19/VS 19)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain

KÄYTTÖTALOUS

1 000 euroa Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Palvelualueet (toimintakate)
Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta -127 811 -364 982 -374 939 -376 749 -1 810
Sosiaali- ja terveyslautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -251 521 -738 445 -750 178 -763 361 -13 183

Smart Tampere 0 - -80 -80 0
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen 
sitovat erät) -19 397 -62 153 -58 647 -59 873 -1 226

Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -779 -5 334 -1 698 -3 993 -2 295
Hiedanranta -232 -1 101 -1 761 -1 661 100

Viiden tähden keskusta -728 -2 620 -3 576 -3 576 0

Smart Tampere -144 -1 985 -994 -994 0
Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -6 344 -16 903 -18 398 -18 698 -300
Vetovoimainen elämyskaupunki -107 - -542 -542 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen  
sitovat erät) 44 946 145 085 140 496 140 411 -85

Hiedanranta -562 -1 250 -547 -547 0
Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -9 321 -24 702 -23 929 -25 571 -1 642
Viiden tähden keskusta -32 -189 -500 -500 0
Hiedanranta -55 -704 -300 -300 0
Raitiotie -433 -1 000 -1 500 -1 500 0
Smart Tampere -209 - -415 -415 0

Joukkoliikennelautakunta -4 501 -14 663 -13 950 -13 950 0
Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto

ICT-kehittäminen (toimintakate+bruttoinvestoinnit) -944 -5 574 -10 400 -10 400 0
Smart Tampere -46 - -141 -141 0
Konsernihallinto, muut -7 816 -21 048 -26 433 -25 683 750

Yhteiset erät -35 557 -108 611 -109 670 -110 099 -429
Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos -91 -37 -1 -1 0
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)
Tampereen Vesi Liikelaitos -3 500 -10 500 -10 500 -10 500 0
Tampereen Infra Liikelaitos -297 -890 -890 -890 0
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INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1 000 euroa Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja kulttuurilautakunta -678 -7 845 -12 216 -11 856 360

Sosiaali- ja terveyslautakunta -61 -1 767 -1 912 -1 271 641

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Elinvoima- ja osaamislautakunta

    Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 0 -83 0 0

Ammatillinen koulutus -45 -1 200 -1 500 -496 1 004

Smart Tampere 0 -40 0 0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -5 071 -13 966 -20 250 -20 250 0

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta) -7 417 -48 485 -66 365 -50 693 15 672

Hiedanranta -1 208 -3 054 -10 697 -10 697 0

Viiden tähden keskusta -1 226 -14 106 -3 980 -3 980 0

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -6 153 -62 312 -48 832 -54 092 -5 260

Viiden tähden keskusta -2 362 -15 152 -14 412 -14 412 0

Hiedanranta -36 -981 -1 420 -1 420 0

Joukkoliikennelautakunta -240 -601 -1 200 -1 200 0

Konsernihallinto  

Yhteiset erät -799 -17 275 -13 256 -13 256 0

Taseyksiköt 

Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -68 -1 538 -1 858 -1 858 0

Liikelaitokset

Tampereen Vesi Liikelaitos -14 762 -31 957 -31 500 -31 500 0

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -22 -3 122 -2 000 -2 000 0

LASKELMAOSA

1 000 euroa Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Korkotuotot ja -kulut -2 492 -5 960 -7 140 -7 140 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 179 757 133 400 133 400 0
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1 000 euroa Ennuste 2019

Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut 1 605
Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 657
Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 520
Yhdyskuntalautakunta 2 550
Joukkoliikennelautakunta 1 300
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 4 850
Liikelaitokset 450
Konserniyhtiöt ja rahoitus 4 000
Hallinto ja henkilöstöetuudet 2 178
Yhteensä 23 110

Talousohjelma 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 
vuoteen 2020 ulottuvan talousohjelman. 
Ohjelmalla tavoitellaan yhteensä noin 
43 milj. euron taloudellisia vaikutuksia, 
jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi 
menojen vähentämisiin ja puoliksi tulo-
jen lisäyksiin. Tehostamistoimenpiteitä 
kohdistetaan kaikkiin palvelualueisiin, 

liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, hen-
kilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin 
päätöksentekijöihin. Periaatteena toi-
menpiteiden valinnassa on ollut turvata 
lakisääteiset palvelut. 

Tavoiteltavat vaikutukset painottuvat 
vuosille 2019 ja 2020. Vuonna 2019 ta-
voitellaan yhteensä noin 23 milj. euron 

tulokset. Huhtikuun toteuman perus-
teella arvioidaan talousohjelman vuoden 
2019 tavoitteet pääosin saavutettavan. 
Talousohjelman toimenpiteillä saavutet-
tujen tulosten kokonaismäärästä rapor-
toidaan tilinpäätöksessä.  

TALOUSOHJELMA
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TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2019

Talousarvion Toiminnan TavoiTTeiden ToTeuTuminen

Talousarvion toiminnan tavoitteet pe-
rustuvat Tampereen strategiaan sekä 
pormestariohjelmaan. Talousarviossa 
tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toi-
minnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. 

Alla olevassa taulukossa esitetään ko-
konaisnäkymä vuoden 2019 talousarvion 

toiminnan tavoitteiden (pois lukien liike-
laitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos) 
etenemisestä tammi-huhtikuun aikana 
ja arvio niiden toteutumisesta vuoden 
loppuun mennessä.

Seuraavassa luvussa arvioidaan tar-
kemmin kaupunkitasoisten toiminnan 

tavoitteiden toteutumista. Lautakunnille, 
kehitysohjelmille, liikelaitoksille ja Pir-
kanmaan pelastuslaitokselle asetetuista 
tavoitteista raportoidaan tarkemmin nii-
den omissa osioissa. Tytäryhteisöille ase-
tetuista tavoitteista raportoidaan kerran 
vuodessa tilinpäätöksessä. 

Nro Toiminnan tavoite 2019 Ennuste  Lisätietoa toteumasta

1 Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna ? Sivistys- ja kulttuurilautakunta

2 Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna + Elinvoima- ja osaamislautakunta 
Kehitysohjelmat

3 Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 6 % tehostetussa palveluasumisessa ja 2 % pitkäai-
kaisessa laitoshoidossa +/- Sosiaali- ja terveyslautakunta

4 Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,9 % + Sosiaali- ja terveyslautakunta

5 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna  ? Sosiaali- ja terveyslautakunta

6
Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (terveysasemat, perus-
opetus, nuorisopalvelut, Tredu, lukiokoulutus, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, 
katujen talvikunnossapito)

?

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 
Kaupunkiseudun joukkoliikenne-
lautakunta, Yhdyskuntalautakun-
ta, Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 
Sosiaali- ja terveyslautakunta

7 Rakennuslupaprosessin keskimääräinen kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen - Yhdyskuntalautakunta

8 Digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut ? Kehitysohjelmat

9 Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on tunnistettu kokeiluiden kautta + Kehitysohjelmat

10 Tampereen oppimistulokset ovat suurten kaupunkien keskiarvoa paremmat ? Sivistys- ja kulttuurilautakunta

11 Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 % + Elinvoima- ja osaamislautakunta

12 Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumisestaan työ-
elämään tai jatko-opintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut ? Elinvoima- ja osaamislautakunta 

13 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet +
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Elinvoima- ja osaamislautakunta 
Kehitysohjelmat

14 Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 2,7 milj. euroa 2018 vuosisuunnitel-
maan verrattuna - Elinvoima- ja osaamislautakunta 

Kehitysohjelmat

15 Tampere on vuonna 2019 Suomen suositelluin opiskelukaupunki ? Elinvoima- ja osaamislautakunta

16 Alueen startup- ja kasvuekosysteemi on vahvistunut ja startup- ja kasvuyritysten 
määrä on kasvanut + Elinvoima- ja osaamislautakunta

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

18 Yritystontteja on luovutettu 50.000 km2 - Asunto- ja kiinteistölautakunta

19 Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen 
verrattuna + Elinvoima- ja osaamislautakunta

20 Smart Tampere ekosysteemiohjelman kautta on syntynyt vähintään kaksi monen-
keskeistä yhteistyöalustaa yrityksille  + Kehitysohjelmat

21 Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna - Elinvoima- ja osaamislautakunta

22 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna + Sivistys- ja kulttuurilautakunta 
Elinvoima- ja osaamislautakunta



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 45

Talousarvion ToTeumaverTailu

Nro Toiminnan tavoite 2019 Ennuste  Lisätietoa toteumasta

23 Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä 
on säilynyt edellisen vuoden tasolla + Sivistys- ja kulttuurilautakunta 

Elinvoima- ja osaamislautakunta

24 Tampereen kulttuuriohjelma on valmistunut laajapohjaisessa yhteistyössä osana 
hakuprosessia  + Kehitysohjelmat

25 Tampereen kansainvälinen tunnettuus älykkäänä kaupunkina on kasvanut +/- Elinvoima- ja osaamislautakunta

26 Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 10 % vuo-
teen 2017 verrattuna  ? Elinvoima- ja osaamislautakunta

27 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja 
aluekeskuksiin - Yhdyskuntalautakunta

28 Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelma on alkanut ja keskeisten osata-
voitteiden toteutus on alkanut kaupunkikonsernissa +/- Kehitysohjelmat

29 Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1 %:n ? Yhdyskuntalautakunta

30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna  - Kaupunkiseudun joukkoliikenne-
lautakunta

31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ? Yhdyskuntalautakunta

32 570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 -sopi-
muksen tavoitteiden mukaisesti - Asunto- ja kiinteistölautakunta

33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2 + Asunto- ja kiinteistölautakunta

34 Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti + Yhdyskuntalautakunta 
Kehitysohjelmat

35 Raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja vaiheistuksesta on muodostunut yhtei-
nen kokonaisnäkemys + Yhdyskuntalautakunta  

Kehitysohjelmat

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

Kehitysohjelmat

37 Hiedanrannan kestävyystavoitteita toteuttavien asemakaavojen valmistelu on 
käynnissä yhdessä toteuttajakumppaneiden kanssa  - Kehitysohjelmat

38 Esimiesarviointien tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna ? Konsernihallinto

39 Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna ? Konsernihallinto

40 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 % - Konsernihallinto

41 Tilikauden tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen + Konsernihallinto

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset  - Kaikki lautakunnat,                               
Konsernihallinto

43 Investointien tulorahoitus-% on 38 + Konsernihallinto

44 Nettomenojen kasvu on 1,1 % - Konsernihallinto

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

46 Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna  ? Konsernihallinto

47 Digitalisaatiolla ja työskentelytapojen uudistamisella on saatu aikaan todennettuja 
tuottavuushyötyjä ? Konsernihallinto

+      = tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä
+ / - = tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä
-       = tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä
?       = tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida
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Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

38 Esimiesarviointien tulokset ovat paran-
tuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2018 esimiesarviointien kaupunkitasoinen tulos oli 3,12 (kaikkien alais-
ten ja esimiesten keskiarvo), johon kuluvan vuoden tulosta verrataan. Vuoden 
2019 esimiesarviointi toteutetaan syksyllä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida.

?

39 Henkilöstön työhyvinvointi on paran-
tunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteen arviointi perustuu työhyvinvointimatriisiin, jonka tulokset raportoi-
daan koko vuoden osalta tilinpäätöksessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida.

?

40 Sairauspoissaolojen määrä on laske-
nut vähintään 3 %.

Sairauspoissaolot ovat tammi-huhtikuussa lisääntyneet kaupunkitasolla 0,4 
% edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuman perusteella vain konsernihallinto, 
Tampereen Infra, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä ikäihmisten palvelulinja 
ovat pääsemässä vuositavoitteeseen. Kaupunkitasolla tavoitteen arvioidaan 
jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  

-

41 Tilikauden tulos on 29,2 milj. euroa 
alijäämäinen.  

Tilikauden tulosennuste on 26,0 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto 
on päättänyt 18.2.2019 § 26 muutoksista talousarvioon, joiden myötä alkuperäi-
nen tavoite -28,8 milj. euroa muuttui. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä. 

+

42
Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset (koko kaupun-
gin tasolla).

Työvoimakustannukset saadaan laskemalla yhteen kaupungin oman henkilöstön 
henkilöstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. 
Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 3,0 milj. 
eurolla. Henkilöstömenojen osuus ylityksestä on 2,4 milj. euroa ja työvoiman 
vuokrauksen 0,6 milj. euroa. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä. 

-

43 Investointien tulorahoitus-% on 38.

Tilikauden tulosennusteen mukaan investointien tulorahoitus-% on 41. Kau-
punginvaltuusto on päättänyt 18.2.2019 § 26, 11.3.2019 § 44 ja 15.4.2019 § 57 
muutoksista talousarvioon, joiden myötä alkuperäinen tavoite 46 % muuttui. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

44 Nettomenojen kasvu on 1,1 %.
Tilikauden tulosennusteen mukaan nettomenojen kasvu on 4,0 %. Toimintakat-
teen ennustetaan toteutuvan 20,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. 
Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-

45

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

Hallintotehtävien kustannuksista raportoidaan koko vuoden osalta tilinpäätök-
sessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. 
 ?

46
Hankintojen tehokkuusindeksi on 
parantunut edellisvuoden tasoon 
verrattuna.

Hankintojen tehokkuusindeksin tulos vuonna 2018 oli 46 pistettä, johon kuluvan 
vuoden tulosta verrataan. Vuoden 2019 tulos lasketaan alkuvuodesta 2020, kun 
tarvittavat tiedot ovat saatavissa, ja raportoidaan tilinpäätöksessä. Tavoitteen 
toteutumista ei voida vielä arvioida. 

?

47

Digitalisaatiolla ja työskentelytapo-
jen uudistamisella on saatu aikaan 
todennettuja 
tuottavuushyötyjä.

Digitalisaatiota hyödyntävän toiminnan kehittämisen tuottavuushyötyjen toden-
tamisen malli on rakennettu ja käynnissä olevasta kehittämistyöstä on määri-
telty tuottavuuspotentiaali. Tuottavuushyötyjen todentaminen on riippuvaista 
kehittämistyön (mm. toiminnanohjauksen prosessien digitalisointi kasvatus- ja 
opetuspalveluissa ja maankäytön prosessien digitalisointi) etenemisestä. Tavoit-
teen toteutumista ei voida vielä arvioida. 

?

Kaupunkitasoiset toiminnan 
tavoitteet

Vuoden 2019 talousarviossa on asetettu 
10 kaupunkitasoista toiminnan tavoitet-
ta. Huhtikuun lopun tilanteessa kahden 
tavoitteen arvioidaan toteutuvan ja kol-

men tavoitteen arvioidaan jäävän to-
teutumatta vuoden loppuun mennessä. 
Viiden tavoitteen toteutumista ei voida 
vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. 
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HYvinvoinnin palvelualue

HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 47 995 141 984 138 995 142 445 3 450
Toimintamenot -427 327 -1 245 411 -1 264 192 -1 282 636 -18 444
Toimintakate -379 332 -1 103 427 -1 125 197 -1 140 190 -14 993

Palvelualueen talouden 
toteuma ja tilinpäätösennuste 

Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-huh-
tikuussa toteutunut toimintakate on 2,6 
milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-
maa heikompi. Alkuvuonna nettomenot 
ovat kasvaneet 3,5 prosenttia edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tilinpäätösennusteen toimintakate 
on 15,0 milj. euroa budjetoitua heikom-
pi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yli-
tysuhka on 13,2 milj. euroa. Suurimmat 
ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin palvelutilauksessa sekä vammais-
palvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon 
ostopalveluissa. Sivistys- ja kulttuuri-
lautakunnan ennuste on 1,8 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurim-
mat ylitykset ovat varhaiskasvatuksen 
henkilöstökuluissa ja palvelusetelipäivä-
hoidossa. Tilinpäätösennusteessa net-
tomenojen kasvu on 36,8 milj. euroa eli 
3,3 % edellisvuoden tilinpäätökseen 
verrattuna, mikä on hieman viime 

vuoden kasvua alhaisempi.
Ennusteessa on huomioitu talousoh-

jelman mukaiset toimenpiteet, joiden ar-
vioidaan pääosin toteutuvan. Lisäksi pal-
velualueella on ryhdytty toimenpiteisiin 
ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, 
mutta käytettävissä olevilla toimenpiteil-
lä ei pystytä merkittävästi pienentämään 
ennustettuja ylityksiä.
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Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tam-
mi-huhtikuun toimintakate on 1,3 milj. 
euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 
heikompi, mikä johtuu pääosin kasvatus- 
ja opetuspalvelujen henkilöstökuluista. 

Lautakunnan tilinpäätösennuste on 1,8 
milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä 
johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstö-
kuluista, oppilaskuljetuskustannuksista, 
työterveydenkuluista ja palveluseteli-
päivähoidon laajentamisesta. Talousoh-
jelman toimenpiteiden vaikutukset on 
otettu huomioon ennusteessa. Tilinpää-
tösennusteen nettomenojen kasvu edel-
lisvuoteen verrattuna on 11,8 milj. euroa 
eli +3,2 %. Toimintamenojen kasvuun 
vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun 
lisäksi lasten määrän kasvuun vastaa-
minen palvelusetelipäivähoidossa ja pe-
rusopetuksessa sekä sisäilmaongelmista 
johtuvat väistötilaratkaisut.

sivisTYs- Ja kulTTuurilauTakunTa
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 14 345 38 472 38 909 39 410 500
Toimintamenot -142 155 -403 454 -413 848 -416 159 -2 311
Toimintakate -127 811 -364 982 -374 939 -376 749 -1 810
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimintatulot 5 068 12 823 13 121 13 121 0
Toimintamenot -47 496 -131 789 -134 088 -135 398 -1 310
Toimintakate -42 429 -118 966 -120 968 -122 278 -1 310

Perusopetus

Toimintatulot 3 118 9 966 10 210 10 210 0

Toimintamenot -59 361 -167 886 -174 823 -175 323 -500

Toimintakate -56 243 -157 921 -164 613 -165 113 -500

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Toimintatulot 6 159 15 684 15 579 16 079 500
Toimintamenot -35 298 -103 779 -104 937 -105 438 -501
Toimintakate -29 139 -88 095 -89 358 -89 358 -0

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat 
kaupunginvaltuustossa päätettyjä talou-
den tasapainottamistoimenpiteitä, joita 
oli vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa 
yhteensä 2,8 milj. euroa. Tilinpäätösen-
nusteessa toimenpiteiden arvioidaan 
pääosin (82 %) toteutuvan. 

Kasvatus- ja opetuspalvelut on ryhty-
nyt toimenpiteisiin ennustettujen ylitys-
ten pienentämiseksi. Toimenpiteet on 
huomioitu huhtikuun tilinpäätösennus-
teessa. Vuonna 2018 toteutettiin mer-
kittävä leikkaus tarvikemäärärahoista. 
Vuonna 2019 säästöjä haetaan lähinnä 
henkilöstömenoista. Lasten määrä on 
kunnallisessa päivähoidossa alkuvuo-
den osalta kasvanut keskimäärin sadalla 
edellisvuoteen verrattuna. Myös varhais-
kasvatuksen piirissä olevien lasten mää-
rä on kasvanut noin 300 lapsella vuoteen 

2018 verrattuna. Varhaiskasvatuksessa 
syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoi-
menpiteitä on jatkettu kevään aikana ja 
syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämis-
ten ja toiminnan tehostamisen kautta 
tavoitteena saada henkilötyövuodet las-
kemaan. Varhaiskasvatuksen lasten ja 
henkilöstön suhdelukua pyritään nosta-
maan 6,5:stä 6,8:aan. Toiminnan tehos-
tamisen toimenpiteitä ovat mm. mää-
räaikaisen henkilöstön vähentäminen, 
ryhmärakenteen tiivistäminen ja uudel-
leenjärjestäminen sekä sisarusryhmien 
purkaminen enemmän ikäkausiryhmiin. 
Lisäksi vähennetään lyhytaikaisten si-
jaisten rekrytointia ns. kausi-vipeillä.  
Varhaiskasvatuksen ryhmät täytetään 
ryhmä kerrallaan täyteen. Palvelusete-
lisääntökirjan päivitykseen kiinnitetään 
huomiota, mikä ei vaikuta vielä vuonna 
2019.
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Varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen toimintakate on toteutunut tammi-
huhtikuussa 1,2 milj. euroa ajankohdan 
vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä 
johtuu henkilöstökuluista, palvelujen 
ostoista ja palvelusetelipäivähoidon 
avustuksista. Palvelukokonaisuuden ti-
linpäätösennusteen toimintakate on 1,3 
milj. euroa budjetoitua heikompi.  Toi-
mintatuottojen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimin-
takulujen ylitysennuste on 1,3 milj. eu-
roa. Henkilöstökulujen ylitys johtuu var-
haiskasvatuksen arvioitua suuremmista 
tva-korotuksista ja eläkemenoperustei-
sista maksuista. Palvelujen ostojen ylitys 
aiheutuu työterveyden kuluista. Avustus-
ten ylitys johtuu lasten määrän arvioitua 
suuremmasta kasvusta palvelusetelipäi-
vähoidossa. Palvelusetelipäivähoidon 
osuuden kasvaessa ei ole vielä vastaa-
vasti pystytty sopeuttamaan oman toi-

minnan henkilöstöresursseja. 
Perusopetuksen toimintakate on to-

teutunut tammi-huhtikuussa 1,0 milj. 
euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 
heikompana. Toimintakulujen toteumaa 
vääristää huhtikuulle virheellisesti kirjat-
tu kirjallisuuden ostotilaus (0,8 milj. eu-
roa). Tilinpäätösennusteen toimintakate 
on 0,5 milj. euroa budjetoitua heikompi. 
Toimintatuottojen ennuste on vuosi-
suunnitelman mukainen. Toimintakulu-
jen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa, mikä 
johtuu oppilaskuljetuskustannuksista ja 
työterveyden kuluista. Taksilain muutok-
sesta johtuvat järjestelyt ovat nostaneet 
koulukuljetusten kustannuksia. Kokonai-
suudessa kuljetettavien oppilaiden mää-
rä on laskenut 129 oppilaalla, sen sijaan 
taksilla kuljetettavien lasten määrä on 
noussut noin 100 oppilaalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen 
toimintakate on tammi-huhtikuussa 0,9 

milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-
maa parempi. Alkuvuoden vuosisuunni-
telmaa parempi tuottojen toteuma joh-
tuu suurelta osin tukien ja avustusten 0,7 
milj. euron ylityksestä. Summasta suurin 
osa on viime vuodelta siirrettyjä projekti-
rahoituksia ja projekteille kertyy vastaa-
vasti myös kuluja. Lisäksi museoravinto-
loiden myyntituottojen kertymä on ollut 
vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminta-
kulut (sis. valmistus omaan käyttöön) 
ovat kokonaisuudessaan toteutuneet 
ajankohdan vuosisuunnitelman mukai-
sesti. Valmistus omaan käyttöön -erä 
on toteutunut alkuvuonna selvästi bud-
jetoitua pienempänä liikuntapalvelujen 
rakentamisinvestointien viivästymisen 
vuoksi, mikä näkyy vastaavasti menotili-
en säästönä. Tilinpäätösennuste on vuo-
sisuunnitelman mukainen.
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Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on ase-
tettu vuoden 2019 talousarviossa kuusi 
toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun 

tilanteessa kahden tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan ja yhden tavoitteen ei arvioi-
da toteutuvan vuoden loppuun mennes-

sä. Kolmen tavoitteen toteutumista ei voi-
da vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen 
on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

1
Koululaisten fyysinen toimintakyky 
on parantunut edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Koululaisten fyysisen toimintakyvyn kansallinen mittaus on kesken ja tulokset 
saadaan syksyllä 2019. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. ?

6
Tyytyväisyys palveluihin on parantu-
nut valituissa kohteissa (perusopetus, 
nuorisopalvelut).

Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lasten huol-
tajille tehdään touko-kesäkuussa. Nuorisopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 
tehdään myöhemmin kuluvana vuonna. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida. 

?

10
Tampereen oppimistulokset ovat 
suurten kaupunkien keskiarvoa 
paremmat.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tuottama oppimistulosten valta-
kunnallinen analyysi on vielä valmisteilla. Tuen suunnitelma valmistuu kevään 
aikana. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. ?

22
Kävijämäärät keskeisissä kohteissa 
ovat kasvaneet edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Kävijämäärät ovat kasvaneet maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna lähes 
kaikissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kohteissa. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut 
Taidemuseossa ja kirjastoissa. Muumimuseon kävijämäärissä on tapahtunut 
pientä laskua. Särkänniemen kävijämäärät kasvoivat tammi-huhtikuussa 18,5 
% ollen yhteensä 32 000. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä. 

+

23

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

Suurtapahtumien hakujen määrä on pysynyt ennallaan. Hakuja on alkuvuodesta 
toteutettu 8, joiden tuloksena on saatu 2 suurtapahtumaa, 4 on kesken ja 2 on 
hävitty tai niistä on luovuttu. Toteutettavien tapahtumien koko kasvaa huomat-
tavasti. Tapahtumien määrän odotetaan toteutuvan edellisen vuoden tasolla. 
Kansainvälisten kongressien hakuja on toteutettu 12, joiden tuloksena on saatu 
3 kongressia, 7 on kesken, 2 on hävitty tai niistä on luovuttu. Hakuprosessien 
määrä on kasvanut, mutta toteutettavien kongressien koko on pienentynyt.  
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten 
ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Henkilöstökulujen 
ylitykseen vaikuttavat varhaiskasvatuksen arvioitua suuremmat tehtävän vaati-
vuuden arviointi (TVA) -korotukset ja eläkemenoperusteiset maksut. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-

SIVISTYS- JA 
KULTTUURILAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Bruttoinvestoinnit -678 -7 845 -12 216 -11 856 360

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan inves-
tointiennuste on 11,9 milj. euroa, mikä on 
0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Kasvatus- ja opetuspalvelujen ennuste 
on vuosisuunnitelman mukainen. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalvelujen investoin-
tien toteutuma on käynnistynyt hitaasti. 
Suurimmat investointimäärärahat, Sor-
sapuiston tekojää ja Kaupin urheilupuis-

to, yhteensä 6 milj. euroa, ovat vielä lä-
hes käyttämättä, mutta rakentaminen on 
käynnistynyt ja molempien ennustetaan 

toteutuvan budjetin mukaisesti. Kirjas-
toauton hankinta siirtyy ensi vuoteen ja 
määräraha jää tältä vuodelta käyttämättä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 33 650 103 512 100 086 103 036 2 950

Toimintamenot -285 171 -841 957 -850 344 -866 477 -16 133

Toimintakate -251 521 -738 445 -750 258 -763 441 -13 183

Ikäihmisten palvelut

Toimintatulot 16 278 48 599 48 425 48 625 200

Toimintamenot -67 073 -201 533 -208 020 -209 302 -1 282

Toimintakate -50 795 -152 933 -159 595 -160 677 -1 082

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Toimintatulot 2 821 8 917 8 259 8 759 500

Toimintamenot -32 639 -93 036 -91 984 -96 784 -4 800

Toimintakate -29 818 -84 119 -83 726 -88 026 -4 300

Vastaanottopalvelut

Toimintatulot 6 435 18 358 19 268 19 718 450

Toimintamenot -29 779 -85 752 -90 343 -90 143 200

Toimintakate -23 344 -67 394 -71 074 -70 424 650

Psykososiaalisen tuen palvelut

Toimintatulot 7 832 26 377 23 624 25 124 1 500

Toimintamenot -50 380 -149 199 -148 092 -154 642 -6 550

Toimintakate -42 547 -122 822 -124 468 -129 518 -5 050

Erikoissairaanhoidon palvelut

Toimintatulot 283 1 261 510 810 300

Toimintamenot -105 301 -312 438 -311 905 -315 605 -3 700

Toimintakate -105 018 -311 177 -311 395 -314 795 -3 400

sosiaali- Ja TerveYslauTakunTa

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tam-
mi-huhtikuun toimintakate on 1,4 milj. 
euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 
heikompi. Suurimmat ylitykset ovat las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa 
ja erikoissairaanhoidossa.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 
13,2 milj. euroa budjetoitua huonompi. 
Ennuste on heikentynyt 1,3 milj. euroa 
maaliskuun talouskatsauksesta, mikä 
johtuu mm. lastensuojelun sosiaali-

työntekijöiden palkkojen tarkistuksesta. 
Ennusteessa on huomioitu vuosisuun-
nitelmaan sisältyvät talousohjelman 
toimenpiteet. Tilinpäätösennusteen 
nettomenojen kasvu edellisvuoteen ver-
rattuna on 25,0 milj. euroa eli +3,4 %. 
Talousarvion mahdollistama kasvu on 
1,6 %, mikä on selvästi edellisvuosien 
keskimääräistä kasvua alhaisempi taso. 
Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa 
kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi pal-

velutarpeen kasvu erityisesti vammais-
palveluissa, ikäihmisten palveluissa sekä 
lastensuojelussa.

Toimintatuottojen ennustetaan to-
teutuvan 3,0 milj. euroa budjetoitua 
suurempina, mikä johtuu pääosin osin 
myyntituottojen toteumasta. Myynti-
tuottojen ylitys johtuu mm. kotikunta-
lain mukaisten palvelujen laskutuksesta 
muilta kunnilta, pakolaisten kustannus-
korvauksista, tulkkauspalvelujen myyn-
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nistä sekä aiheutuneisiin kustannuksiin 
perustuvasta Oriveden yhteistoiminta-
osuudesta. 

Toimintakulujen ennuste on 16,1 milj. 
vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurim-
mat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, 
mikä johtuu asiakasmäärän, palvelujen 
kysynnän ja palvelutarpeen kasvus-
ta. Vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa 
palvelujen ostojen budjetti on samalla 
tasolla kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Yli-
tyksiä on mm. lastensuojelun sijaishuol-
lossa, vammaispalveluissa, kotihoidon 
resurssipoolin ostoissa sekä Pshp:n eri-
koissairaanhoidon palvelutilauksessa. 
Henkilöstökulujen ennustetaan toteu-
tuvan vuosisuunnitelmaa pienempinä, 
mikä johtuu alkuvuoden rekrytointion-
gelmista mm. suun terveydenhuollossa 
ja kotihoidossa. Tilannetta on jouduttu 
paikkaamaan palvelujen ostoilla. Aineet, 
tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen 
ylitykset johtuvat lääke- ja hoitotarvi-
kekustannusten kasvusta. Avustusten 
ylitysennuste johtuu mm. vammaisten 
henkilökohtaisten avustajien palkkauk-
sesta ja alle 21 vuotiaiden omaishoidon 
tuen kustannuksista.

Avo- ja asumispalvelut toteuttaa kau-
punginvaltuustossa päätettyjä talouden 
tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli 
vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa yh-
teensä 6,5 milj. euroa. Tilinpäätösen-
nusteessa toimenpiteiden arvioidaan 
pääosin (85 %) toteutuvan. Lisäksi palve-
luryhmä on ryhtynyt muihin toimenpitei-
siin ennustettujen ylitysten pienentämi-
seksi.

Tuottavuuden parantamiseksi on 
aloitettu (3/2019) pilotteja vammaispal-
veluissa, lastensuojelun sijaishuollon 
ostopalveluissa, terveysasemilla (ml. 
erikoissairaanhoidon lähetteet), kotihoi-
dossa (ml. asiakkaiden sairaalahoito) ja 
asumispalvelujen asiakasohjauksessa. 
Toiminnan tehostamisessa hyödynne-
tään viime vuoden lopulla valmistunutta 
NHG:n toteuttamaa kustannusselvitys-

tä, mikä koski palvelutalon kotihoitoa, 
ikäihmisten lääkäripalveluja, Acutan mo-
nikäyntipotilaita sekä lasten ja nuorten 
kiireellisiä sijoituksia.

Erikoissairaanhoidossa on perustettu 
kustannusten hallinnan työryhmä, mikä 
raportoi Pirkanmaan kunnanjohtajille 
ja sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajil-
le. Lisäksi toteutetaan talousohjelman 
mukaisia toimenpiteitä PSHP:n ylitys-
ten pienentämiseksi: vähennetään Yle-
ger-palvelulinjan vuodeosastokäyttöä 
(Arvo-osasto aloitti 3/2019), vähennetään 
neurologian palvelulinjan vuodeosasto-
käyttöä vähentämällä vuodeosastopaik-
kojen lukumäärää, vähennetään Acutan 
käyttöä kiirevastaanottojen käyttöä te-
hostamalla, vähennetään tarvetta lähet-
tää potilaita TAYS:iin ottamalla käyttöön 
erikoislääkärivastaanotot terveysasemil-
la. Em. toimenpiteillä pyritään minimoi-
maan mahdollisesti 1.8.2019 käyttöön 
otettavan siirtoviivemaksun aiheuttamia 
lisäkustannuksia.

Ikäihmisten palveluissa toimenpitee-
nä on tuotettavien palvelujen monipuo-
listaminen ja tuki mm. NHG-selvityksen 
mukaisesti (esim. entinen palvelutalon 
kotihoito).

Vastaanottopalveluissa hoitotarvi-
kepalvelun kriteerien tiukentamisel-
la pyritään saamaan säästöjä, mutta 
kustannusten kasvun hillitseminen on 
haasteellista kasvavista asiakasmääristä, 
ikäihmisten rakennemuutoksesta, dia-
beetikoiden määrän kasvusta ja uusien 
välineiden käyttöönotosta johtuen.

Psykososiaalisen tuen palveluissa 
kiinnitetään huomiota vammaispalvelu-
jen asiakasohjauksen talousohjaukseen 
(mm. kustannusseurantatyökalu) ja 
henkilökohtaisen avun työnantajamallin 
tuntiseurantaan (SuoraTyö-sijaismaksa-
jajärjestelmän laajentaminen). Harkitaan 
myös maakunnallista henkilökohtaisen 
avun keskusta, johon myöhemmässä 
vaiheessa voisi liittyä myös omaishoidon 
tuki.

Lasten, nuorten ja perheiden palve-
luissa on perustettu kotitiimi (5/2019), 
jonka tavoitteena on lasten kiireellisten 
sijoitusten jatkopäätösten lyhentäminen 
ja kiireellisten sijoitusten estäminen. Las-
tensuojelun sijaishuollon sosiaalityönte-
kijöiden ja hankintasuunnittelijan lisä-
rekrytoinnit, joilla tavoitellaan vähintään 
vastaavat säästöt ostopalveluista.

Toimintaa tehostetaan myös hallintoa 
keventämällä. Toimenpiteinä on mm. 
sihteeripalveluselvityksen tekeminen ja 
muut työjärjestelyt. Sairauspoissaoloja 
ja niistä johtuvia sijaiskustannuksia pyri-
tään vähentämään mm. lähiesimiestyötä 
kehittämällä. Henkilöstön rekrytointia 
omaan toimintaan vuokratyön sijaan on 
tehostettu (mm. hammaslääkärit, sosi-
aalityöntekijät, kotihoidon työntekijät). 
Alkuvuonna on täytetty 9 lääkärivirkaa, 
21 sosiaalityöntekijän virkaa on haussa, 
palkkauksia on tarkistettu, vinkkauspalk-
kiot on otettu käyttöön rekrytointihaas-
teellisilla aloilla ja ennakoivan rekrytoin-
nin suunnitelma on valmisteilla. Muita 
toimenpiteitä on potentiaalisten työn-
tekijöiden henkilörekisteri, rekrytoinnin 
vastuuttaminen ja ennustava henkilös-
tösijoitustyökalu (terveysasemat).

Lastensuojelun sijaishuollon ja vam-
maispalvelujen ostopalvelujen osalta ei 
nähtävissä, että toimenpiteet riittäisivät 
ennustettujen ylitysten kiinnisaamiseksi. 
PSHP:n alkuvuoden laskutusmuutosten 
vuoksi erikoissairaanhoidon palveluti-
lauksen ennusteen laatimiseen sisältyy 
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Aiem-
pien vuosien kustannuskehityksen pe-
rusteella on riskinä, että PSHP:n palvelu-
tilauksen ennuste heikkenee huhtikuun 
arviosta.

Ikäihmisten palvelulinjan toiminta-
kate on toteutunut 1,1 milj. euroa ajan-
kohdan vuosisuunnitelmaa parempana, 
mikä johtuu arviointi- ja kuntoutusosas-
ton ennakoitua myöhäisemmästä aloi-
tuksesta, Satamakadun uuden tehos-
tetun palveluasumisyksikön aloituksen 
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siirtymisestä maaliskuulta toukokuulle 
sekä rekrytointihaasteista johtuvasta 
resurssipoolin vajaakäytöstä. Tilinpää-
tösennusteen toimintakate on 1,1 milj. 
euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-
tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 
milj. euroa budjetoitua suurempina, 
mikä johtuu kotikuntalain mukaisten 
palvelujen laskutuksesta muilta kunnil-
ta. Toimintakulujen ylitysennuste on 1,3 
milj. euroa. Kotihoidon resurssipoolin 
tilapäisten kotihoidon ostojen ennuste-
taan ylittävän vuosisuunnitelman, mikä 
aiheutuu kotihoidon asiakasmäärän ja 
palvelutarpeen kasvusta sekä oman toi-
minnan rekrytointihaasteista. Vastaavas-
ti henkilöstökulujen ennuste on budje-
toitua pienempi, mikä johtuu kotihoidon 
resurssipoolin rekrytointiongelmista. 
Vuokrakulujen ylitysennuste johtuu pää-
osin Toukolan asumisyksikön palveluti-
lojen vuokrista, johon ei ole varauduttu 
budjetissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palve-
lujen toimintakate on toteutunut 1,4 milj. 
euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 
heikompana, mikä johtuu pääosin las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 
palvelutarpeen kasvusta. Lastensuojelun 
sijaishuollon ylitykseen ovat merkittäväs-
ti vaikuttaneet lyhytaikaisen osastohoi-
don ja lyhytaikaisen perhehoidon kasvu. 
Palvelulinjan tilinpäätösennusteen toi-
mintakate on 4,3 milj. euroa budjetoitua 
heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,8 
milj. euroa maaliskuun talouskatsauk-
sesta pääosin sosiaalityön palkkojen tar-
kistuksen johdosta. Toimintatuottojen 
ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,5 
milj. euroa budjetoitua suurempina, mi-
kä johtuu perhehoidon tuen ja nuorten 
päivystysosastojen myyntituotoista sekä 
opiskeluterveydenhuollon maksutuo-
toista. Toimintakulujen ylitysennuste on 
4,8 milj. euroa, mikä johtuu pääosin las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen 
kasvusta. Henkilöstökulujen ylitykseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat sosiaalityön 

palveluiden turvaaminen sekä lisäämällä 
sosiaalityön resursseja että nostamal-
la palkkoja. Lisäksi sijais- ja jälkihuol-
lon avustukset sekä alle 21-vuotiaiden 
omaishoidontuki ylittävät budjetin.

Vastaanottopalvelujen toimintakate 
on toteutunut 0,7 milj. euroa ajankoh-
dan vuosisuunnitelmaa parempana, mi-
kä johtuu pääosin henkilöstömenojen ja 
Tesoman hyvinvointiallianssin ostojen 
alittumisesta. Palvelulinjalla on huhti-
kuun tilanteessa suuri määrä täyttämät-
tömiä vakansseja ja suun terveyden-
huollon kiireettömän hoidon jonoa on 
jouduttu purkamaan vuokratyövoimalla. 
Palvelulinjan tilinpäätösennusteen toi-
mintakate on 0,7 milj. euroa budjetoitua 
parempi. Toimintatuottojen ennuste 
0,45 milj. euroa budjetoitua suurempi, 
mikä johtuu Oriveden aiheutuneisiin 
kustannuksiin perustuvasta yhteistoi-
mintaosuustulosta ja vastaanottotoimin-
nan ulkokuntatuloista. Toimintakulujen 
ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua 
pienempi. Henkilöstökuluissa ennuste-
taan säästöä alkuvuonna erityisesti suun 
terveydenhuollossa täyttämättöminä 
olleiden vakanssien vuoksi. Vastaavasti 
työvoiman vuokrauskulut ylittyvät, jolla 
puretaan aikuisten kiireettömän hoidon 
jonoja oman toiminnan työvoimavajeen 
vuoksi. Tesoman hyvinvointiallianssin 
palvelujen ostojen budjetti on selvästi 
hyvinvointikeskuksen tämänhetkistä toi-
mintaa suuremmalla tasolla. Hoitotarvi-
kekustannusten ennustetaan kasvavan 
noin 6 % (edellisvuonna kasvu oli 10 %).

Psykososiaalisen tuen palvelujen 
toimintakate on toteutunut tammi-huh-
tikuussa 0,6 milj. euroa ajankohdan vuo-
sisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-
tuu pääosin vammaispalvelujen ostoista.  
Palvelulinjan tilinpäätösennusteen toi-
mintakate on 5,0 milj. euroa budjetoi-
tua heikompi. Ennuste on heikentynyt 
maaliskuun tilanteesta 0,4 milj. euroa 
pääosin henkilökohtaisen avun palve-
lutarpeen kasvusta ja köyhyysohjelman 

aktiivipassin kustannusten ylittymisestä 
johtuen. Toimintatuottojen ennustetaan 
toteutuvan 1,5 milj. euroa budjetoitua 
suurempina, mikä johtuu myyntituotto-
jen ennusteesta. Tuottojen ylitystä selit-
tävät kotikuntalain mukaisten palvelujen 
laskutus muilta kunnilta, pakolaisten 
toimeentulotuen valtion korvaukset, 
Oriveden aiheutuneisiin kustannuksiin 
perustuva yhteistoimintaosuustulo ja 
tulkkikeskuksen myyntituotot. Toiminta-
kulujen ylitysennuste on 6,5 milj. euroa, 
mikä johtuu pääosin vammaispalvelujen 
ostojen ja avustusten ylityksestä. Palve-
lujen ostojen kuluvan vuoden talous-
arvio on viime vuoden toteumaa pie-
nempi. Palvelujen ostojen suurimmat 
ylitysennusteet ovat kehitysvammaisten 
laitoshoidossa, uuden asumisyksikön 
kustannuksissa, omaan kotiin tuotetussa 
palveluasumisessa, kotikuntakorvauksis-
sa ja henkilökohtaisen avun ostopalve-
luissa. Ylitykseen vaikuttaa vuosisuunni-
telmaa suurempi asiakasmäärän kasvu, 
asiakkaiden hoitoisuuden kasvu ja hin-
tojen nousu. Avustusten ylitys johtuu 
vammaisten henkilökohtaisten avusta-
jien kustannuksista, vammaisten palve-
lusetelikustannuksista sekä pakolaisten 
toimeentulotuen kustannuksista.  

Erikoissairaanhoidon tammi-huhti-
kuun toimintakate on toteutunut 1,2 milj. 
euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 
heikompana, mikä johtuu Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin (PSHP) erikoissai-
raanhoidon palvelutilauksen ylityksestä. 
Tilinpäätösennusteen toimintakate on 
3,4 milj. euroa budjetoitua huonompi 
PSHP:n palvelutilauksen ylityksestä joh-
tuen. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 
milj. euroa budjetoitua parempi, mikä 
johtuu Tammenlehvän budjetoitua suu-
remmasta maksutulokertymästä. Toi-
mintakulujen ylitysennuste on yhteensä 
3,7 milj. euroa. PSHP:n erikoissairaan-
hoidon palvelutilauksen ennustetaan 
ylittyvän 4,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden 
palvelutilaus on edellisvuoden toteumaa 



54

Talousarvion ToTeumaverTailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on ase-
tettu vuoden 2019 talousarviossa kuusi 
toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun 
tilanteessa kolmen tavoitteen arvioi-

daan toteutuvan ja kahden tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 
loppuun mennessä. Yhden tavoitteen 
toteutumista ei voida vielä arvioida. Ta-

voitteiden eteneminen on kuvattu alla 
olevassa taulukossa.

pienempi. PSHP:n alkuvuoden toteuma-
tiedot eivät ole vertailukelpoisia edel-
lisvuoteen laskutusmallin muutoksesta 
johtuen, joten ennusteessa on merkittä-
viä epävarmuustekijöitä. Aiempien vuo-
sien kustannuskehityksen perusteella 
on riskinä, että ennuste heikkenee huh-

tikuun arviosta.  Ennuste ei sisällä siir-
toviivemaksun mahdollista vaikutusta. 
Mikäli siirtoviivemaksu tulee suunnitel-
lusti käyttöön 1.8.2019 alkaen, arvioidaan 
Tampereella kertyvän siirtoviivemaksuja 
n. 1,5 milj. euroa vuonna 2019. Vastaavas-
ti muut erikoissairaanhoidon ostopalve-

lut toteutuvat budjetoitua pienempinä. 
Myös avustusten ennustetaan toteutu-
van vuosisuunnitelmaa pienempänä, 
mikä johtuu erikoissairaanhoidon pal-
velusetelien suunniteltua pienemmästä 
käytöstä.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumises-
ta vuoden loppuun mennessä

3
Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 6 % 
tehostetussa palveluasumisessa ja 2 
% pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Huhtikuun lopun tilanteessa ikäihmisistä 91,4 % asuu kotona, 6,9 % tehostetussa 
palveluasumisessa ja 1,7 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. +/-

4
Lastensuojelun asiakkaiden osuus 
väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 
5,9 %.

Lastensuojelun asiakasmäärä kasvoi alkuvuoden aikana. Pääosin kasvu selittyy 
sijaishuollon palvelussa olevien asiakkaiden määrän lisääntymisellä. Avohuollon 
palvelussa olevien asiakkaiden määrä säilyi ennallaan. Kiireellisten sijoitusten 
määrä lisääntyi alkuvuonna 19 prosenttia. Lyhytaikaisten hoitovuorokausien 
määrä lisääntyi 94 prosenttia ja pitkäaikaisten hoitovuorokausien määrä 10 pro-
senttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittävät osin 
kirjaustapojen muutokset. Kiireellisten sijoitusten vähentämiseksi toukokuun 
alussa aloitti uusi Kotiin-tiimi. Lisäksi asiakasohjausta on kehitetty tehtyjen sel-
vitystöiden pohjalta. Alkuvuoden asiakasmäärän kasvusta huolimatta tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

5
Pitkäaikaisasunnottomien määrä 
on vähentynyt edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Asunnottomuusselvitys THL:lle tehdään vuosittain marraskuussa eli tavoitteen 
toteutumista raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksessä. Asunnottomuutta 
kokevien määrä Tampereella lisääntyi vuonna 2018. Tampere toteuttaa asun-
nottomuuden ennaltaehkäisyä mm. valtion AUNE-ohjelmassa (2016–2019) ja 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa. Tavoitteen 
toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

6
Tyytyväisyys palveluihin ja on paran-
tunut valituissa kohteissa (terveys-
asemat).

Tyytyväisyys palveluihin (yhteen laskettu NPS-tulos) oman toiminnan, Oriveden 
ja ostopalvelujen terveysasemilla oli alkuvuonna 54. Tulos laski hiukan edel-
tävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (58). Tulokseen vaikuttivat 
uuden ostopalvelutuottajan toiminnan käynnistämiseen liittyvät tekijät. Kevään 
myötä ostopalveluterveysasemien NPS-tulokset ovat parantuneet merkittävästi. 
Tarkasteltaessa Tampereen oman toiminnan terveysasemia ja Oriveden terve-
yskeskusta, niiden yhteen laskettu NPS-tulos nousi alkuvuonna neljällä yksiköllä 
(59) verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulokseen. Kyseisillä 
terveysasemilla järjestettiin huhtikuun alkupuolella Katse asiakkaaseen -kehit-
tämisviikko. Omilla terveysasemilla tavoitteen ennustetaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä. Myös ostopalveluterveysasemilla palautteen ennustetaan 
parantuvan tai vakiintuvan hyvälle tasolle vuoden loppuun mennessä. Tavoit-
teen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.

+/-



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 55

Talousarvion ToTeumaverTailu

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Bruttoinvestoinnit -61 -1 767 -1 912 -1 271 641
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 2 494 0 0 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Sosiaali- ja terveyslautakunnan inves-
tointeja ei ole juurikaan toteutunut alku-
vuonna. investointiennuste on 1,3 milj. 
euroa, mikä on 0,6 milj. euroa budje-

toitua vähemmän. Investointimenojen 
alitus johtuu Tullinkulman remontin 
viivästymisestä, jossa opiskelutervey-
denhuollon keskitetyn toimipisteen ja 

vastaanottopalvelujen ensikertaisen ka-
lustamisen investoinnit siirtyvät osittain 
vuodelle 2020.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumises-
ta vuoden loppuun mennessä

13 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymi-
sedellytykset ovat parantuneet.

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä paran-
taviin palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimen-
piteeksi luettaviin palveluihin lisääntyi 14 % vuoden takaisesta. Esimerkiksi 
työllisyyspalveluiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työ-
toiminnasta suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 42 % asiakkais-
ta. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun piirissä on 187 asiakasta. Kokeilussa teh-
dään yhteistyötä Nuorten arki haltu -hankkeen ja Ohjaamojen Onni-hankkeen 
kanssa. Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan (OSKU) piirissä on 
432 asiakasta ja sosiaalisessa kuntoutuksessa 324 asiakasta. Tammi-huhtikuun 
aikana OSKU-palvelusta on siirtynyt eteenpäin 42 asiakasta (9,7 %). Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan työvoimakustannusten ennus-
tetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste 
on vuosisuunnitelmaa pienempi alkuvuoden rekrytointihaasteista johtuen. Vas-
taavasti palvelujen ostoissa on ylityksiä suun terveydenhuollon vuokratyövoiman 
ja kotihoidon resurssipooliin ostojen vuoksi. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
vuoden loppuun mennessä. 

+



56

Talousarvion ToTeumaverTailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2018 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 111 015 344 154 339 793 341 501 1 708
Toimintamenot -93 832 -288 861 -283 917 -289 474 -5 557
Toimintakate 17 183 55 293 55 876 52 027 -3 849

Palvelualueen talouden 
toteuma ja tilinpäätösennuste 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-
een tammi-huhtikuun toimintakate on 
17,1 milj. euroa. Asunto- ja kiinteistölau-
takunnan toimintakate on 44,4 milj. eu-
roa ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 
toimintakate on -27,2 milj. euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toi-
mintakatteen tilinpäätösennuste 139,9 
milj. euroa on lähes vuosisuunnitelman 
mukainen. Toimintatuottojen ennuste 
alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurol-

elinvoiman Ja kilpailukYvYn palvelualue

la tilavuokratulojen pienenemisen joh-
dosta. Toimintakulujen on vuosisuunni-
telman mukainen.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan ti-
linpäätösennusteessa toimintakatteen 
ennustetaan toteutuvan 3,8 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa heikompana ollen 
-87,8 milj. euroa. Toimintatuottojen 
ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 
milj. eurolla johtuen ammatillisen kou-
lutuksen valtionosuustulojen ylityksestä 

sekä Työllisyyspalveluihin kohdistuvista 
velvoitetyöllistettävien palkkatuista. Toi-
mintakulujen ennustetaan toteutuvan 
5,6 milj. euroa budjetoitua suurempina. 
Ylitys johtuu pääosin ammatillisen kou-
lutuksen henkilöstömenojen ylityksestä 
(2,4 milj. euroa) sekä työmarkkinatuen 
kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylit-
tävän vuosisuunnitelma 1,3 milj. eurolla. 



 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 57

Talousarvion ToTeumaverTailu

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 
euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 31 418 95 900 92 522 94 315 1 793
Toimintamenot -58 619 -184 442 -176 595 -182 153 -5 559
Toimintakate -27 201 -88 542 -84 073 -87 838 -3 765
Ammatillinen koulutus

Toimintatulot 28 341 86 334 85 173 85 707 534
Toimintamenot -28 590 -90 113 -85 328 -88 200 -2 872
Toimintakate -249 -3 780 -155 -2 493 -2 338

Lukiokoulutus

Toimintatulot 500 1 691 1 653 1 653 0

Toimintamenot -9 421 -27 350 -27 914 -27 941 -27
Toimintakate -8 921 -25 659 -26 261 -26 288 -27

Työllisyyspalvelut
Toimintatulot 2 535 6 509 5 503 6 662 1 159
Toimintamenot -17 441 -52 125 -48 876 -51 535 -2 659
Toimintakate -14 906 -45 616 -43 373 -44 873 -1 500

Yrityspalvelut ja edunval-
vonta

Toimintatulot 28 1 112 193 193 0
Toimintamenot -2 193 -10 878 -9 144 -9 144 0
Toimintakate -2 165 -9 766 -8 951 -8 951 0

Kehitysohjelmat (Keskusta 
ja Hiedanranta)

Toimintatulot 14 255 0 100 100
Toimintamenot -974 -3 976 -5 333 -5 333 0
Toimintakate -960 -3 721 -5 333 -5 233 100

elinvoima- Ja osaamislauTakunTa

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toi-
mintakate toteutui tammi-huhtikuussa 
1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuun-
nitelmaa parempana. Toimintatuotot 
toteutuivat alkuvuonna 0,6 milj. euroa 
suunniteltua suurempina ja toiminta-
kulut alittivat budjetin yhteensä 1,3 milj. 
eurolla. Toimintatuotot ylittyivät pää-
asiassa johtuen työllisyyspalveluiden 
velvoitetyöllistettävien palkkatukien kas-
vusta. Merkittävin toimintakulujen alitus 
kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen 

ostot toteutuivat tammi-huhtikuussa 
yhteensä 1,3 milj. euroa suunniteltua 
pienempinä, mikä johtuu pääasiassa 
kehitysohjelmien, lähinnä Viiden tähden 
keskustan, palvelujen ostojen painottu-
misesta loppuvuoteen. 

Tilinpäätösennusteen mukaan lauta-
kunnan toimintakate toteutuu 3,8 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. 
Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 
budjetoidun 1,8 milj. eurolla johtuen am-
matillisen koulutuksen valtionosuustulo-
jen ylityksestä sekä Työllisyyspalveluihin 
kohdistuvista velvoitetyöllistettävien 

palkkatuista. Toimintakulujen ennuste-
taan toteutuvan 5,6 milj. euroa budje-
toitua suurempina. Ammatillisen koulu-
tuksen henkilöstömenojen ennustetaan 
ylittävän budjetin 2,4 milj. eurolla. Työl-
lisyyspalveluissa suurin ylitysuhka koh-
distuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, 
jonka ennustetaan ylittävän vuosisuun-
nitelma 1,3 milj. eurolla. Työllisyyspalve-
luiden henkilöstömenojen ennustetaan 
ylittävän vuosisuunnitelma 0,9 milj. eu-
rolla johtuen aktiivisesta palkkatukityöl-
listämisestä. 

Kaupunginhallitus edellytti maalis-
kuun talouskatsauksen käsittelyn yhtey-
dessä (KH 6.5.2019 § 193), että kaupungin 
toimintayksiköiden tulee toteuttaa talou-
den tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä 
kaikin mahdollisin keinoin välttämään 
kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat 
ylitykset, ja että toimenpiteistä tulee ra-
portoida kaupunginhallitukselle vuoden 
aikana talousraportoinnin yhteydessä. 
Ammatillisen koulutuksen osalta on 
käynnistetty toimenpideohjelma toimin-
nan ja talouden sopeuttamiseksi. Tar-
kemmin asiaa kuvataan edempänä. Työ-
markkinatuen kuntaosuuden suotuisaa 
kehitystä vauhditetaan panostamalla 
sujuvaan asiakasohjaukseen ja laaja-alai-
seen yhteistyömalliin osana Elinvoima- ja 
kasvupalveluallianssi -kehitysohjelmaa.

Ammatillisen koulutuksen tammi-huh-
tikuun tulos -0,8 milj. euroa toteutui 0,2 
milj. euroa suunniteltua heikompana. 
Edelliseen vuoteen verrattuna raportoin-
tikauden tulos on 1,7 milj. euroa parem-
pi. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta 
leikattiin merkittävästi jo ennen amma-
tillisen koulutuksen reformia, vuodesta 
2017 alkaen. Tredun valtionosuusrahoi-
tus on laskenut vuodesta 2015 vuoteen 
2019 yhteensä 18,6 milj. euroa. 
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Ammatillisen koulutuksen valtion-
osuustulot tulevat toteutumaan 0,162 
milj. euroa budjetoitua parempina kuin 
vuosisuunnitelmassa on arvioitu. Vuo-
den 2019 valtionosuusrahoitus on 76,461 
milj. euroa. Talousarvioehdotuksessa 
valtionosuustuloarvio oli 75,992 milj. 
euroa. Vuosisuunnitelmassa valtion-
osuustuloksi arvioitiin 75,83 milj. euroa. 
Talousarviomuutoksella (KV 18.2.2019) 
valtionosuustulo muutettiin kaupungin 
talousarviossa vastamaan lopullista ra-
hoituspäätöstä.

Toiminnan ja talouden sopeuttamisek-
si on laadittu toimenpideohjelma, jonka 
tavoitteena on lisätä toimintatuottoja 
0,4 milj. euroa ja karsia toimintamenoja 
2,1 milj. euroa. Palveluverkkoa tiiviste-
tään vuonna 2019 siirtämällä toiminta 
Åkerlundinkadun toimipisteestä muihin 
toimipisteisiin. Suunnittelu Koivistontien 
toimipisteen luopumisesta ja toimin-
nan siirtämisestä muihin toimipisteisiin 
vuoden 2020 aikana on aloitettu. Lisäk-
si palveluverkon suunnitteluun sisältyy 
eri toimipisteiden toiminnallisten ja ta-
loudellisten edellytysten arviointi. Tilin-
päätösennuste on toimenpideohjelman 
mukaisesti 3,9 milj. euroa alijäämäinen, 
mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitel-
maa heikompi. Ilman toimenpideohjel-
maa Tredun tulos olisi 6,5 milj. euroa 
alijäämäinen.

Lukiokoulutuksen toimintakate toteu-
tui tammi-huhtikuussa 0,3 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa parempana, henki-
löstökulujen alituksista johtuen. Tähän 
suurimpana syynä ovat jaksotettujen 
palkkojen ja niiden sivukulujen epätasai-
nen kertymä. Lukiokoulutuksen tilinpää-
töksen toimintakatteen ennustetaan to-
teutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 

Työllisyyspalveluiden tammi-huhti-
kuun toimintakate toteutui 0,4milj. eu-
roa vuosisuunnitelmaa heikompana. 
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. eu-
roa suunniteltua suurempina johtuen 
pääosin velvoitetyöllistettyjen palkka-

tuista. Tammi-huhtikuun toteutuneet 
toimintamenot ylittivät vuosisuunnitel-
man yhteensä 1,1 milj. eurolla. Aktiivinen 
palkkatukityöllistäminen näkyy henki-
löstömenojen 0,5 milj. euron ylityksenä 
ajankohdan vuosisuunnitelmaan näh-
den. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 
toteutunut tammi-huhtikuussa 0,5 milj. 
euroa yli vuosisuunnitelman. Työmark-
kinatuen kuntaosuuden kertymä tammi-
huhtikuulta on kuitenkin 19 prosenttia 
edellisvuotista vastaavaa ajankohtaa 
alempi. 

Työllisyyspalveluiden toimintakatteen 
ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa heikompana. Toi-
mintatuotot ovat ennusteen mukaan 
toteutumassa 1,2 milj euroa suunniteltua 
suurempina johtuen pääasiassa palkka-
tuista. Toimintakulujen ennuste ylittää 
budjetoidun 2,7 milj. eurolla. Merkittävin 
tekijä on työmarkkinatuen kuntaosuus, 
jonka ennuste ylittää vuosisuunnitelman 
1,2 milj. euroa. Kuntaosuuden ennuste 
on kuitenkin parantunut maaliskuun 
tilanteesta 0,8 milj. euroa. Velvoitetyöl-
listettyjen määrä on ollut merkittävässä 
kasvussa, minkä vuoksi henkilöstökulu-
jen ennuste on 0,9 milj. euroa vuosisuun-
nitelmaa suurempi. 

Työllisyyskokeilu päättyi vuoden 2018 
loppuun. Vastuu kokeilussa olleista asi-
akkaista siirtyi Pirkanmaan TE-toimistolle 
ja kaupungin toimivalta ja pääsy valtion 
asiakastieto-järjestelmään työvoima- ja 
yrityspalveluiden osalta päättyi. Palvelu-
tarpeen mukaisten palveluiden ja suju-
van asiakasohjauksen turvaamiseksi on 
valmisteltu laaja-alaista yhteistyömallia 
työllisyyspalvelujen järjestäjien, kaupun-
gin ja TE-toimiston välille. Yhteinen pal-
velualustapohjainen palvelumalli on osa 
elinvoima- ja kasvupalvelujen allianssiin 
liittyvää kehitysohjelmaa v. 2019 -2020. 
Tarkoituksena on hyödyntää työllisyys-
kokeilun hyvät toimintamallit sekä eh-
käistä eri toimijoiden päällekkäistä työtä 
ja mahdollistaa alueen käytössä olevien 

voimavarojen hyödyntäminen parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Vuoden alku on ollut työllisyyskokeilun 
aikana käynnistettyjen asiakkaiden akti-
vointitoimenpiteiden varassa. Pitkäkes-
toisten työllistymistä edistävien toimen-
piteiden johdosta mm. kuntouttavan 
työtoiminnan työtoimintapäivien määrä 
on pystytty pitämään viime syksyn kuu-
kausien keskimääräisellä tasolla. 

Yrityspalvelut- ja -edunvalvontaryh-
män tammi-huhtikuun toteutunut toi-
mintakate on 0,7 milj. euroa suunnitel-
tua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan 
nähden johtuu pääosin henkilöstömeno-
jen ja palvelujen ostojen toteutumisesta 
suunnitelmaa pienempinä alkuvuonna. 
Suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteu-
tettu vielä kolmen henkilön osalta en-
simmäisellä neljänneksellä. Yrityspalve-
luissa päähankinnat liittyvät startup-talo 
hankkeeseen ja myös tähän kohdistuvat 
suunnitellut hankinnat painottuvat lop-
puvuoteen. Myös Smart Tampere ekosys-
teemikehityksen hankinnat painottuvat 
loppuvuoteen. Kulttuuripääkaupunkioh-
jelmassa ohjelman julkistustapahtuma 
oli maaliskuun lopulla, eivätkä nämä kus-
tannukset näy vielä hankinnoissa.

Tilinpäätösennusteen mukaan Yritys-
palvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän 
toimintakate toteutuu vuosisuunnitel-
man mukaisena.

Kehitysohjelmat -palveluryhmän ko-
konaisuus muodostuu Viiden tähden 
keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjel-
mien elinvoima- ja osaamislautakunnan 
alaisesta toiminnasta. Kehitysohjelmat 
-palveluryhmän tammi-huhtikuun toi-
mintakate toteutui 1,4 milj. euroa suun-
niteltua parempana, johtuen pääosin 
palvelujen ostojen toteutumisesta suun-
niteltua pienempinä. Palveluryhmän toi-
mintakatteen ennustetaan toteutuvan 
0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pa-
rempana, koska ennusteeseen on lisätty 
Sininen biotalous -projektille kohdistuva 
EU-tuki 0,1 milj. euroa. 
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Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on 
asetettu vuoden 2019 talousarviossa 
kuusitoista sitovaa toiminnan tavoitetta. 

Huhtikuun lopun tilanteessa seitsemän 
tavoitteen arvioidaan toteutuvan ja nel-
jän tavoitteen arvioidaan jäävän toteu-
tumatta vuoden loppuun mennessä. 
Yhden tavoitteen arvioidaan toteutuvan 

osittain ja neljän tavoitteen toteutumista 
ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden ete-
neminen on kuvattu alla olevassa taulu-
kossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

2
Maahanmuuttajien työllisyys on 
parantunut edelliseen vuoteen ver-
rattuna.

Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän 
työttömyysaste on laskenut. Huhtikuussa 2019 ulkomaalaisia työttömiä työnha-
kijoita oli 1120, mikä on 10,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten 
työttömyysaste oli huhtikuussa 22,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 25,9 %.  Tavoit-
teen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

6
Tyytyväisyys palveluihin on paran-
tunut valituissa kohteissa (Tredu, 
lukiokoulutus).

Tredussa on vuodelta 2018 vertailukelpoista tietoa olemassa ainoastaan syksyn 
osalta, koska uudet valtakunnalliset palautekyselyt otettiin käyttöön syksyllä 2018. 
Syksyllä 2018 valmistuneet antoivat yleisarvioksi 4,2 ja 1-4/2019 valmistuneet 4,3 
(asteikko 1-5). Lukiokoulutuksessa opiskelijatyytyväisyys on pysynyt samana 4,1. 
Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  

?

11 Ammatillisen koulutuksen negatiiviset 
eroamiset ovat alle 7,5 %.

Alle 25 -vuotiaiden negatiivisten eroamisten määrä oli 1-4/2018 noin 3 % ja 
1-4/2019 noin 2,7 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. +

12

Ammatillisesta koulutuksesta valmis-
tuneiden arvio omasta sijoittumises-
taan työelämään tai jatko-opintoihin 
valmistumisvaiheessa on parantunut.

Vuodelta 2018 on vertailukelpoista tietoa olemassa ainoastaan syksyllä valmistu-
neiden osalta, koska uudet valtakunnalliset palautekyselyt otettiin käyttöön syksyl-
lä 2018. Syksyllä 2018 valmistuneista noin 90 % arvioi jatkavansa työelämässä tai 
jatko-opinnoissa. 1-4/2019 valmistuneista 85 % arvioi jatkavansa työelämässä tai 
jatko-opinnoissa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  

?

13 Erityistä tukea tarvitsevien työllistymi-
sedellytykset ovat parantuneet.

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin 
palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi 
luettaviin palveluihin lisääntyi 14 % vuoden takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspalve-
luiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työtoiminnasta suo-
raan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 42 % asiakkaista. Osallistavan 
sosiaaliturvan kokeilun piirissä on 187 asiakasta. Kokeilussa tehdään yhteistyötä 
Nuorten arki haltu -hankkeen ja Ohjaamojen Onni-hankkeen kanssa. Osallisuutta 
vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan (OSKU) piirissä on 432 asiakasta ja sosiaa-
lisessa kuntoutuksessa 324 asiakasta. Tammi-huhtikuun aikana OSKU-palvelusta 
on siirtynyt eteenpäin 42 asiakasta (9,7 %). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
vuoden loppuun mennessä. 

+

14
Työmarkkinatuen kuntaosuus on 
pienentynyt 2,7 milj. euroa 2018 vuo-
sisuunnitelmaan verrattuna.

Ajanjaksolla 1-4/2019 kuntaosuus toteutui 2,0 milj. euroa pienempänä kuin vas-
taavana ajanjaksona 2018. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienenee 
1,5 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan. Vuoden 2018 toteu-
maan verrattuna kustannusten ennustetaan laskevan 2,7 milj. euroa. Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  

-

15 Tampere on vuonna 2019 Suomen 
suositelluin opiskelukaupunki.

Opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2019 -selvityksen tulokset ovat saatavis-
sa kesällä 2019. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  ?

16
Alueen startup- ja kasvuekosysteemi 
on vahvistunut ja startup- ja kasvuyri-
tysten määrä on kasvanut.

Tampereen startup-ekosysteemissä toimi 04/2019 noin 250 aktiivista startup 
-yritystä. Uusia startup -yrityksiä on perustettu ajanjaksolla 01-04 yhteensä 20 
kpl. Yritysmäärä ei ole verrattavissa vuoden 2018 (04) raportointiin, sillä startup 
-yrityksen määritelmässä on siirrytty startup-allianssin keväällä 2019 päättämään 
määritelmään. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

17

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

Tampereen seutukunnan sijoitus EK:n kuntaranking-mittaristossa oli vuoden 2019 
kevättalven tutkimuksessa 8. Tavoite ei toteutunut. -
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Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

19
Innovaatioalustoilla toimivien yritys-
ten määrä on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Innovaatioalustoilla (20 kpl) toimi 04/2019 kaikkiaan 574 yritystä. Vuoden 2018 
huhtikuussa 18 innovaatioalustalla toimi 524 yritystä. Startup- ja aloittavien yritys-
ten palvelutoiminnan kehitys on aktivoitunut uusia yrityksiä mukaan alustoille ja 
co-working-tiloihin. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

21
Tampereella yöpyneiden ulkomaalais-
ten matkailijoiden määrä on kasvanut 
7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on laskenut tammi-maaliskuussa 3,2 % edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verratuna. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumat-
ta vuoden loppuun mennessä.  -

22
Kävijämäärät keskeisissä kohteissa 
ovat kasvaneet edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kävijämäärät ovat kasvaneet maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna lähes 
kaikissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kohteissa. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut 
Taidemuseossa ja kirjastoissa. Muumimuseon kävijämäärissä on tapahtunut pien-
tä laskua. Särkänniemen kävijämäärät kasvoivat tammi-huhtikuussa 18,5 % ollen 
yhteensä 32 000. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

23

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

Suurtapahtumien hakujen määrä on pysynyt ennallaan. Hakuja on alkuvuodesta 
toteutettu 8, joiden tuloksena on saatu 2 suurtapahtumaa, 4 on kesken ja 2 on 
hävitty tai niistä on luovuttu. Toteutettavien tapahtumien koko kasvaa huomat-
tavasti. Tapahtumien määrän odotetaan toteutuvan edellisen vuoden tasolla. 
Kansainvälisten kongressien hakuja on toteutettu 12, joiden tuloksena on saatu 3 
kongressia, 7 on kesken, 2 on hävitty tai niistä on luovuttu. Hakuprosessien määrä 
on kasvanut, mutta toteutettavien kongressien koko on pienentynyt. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 
 

+

25
Tampereen kansainvälinen tun-
nettuus älykkäänä kaupunkina on 
kasvanut. 

Tampereen kansainvälistä tunnettuutta älykkäänä kaupunkina mitataan Smart 
Tampere -sivuston kansainvälisillä vierailijamäärillä, mediaosumilla sekä smart 
city study- / vierailupyynnöillä. Smart Tampere-sivuston kansainvälinen vierailija-
määrä on kasvanut 20 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kansainväliset 
mediaosumat ovat 21 miljoonaa. Viime vuoden vastaavan ajan kansainväliset 
mediaosumat olivat 354 miljoonaa, korkea luku saavutettiin paljolti digiohjel-
massa tehdyn robotti-uutisen ansiosta ja koko vuoden 2018 mediaosumaluku oli 
poikkeuksellisen suuri, 428 miljoonaa. Saadut smart city study- / vierailupyynnöt 
Tampereelle: Lontoon-suurlähetystön järjestämä think thank, The Economic Unit 
of the French Embassy in Finland ja Université Paris-Est. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

+/-

26
Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen 
matkustajamäärät ovat kasvaneet 10 
% vuoteen 2017 verrattuna.

Tammi-maaliskuussa lentoaseman matkustajamäärä oli 29,8 % suurempi kuin 
vuonna 2017. Koko vuoden tavoitteen toteutumisen arvioiminen on haastavaa, 
johtuen Ryanairin liikennemuutoksista (Bremenin poistuminen ohjelmasta). Ta-
voitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  

?

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset. 

Työvoimakustannusten tammi-huhtikuun toteuma on vuosisuunnitelman mukai-
nen, -29,0 milj. euroa. Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste on kuitenkin 3,3 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutu-
matta vuoden loppuun mennessä. 

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

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen 
sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit 0 -83 0 0 0
Ammatillinen koulutus

Bruttoinvestoinnit -45 -1 200 -1 500 -496 1 004
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 30 0 0 0

Smart Tampere
Bruttoinvestoinnit 0 -40 0 0 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-
toinnit koostuvat erikseen sitovista am-
matillisen koulutuksen investoinneista. 

Ammatillisen koulutuksen investoin-
tisuunnitelma sisältää 1,5 milj. euron 
hankinnat. Talouden sopeuttamissuun-
nitelman mukaan suunnitelmasta toteu-

tetaan vain opetuksen kannalta kriitti-
simmät 0,496 milj. euron hankinnat. 

Investointeja on tammi-huhtikuussa 
toteutunut 0,05 milj. euroa, sisältäen 
traktorin hankinnan, työmaaparakkien 
hankinnan ja metsäalan työkoneiden tie-
tokoneiden hankinnat.

Investointien tilinpäätösennuste on 
1,004 milj. euroa suunniteltua pienempi. 
Ennuste tarkentuu, kun toteutettavien 
hankintojen suunnittelu ja kilpailutus 
etenee. Kaikki hankinnat arvioidaan kriit-
tisesti ennen lopullisen hankintapäätök-
sen tekoa.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 /  
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn  

2019

TP Enn 
19 /  

VS 19

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Toimintatulot 79 597 248 254 247 271 247 186 -85
Toimintamenot -35 213 -104 419 -107 322 -107 322 0
Toimintakate 44 384 143 835 139 949 139 864 -85

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimin-
takatteen toteuma tammi-huhtikuussa 
oli 44,4 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. eu-
roa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toi-
mintatuotot ovat toteutuneet 2,8 milj. 
euroa kauden vuosisuunnitelmaa al-
haisempina. Merkittävin syy tähän ovat 
muihin toimintatuottoihin kohdistuvat 
maa- ja vesialueiden sekä rakennettujen 
kiinteistöjen myyntivoitot, jotka alitta-
vat kauden vuosisuunnitelman 5,8 milj. 
eurolla. Toimintakulut ovat toteutuneet 
tammi-huhtikuussa yhteensä 0,3 milj. 
euroa budjetoitua pienempinä.

Tilinpäätösennusteen toimintaka-
te, 139,9 milj. euroa, on 0,1 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa heikompi. Vuokra-

asunTo- Ja kiinTeisTÖlauTakunTa

tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 
milj. euroa budjetoitua pienempinä. En-
nusteen mukaan maksutuotot ylittävät 
suunnitellun maankäyttösopimustulojen 
johdosta 12,5 milj. eurolla. Arvio perus-
tuu Kaupunkiympäristön palvelualueen 
ennusteeseen sopimusalueiden yhdys-
kuntarakentamisen kuluista vuodelle 
2019 ja laadittuun tuloutustaulukkoon. 
Maankäyttösopimuksiin liittyviä korvauk-
sia ei tulouteta (kirjata toimintatuotoksi) 
laskutuksen yhteydessä, vaan tuloutus 
tehdään siinä suhteessa kuin sopimuk-
sesta aiheutuvat kaavoitus-, suunnittelu- 
ja rakentamiskustannukset toteutuvat. 
Lisäksi maankäyttösopimuksiin liittyvät 
maa-alueiden luovutukset huomioidaan 

osana sopimuksen tuloutusta. Maa- ja 
vesialueiden sekä rakennettujen kiin-
teistöjen myyntivoittojen toteumaksi 
arvioidaan 19,1 milj. euroa, mikä alittaa 
vuosisuunnitelman 12,5 milj. eurolla. Osa 
myytäväksi suunniteltujen tonttien ase-
makaavoista ei ole vielä saanut lainvoi-
maa. Tällaisia asemakaavoja ovat mm. 
Tullikamarin aukion, Kalevankulman, 
Lahdesjärven Automiehenkadun poh-
joispuolen asemakaavat. Ratapihanka-
dun toimistokortteli voidaan myydä kun 
seurantalo Morkkua koskeva ympäristö-
ministeriön päätös saa lainvoiman, mikä 
ei kuitenkaan ole odotettavissa vuonna 
2019. Toimintakulujen ennuste on vuosi-
suunnitelman mukainen. 
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Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on 
asetettu vuoden 2019 talousarviossa 
neljä sitovaa toiminnan tavoitetta. Huh-

tikuun lopun tilanteessa kahden tavoit-
teen arvioidaan toteutuvan ja kahden ta-
voitteen arvioidaan jäävän toteutumatta 

vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden 
eteneminen on kuvattu alla olevassa tau-
lukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

18 Yritystontteja on luovutettu  50.000 
k-m2.

Yritystontteja on luovutettu  21.353 k-m2. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutu-
matta vuoden loppuun mennessä.   -

32
570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon 
rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 
-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

66 kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt tammi-huhtikuussa 
2019. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  -

33 Asuinrakentamisen rakennusoikeutta 
on asetettu haettavaksi 80 000 ke-m2.

Huhtikuun loppuun mennessä ei ole asetettu haettavaksi tontteja. Vuoden 2019 
ensimmäinen tonttihaku on kesäkuussa 2019, jolloin asetetaan haettavaksi noin 
64 000 k-m2 rakennusoikeutta Hervantajärven, Linnainmaan, Santalahden, Vuo-
reksen ja Tesomajärven kaupunginosista. Tonttihakujen ohjelmointi 2019–2023 
on tehty, Akilassa 17.4.2019. Vuoden 2019 aikana asetetaan haettavaksi 137 000 
ke-m2. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset.

Työvoimakustannusten tammi-huhtikuun toteuma on vuosisuunnitelman 
mukainen, 1,1 milj. euroa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä.

+

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 /  
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Asunto- ja kiinteistölautakunta  
(pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit -5 071 -13 966 -20 250 -20 250 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 7 491 22 993 35 940 20 363 -15 577

Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)

Bruttoinvestoinnit -7 417 -48 606 -69 535 -53 863 15 672

Rahoitusosuudet 0 122 3 170 3 170 0

Nettoinvestoinnit -7 417 -48 485 -66 365 -50 693 15 672

Pysyvien vastaavien luovutustulot 125 3 858 3 460 3 460 0

Hiedanranta

Bruttoinvestoinnit -1 208 -3 054 -10 697 -10 697 0

Viiden tähden keskusta

Bruttoinvestoinnit -1 226 -14 106 -3 980 -3 980 0



64

Talousarvion ToTeumaverTailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Asunto- ja kiinteistölautakunnan inves-
toinnit muodostuvat talonrakennus-
hankkeista, maanhankinnasta, vahvis-
tuneiden asemakaavojen ja kaupungin 
sitoumusten mukaisista johtosiirroista 
sekä pilaantuneiden maiden puhdis-
tuksista. Erikseen valtuustoon nähden 
sitovien kehitysohjelmien Viiden tähden 
keskusta ja Hiedanranta investointime-
noja sisältyy lautakunnan vuosisuunni-
telmaan yhteensä 14,7 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa investointeja on 
toteutettu yhteensä 14,9 milj. eurolla. 
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 
85,6 milj. euroa, on noin 15,7 milj. euroa 
vuosisuunnitelmaa pienempi. 

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin 
ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja raken-
nuttamispalvelut Tampereen Tilapalve-
lut Oy:ltä. Tällä hetkellä on yhteensä 11 
isoa yli 4 milj. euron investointihanketta 
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä 
lukuisa määrä pieniä investointihankkei-
ta käynnissä. Pääosin edetään suunnitel-
lun mukaan. Painopiste on varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa. 

Talonrakennusinvestointien ennus-
tetaan toteutuvan 15,7 milj. euroa vuo-
sisuunnitelmaa pienempinä. Merkittä-
vimmät kohteet, joihin alitus kohdistuu, 
ovat Pispalan koulu (+4,4 milj. euroa), 
Olkahisten koulun uudisrakennus ja päi-
väkodin perusparannus (+2,5 milj. euroa) 
sekä Koukkuniemen Männistö - Rausan 
laajennus (+4,6). 

Pispalan koulun perusparannuksen to-
teutussuunnitelma käsiteltiin asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa 15.5.2019 ja sivis-
tys- ja kulttuurilautakunnassa 23.5.2019. 
Huhtikuussa saatujen urakkatarjousten 
perusteella laskettu hankkeen kustan-
nusarvio on 10,0 milj. euroa. Hankkeelle 
varattu määräraha on 7,5 milj. euroa, jo-
ten hankkeen käynnistyminen edellyttää 
lautakuntien hyväksymisen lisäksi kau-

punginvaltuuston ja -hallituksen hyväk-
symän määrärahakorotuksen. Asunto- ja 
kiinteistölautakunta sekä kulttuuri- ja 
sivistyslautakunta päättivät, että raken-
nustöiden aloitus siirtyy vuoteen 2020.

Koukkuniemen Männistön Rausan 
laajennuksen ennustetaan alittavan vuo-
sisuunnitelma 4,6 milj. eurolla. Toteutus-
suunnitelma on hyväksytty elokuussa 
2018 ja hankkeen kustannusarvio on 11,0 
M€. Rakennustöiden aloitus ei ole ollut 
kuitenkaan mahdollista, koska STM hyl-
käsi hanketta koskevan poikkeuslupa-
hakemuksen. Päätöksestä on valitettu 
hallinto-oikeuteen ja valituskäsittely on 
yhä kesken. Päivitetyn poikkeuslupaha-
kemuksen valmistelu on myös käynnissä 
ja se on tarkoitus saada käsiteltäväksi 
uudelle sosiaali- ja terveysministerille. 
Mikäli asioiden käsittely etenee suotui-
sasti, rakennustyöt voidaan mahdollises-
ti aloittaa elokuussa 2019. 

Olkahisen koulun uudisrakennus ja 
päiväkodin perusparannukselle on tä-
män vuoden budjetissa varattu 3, 0 milj. 
euroa, mutta hankkeen tämän vuoden 
ennuste alittaa vuosisuunnitelman 2,5 
milj. eurolla. Hankesuunnitelma hyväk-
syttiin joulukuussa 2018 ja hankkeen kus-
tannusarvio on 11,8 M€. Toteutussuun-
nittelu on käynnissä ja rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa helmikuussa 2020 ja 
valmistua toukokuussa 2021.

Muita vuosisuunnitelman alittavia koh-
teita ovat päiväkotien perusparannus 
(+1,5 milj. euroa), Mustametsän päiväkoti 
ja neuvola (+0,6 milj. euroa), Hyhkyn kou-
lun ja Huovarin päiväkodin parusparan-
nus (+0,4 milj. euroa) sekä Hervannan 
uimahallin allasosaston perusparannus 
sekä ilmastoinnin uusiminen (+0,8 milj. 
euroa). Ennusteen mukaan budjetin ylit-
täviä kohteita ovat Hippoksen uusi päi-
väkoti (-0,6 milj. euroa), Etelä-Hervannan 
koulu ja uudisrakennus (-0,1 milj. euroa), 

Messukylän koulu ja perusparannus (-0,1 
milj. euroa) sekä Kaupin urheilupuisto 
(-0,1 milj. euroa).

Maaomaisuuden investointien ennus-
tetaan toteutuvan suunnitelman mu-
kaisesti. Investointimenoja on kirjattu 
6,9 milj. euroa huhtikuun loppuun men-
nessä. Pilaantuneen maan investoinnit 
koostuvat useista kohteista eri puolilla 
kaupunkia, joista suurimpana kuluvana 
vuonna on Sulkavuoren entisen Laka-
laivan kaatopaikan rakentaminen. Kaato-
paikan rakentaminen jouduttiin keskeyt-
tämään talven tulon takia loppuvuodesta 
2018 ja osa töistä ja investoinnista siirret-
tiin vuodelle 2019.  

Hiedanrannan ja Keskusta-hankkeen 
investoinneista kerrotaan Kehitysohjel-
mat-osiossa.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on 
kirjattu tammi-marraskuussa 7,5 milj. 
euroa. Pysyvien vastaavien luovutustu-
lojen ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. 
euroa suunniteltua pienempinä. 
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Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)
Kus-

tannus-
arvio

Loppu- 
kustan-

nus- 
ennuste

Valm. 
aste 

%
Tot. 2019 VS 2019 Ennuste 

2019
Ero VS/

ENN

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS 250 696 256 005 2 484 24 317 26 566 -2 249
Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus 
ja perusparannus 28 750 28 620 97 1 091 2 443 2 313 130

Pispalan koulun perusparannus 7 500 10 000 3 26 7 173 2 800 4 373
Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi 1 800 1 800 0 24 1 800 1 650 150
Kissanmaan koulun perusparannus 10 600 10 600 0 1 100 100 0
Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan sisäilma-
perusparannus 15 000 15 000 0 16 200 200 0

Hyhkyn koulun (rak 1) ja Huovarin päiväkodin (rak 2) 
perusparannus 4 040 4 040 0 0 540 140 400

Hippoksen uusi päiväkoti 4 940 4 940 3 28 2 250 2 800 -550
Ikurin pk perusparannus 0 0 0 6 0 0 0
Etelä-Hervannan koulu ja uudisrakennus 24 000 24 000 0 3 0 100 -100
Lielahden uusi päiväkoti  6 900 7 100 0 34 100 100 0
Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 4 400 4 350 100 0 67 17 50
Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 10 000 9 650 100 6 0 10 -10
Metson tilamuutokset ja pp 2. vaihe 10 300 10 200 100 10 0 10 -10
Tahmelan pk perusparannus 0 0 0 1 0 0 0
Messukylän koulu pp 5 650 7 035 0 34 0 100 -100
Mustametsän päiväkoti ja neuvola 9 100 9 100 5 1 146 5 774 5 100 674
Pellervon päiväkoti ja koulu 8 450 9 000 0 46 370 370 0
Multisillan päiväkoti ja koulu 6 200 6 200 0 4 200 200 0
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin 
perusparannus 10 700 11 800 0 3 3 000 500 2 500

Liisanpuiston koulun ja päiväkodin uudisrakennus 25 000 27 700 0 4 200 200 0
Isokuusen päiväkoti ja koulu 8 000 9 600 0 3 100 100 0
Haukiluoman päiväkoti 6 500 5 420 100 493 1 535 455 0
Irjalan päiväkoti ja koulu 8 000 7 830 95 586 953 783 0
Pyynikintie 2 koulurakennus 24 800 24 800 0 3 0 0 0
Päiväkotien perusparannus 4 548 4 220 7 316 4 548 3 000 1 548
Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet 5 518 3 000 1 41 5 518 5 518 0
Päiväkotien pienet 2018 0 0 0 293 0 0 0
LUKIOKOULUTUS 590 356 0 590 590 0
Lukioiden pienet hankkeet 590 356 0 0 590 590 0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 48 188 36 305 1 558 8 804 8 084 720
Kulttuuripalvelut
Amurin museokortteli 1824, sähköliittymä 0 0 0 5 0 0 0
Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 20 680 20 900 99 50 243 243 0
Sara Hildénin taidemuseon perusparannus 6 000 6 000 0 0 189 189 0
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet 1 270 988 8 82 1 270 0 1 270
Kulttuuri ja taide pienet hankkeet 2019 0 0 0 1 0 1 270 -1 270
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 484 350 37 131 484 484
Vapaa-aikapalvelut
Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus 
sekä ilmastoinnin uusiminen 4 200 4 200 0 138 2 120 1 300 820

Kaupin urheilupuisto 11 156 0 0 3 0 100 -100
Keskusta-alueen sisäliikuntatilan suunnittelu 0 0 0 0 100 100 0
Liikuntapaikkojen perusparannus 2 628 2 000 41 813 2 628 2 628 0
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet 0 0
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet 1 770 1 867 18 341 1 770 1 770 0
Tampereen maauimala, ulkoalt., hyppytorni 0 0 100 17 0 20 -20
LEA Tammelan stadion uudisrakennus 0 0 0 3 0 0 0
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Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)
Kus-

tannus-
arvio

Loppu- 
kustan-

nus- 
ennuste

Valm. 
aste 

%
Tot. 2019 VS 2019 Ennuste 

2019
Ero VS/

ENN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 13 486 13 376 138 10 635 5 986 4 649
Koukkuniemi kehittäminen
Männistö, Rausan laajennus 11 000 11 000 3 0 8 149 3 500 4 649
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 2 486 2 376 6 293 2 486 2 486 0
KONSERNIHALLINTO 5 232 3 950 19 300 5 232 5 232 0
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 4 532 3 250 6 255 4 532 4 532 0
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 350 350 13 45 350 350 0
Suunnittelukustannukset 350 350 0 0 350 350 0
MUUT KIINTEISTÖT
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit 
sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit 4 899 4 960 0 874 4 899 4 899 0

Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen 
välivuokrauksessa 504 0 75 504 504 0

Hiedanrannan rakennusten perusparannus 3 197 0 625 3 197 3 197 0
Purkukustannukset 2 000 0 0 2 000 2 000 0

TALONRAKENNUKSET YHT. 328 792 314 952 8 043 72 732 57 060 16 272
Rahoitusosuudet 0 -3 170 -3 170 0

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN NETTO- 
INVESTOINNIT 328 792 314 952 8 043 8 043 69 562 53 890 13 102

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN NETTO- 
INVESTOINNIT, PL. HIEDANRANTA (sitova erä) 325 595 314 952 7 417 7 417 66 365 50 693 13 102

Luvut sisältävät vain talonrakennushankkeiden investointimenot ja rahoitusosuudet, ei lautakunnan muita investointeja
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Palvelualueen talouden 
toteuma ja tilinpäätösennuste 

Kaupunkiympäristön palvelualueen to-
teutuneet toimintatuotot alittavat 3,2 
milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toi-
mintakulut alittavat 1,3 milj. eurolla vuo-
sisuunnitelman. Toimintakate on toteu-
tunut 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompana. Toimintatuottojen alitus 
johtuu pääosin siitä, että kuluvan vuoden 
hulevesimaksujen laskutus tapahtuu lop-
puvuonna sekä siitä, että joukkoliiken-
teessä naapurikuntien maksutuottoja on 
vielä laskuttamatta ja toisaalta joukko-
liikenteen tuottojen toteuma painottuu 
muutenkin vuosisuunnitelmaa enem-
män kesäkuukausille. Toisaalta raken-
nusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 
tuotot ovat ylittyneet, sillä yhä kuluvana 
vuonna rakennustoiminta on jatkunut 
melko vilkkaana. Toimintakulut alitta-
vat 1,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman. 
Tämä johtuu pääosin liikenneväylien 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Toimintatulot 25 230 77 679 80 731 79 531 -1 200
Toimintamenot -39 780 -118 870 -121 325 -121 767 -442
Toimintakate -14 550 -41 191 -40 594 -42 236 -1 642

kaupunkiYmpÄrisTÖn palvelualue

sekä viheralueiden rakennuttamisen ja 
ylläpidon toimintakulujen alituksista, 
sillä hankkeet ja työt painottuvat vuosi-
suunnitelmaa vähemmän alkuvuodelle. 
Alkuvuonna toimintakulujen poikkeamat 
johtuvat pääosin toiminnan kausivaihte-
luista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Tilinpäätösennusteen osalta toiminta-
katteen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. 
Toimintatuottojen ennustetaan toteu-
tuvan 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompana johtuen maanvastaanoton 
tuottojen alituksesta sekä pysäköinti-
maksutuottojen alituksesta. Maanvas-
taanoton tuottojen alitus johtuu siitä, 
että Ruskon maanvastaanottopaikan 
sulkeutumisen vuoksi maakuormia aje-
taan muiden kuntien maanvastaanot-
topaikoille. Pysäköintimaksutuottojen 
alitus johtuu Ratinan uuden kauppakes-

kuksen ja Koskikeskuksen suunnitelluis-
ta ilmaispysäköintikampanjoista sekä 
osittain raitiotien rakentamisen tilapäis-
ten liikennejärjestelyjen vaikutuksesta 
kadunvarsipysäköintiin. Toimintakulu-
jen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. 
eurolla johtuen pääosin runsaslumisen 
alkutalven aiheuttamista suunniteltua 
suuremmista lumenajokustannuksista 
sekä osittain eläkemenoperusteisten 
maksujen tarkentuneesta arviosta kulu-
valle vuodelle, joka nostaa kyseisen mak-
sun määrää budjetoidusta. 

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153 
linjauksen mukaisesti uhkaavia talous-
arvioylityksiä pyritään pienentämään. 
Palvelualueella pääasiallisesti toimin-
takuluihin vaikuttamalla, sillä tuottojen 
kasvattaminen on hankalaa.
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilin-
päätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019

TP Enn 
19 / VS 

19

Toimintatulot 6 868 26 588 27 591 26 391 -1 200

Toimintamenot -16 917 -53 183 -54 235 -54 677 -442

Toimintakate -10 049 -26 595 -26 644 -28 286 -1 642

Vyörytykset (Tukipalvelut ja 
Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen 
kohdistuva osuus)

102 67 194 257 63

Toimintakate vyörytyksin -9 947 -26 528 -26 450 -28 028 -1 579
Kaupunkiympäristön suunnit-
telu

Toimintatulot 1 894 11 822 10 999 10 999 0
Toimintamenot -3 893 -15 638 -12 819 -12 819 0
Toimintakate -1 999 -3 816 -1 820 -1 820 0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipal-
velut sekä Paikkatieto) -559 -633 -1 761 -1 797 -36

Toimintakate vyörytyksin -2 558 -4 449 -3 581 -3 618 -36
Kaupunkiympäristön rakennut-
taminen ja ylläpito

Toimintatulot 3 748 11 783 12 776 11 576 -1 200
Toimintamenot -8 707 -28 659 -28 608 -28 908 -300
Toimintakate -4 959 -16 876 -15 832 -17 332 -1 500
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipal-
velut sekä Paikkatieto) -279 -240 -660 -675 -15

Toimintakate vyörytyksin -5 238 -17 116 -16 492 -18 007 -1 515
Kestävä kaupunki

Toimintatulot 1 048 2 977 3 351 3 351 0
Toimintamenot -2 394 -6 457 -7 122 -7 122 0
Toimintakate -1 346 -3 480 -3 771 -3 771 0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipal-
velut sekä Paikkatieto) -350 -446 -1 044 -1 068 -24

Toimintakate vyörytyksin -1 696 -3 926 -4 816 -4 839 -24
Raitiotie-kehitysohjelma

Toimintatulot 0 2 0 0 0
Toimintamenot -433 -1 001 -1 500 -1 500 0
Toimintakate -433 -1 000 -1 500 -1 500 0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipal-
velut sekä Paikkatieto) -23 -37 -61 -65 -3

Toimintakate vyörytyksin -456 -1 037 -1 561 -1 565 -3

YHdYskunTalauTakunTa

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen 
kuuluvan kaupunkiympäristön palvelu-
alueen toteutuneet toimintatuotot alit-
tavat 2,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman 
ja toimintakulut alittavat 1,3 milj. eurolla 
vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen 
alitus johtuu pääosin siitä, että kuluvan 
vuoden hulevesimaksujen laskutus ta-
pahtuu varsinaisesti loppuvuonna, mut-
ta vuosisuunnitelmaan hulevesituotot 
on suunniteltu tuloutuvan tasaisesti ko-
ko vuodelle. Toisaalta kuluvana vuonna 
rakennustoiminta on jatkunut yhä melko 
vilkkaana, joten rakennusvalvonnan ja 
kaupunkimittauksen tuotot ovat ylittä-
neet vuosisuunnitelman. Toimintakulut 
alittavat 1,3 milj. eurolla vuosisuunnitel-
man. Tämä johtuu pääosin liikenneväyli-
en sekä viheralueiden rakennuttamisen 
ja ylläpidon toimintakulujen alituksista, 
sillä erityisesti Tampereen Infra liike-
laitoksen kanssa suunnitellut hankkeet 
ja työt painottuvat vuosisuunnitelmaa 
enemmän loppuvuodelle. Muilta osin 
toimintakulujen poikkeama johtuu pää-
osin toiminnan kausivaihteluista vuosi-
suunnitelmaan verrattuna.

Tilinpäätösennusteen osalta toimin-
takatteen ennustetaan toteutuvan 1,6 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-
pana. Toimintatuottojen ennustetaan 
toteutuvan 1,2 milj. euroa vuosisuun-
nitelmaa heikompana johtuen pääosin 
maanvastaanoton tuottojen alituksesta 
sekä osittain pysäköintimaksutuottojen 
alituksesta. Maanvastaanoton tuottojen 
alitus johtuu siitä, että Ruskon maanvas-
taanottopaikan sulkeutumisen vuoksi 
maakuormia ajetaan muiden kuntien 
maanvastaanottopaikoille. Pysäköinti-
maksutuottojen alitus johtuu Ratinan uu-
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den kauppakeskuksen ja Koskikeskuksen 
suunnitelluista ilmaispysäköintikam-
panjoista sekä osittain raitiotien raken-
tamisen tilapäisten liikennejärjestelyjen 
vaikutuksesta kadunvarsipysäköintiin. 
Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 
noin 0,4 milj. eurolla, josta 0,3 milj. euroa 
johtuu runsaslumisen alkutalven aihe-
uttamista suunniteltua suuremmista lu-
menajokustannuksista. Toimintakulujen 
ennustetta nostaa myös eläkemenope-
rusteisten maksujen kuluvan vuoden 
tarkentunut arvio, joka nostaa kyseisen 
maksun määrää noin 0,1 milj. euroa bud-
jetoidusta.

Tilinpäätösennuste sisältää 2,85 milj. 
euroa kaupungin talousohjelmasta tule-
via säästötoimenpiteitä, josta 1,55 milj. 
euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 
1,3 milj. euron kulujen vähennyksiin. Ta-
lousohjelman toimenpiteistä ennuste-
taan jäävän toteutumatta 0,3 milj. euroa, 
sillä pysäköintimaksutuottojen 0,4 milj. 
euron lisäystavoite ei toteudu johtuen 
pääosin keskustan suurten kauppakes-
kusten suunnitelluista ilmaispysäköinti-
kampanjoista.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153 
linjauksen mukaisesti uhkaavia talous-
arvioylityksiä pyritään pienentämään. 
Yhdyskuntalautakunnassa pääasiallisesti 
toimintakuluihin vaikuttamalla, sillä tuot-
tojen kasvattaminen on hankalaa.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -pal-
veluryhmän toteutuneet toimintatuotot 
alittavat 1,8 milj. eurolla vuosisuunnitel-
man johtuen pääosin hulevesimaksujen 
tuottojen 1,9 milj. euron alituksesta, sillä 
hulevesilaskutus tapahtuu vuosisuunni-
telmasta poiketen vasta loppuvuonna. 
Asemakaavoituksessa hankelaskutus on 
toteutunut 0,4 milj. euroa vuosisuunni-
telmaa pienempänä. Toisaalta raken-

nusvalvonnan ja kaupunkimittauksen 
tuotot ovat ylittyneet 0,6 milj. euroa, sillä 
rakentaminen on yhä jatkunut vilkkaana. 
Toimintakulut alittavat 0,4 milj. eurolla 
vuosisuunnitelman. Pääasiallinen syy 
alitukseen on palveluostojen toteutu-
minen vuosisuunnitelmaa pienempinä. 
Osa kohteista ja hankkeista ei ole vielä 
käynnistynyt. Toimintatuottojen ennus-
tetaan toteutuvan vuosisuunnitelman 
mukaisesti. Hulevesimaksut tullaan las-
kuttamaan loppuvuonna, ja toisaalta 
rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauk-
sen tuottojen ylityksiä ei ennusteta, sillä 
rakentamisen määrän koko vuoden ta-
soa on vaikea arvioida. Toimintakulujen 
ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-
telman mukaisesti, ja toistaiseksi palve-
luhankintojen ja suunnittelukohteiden 
ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. 
Toimintakatteen ennustetaan toteutu-
van vuosisuunnitelman mukaisesti.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-
ryhmän toteutuneet toimintatuotot alit-
tavat 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelman 
johtuen pääosin pysäköintimaksutuot-
tojen sekä maanvastaanoton tuottojen 
alituksesta. Toimintakulut (sisältäen vok) 
alittavat 0,9 milj. eurolla vuosisuunni-
telman johtuen pääosin liikenneväylien 
sekä viheralueiden rakennuttamisen ja 
ylläpidon toimintakulujen alituksista, sil-
lä erityisesti Tampereen Infra liikelaitok-
sen kanssa suunnitellut hankkeet ja työt 
painottuvat vuosisuunnitelmaa enem-
män loppuvuodelle. Toimintatuottojen 
ennustetaan alittavan 1,2 milj. eurolla 
vuosisuunnitelman johtuen pääosin py-
säköintimaksutuottojen sekä maanvas-
taanoton tuottojen alituksesta. Pysä-
köintimaksutulojen alitus johtuu Ratinan 
kauppakeskuksen ja Koskikeskuksen 
suunnitelluista ilmaispysäköintikampan-

joista ja osittain myös raitiotien raken-
tamisen tilapäisten liikennejärjestelyjen 
vaikutuksesta kadunvarsipysäköintiin. 
Myös toukokuun alkuun suunnitellut py-
säköintimuutokset on keskeytetty tois-
taiseksi odottamaan päätöksen lainvoi-
maisuutta. Maanvastaanottotuottojen 
alitus johtuu siitä, että Ruskon maanvas-
taanottopaikan sulkeutumisen vuoksi 
suurten työmaiden (muun muassa kes-
kuspuhdistamo ja Raitiotie) maakuormia 
ajetaan muiden kuntien maanvastaanot-
topaikoille. Korvaavia maanvastaanotto-
paikkoja kaupungin alueella pyritään löy-
tämään. Toimintakulujen ennustetaan 
toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuun-
nitelmaa suurempana. Välttämättömät 
päällystyöt olisi saatava tehdyksi, vaikka 
runsasluminen alkutalvi aiheutti suunni-
teltua suuremmat lumenajokustannuk-
set. Toimintakatteen ennustetaan toteu-
tuvan 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompana. 

Kestävä kaupunki –palveluryhmän 
toteutuneet toimintatuotot ja toimin-
takulut ovat toteutuneet olennaisesti 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimin-
tatuottojen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Toi-
mintakulujen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimin-
takatteen ennustetaan toteutuvan vuosi-
suunnitelman mukaisesti. 

Raitiotie kehitysohjelma -palvelu-
ryhmän toteutuneet toimintatuotot ja 
toimintakulut ovat toteutuneet olen-
naisesti vuosisuunnitelman mukaisesti. 
Toimintatuottojen ennustetaan toteutu-
van vuosisuunnitelman mukaisesti. Toi-
mintakulujen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimin-
takatteen ennustetaan toteutuvan vuosi-
suunnitelman mukaisesti.
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Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu 
vuoden 2019 talousarviossa yhdeksän 
sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun 
lopun tilanteessa kolmen tavoitteen ar-

vioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä, kolmen tavoitteen arvioidaan 
jäävän toteutumatta ja kolmen tavoit-
teen toteumista ei voida vielä arvioida. 

Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla 
olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

6
Tyytyväisyys palveluihin on paran-
tunut valituissa kohteissa (katujen 
talvikunnossapito, rakennusvalvonta).

Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyttä mitataan vuositasolla TOPTEN-kau-
punkien yhteiskyselyllä. Kyselyn tulokset ovat saatavilla vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Vuositasolla tehtävästä kyselystä siirrytään jatkuvaan palutteenan-
toon vuoden 2019 aikana. Lupapiste.fi kehittää vuoden 2019 aikana automaattis-
ta palautepalvelua, jolloin vuositasolla tehtävästä kyselystä siirrytään jatkuvaan 
palautteenantoon. Katujen talvikunnossapidon tyytyväisyyttä mitataan vuosit-
tain toteutettavalla asiakaskyselyllä. Kyselyn tulokset ovat saatavissa 01-08/2019 
raportointiin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

7
Rakennuslupaprosessin keskimääräi-
nen kesto on lyhentynyt 2 kuukau-
teen.

Rakennuslupaprosessin keskiarvo oli 04/2019 85 kalenteripäivää. Kahden 
kuukauden tavoiteajassa luvista käsiteltiin 43 prosenttia. Tavoitteen arvioidaan 
jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-

27
80 % asemakaavoitetusta asuinker-
rosalasta sijoittuu joukkoliikennevyö-
hykkeille ja aluekeskuksiin.

Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan 66 % vuonna 2019 asemakaavoitetta-
vasta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. 
Kaavoitusohjelman työt on priorisoitu töiden ohjelmoinnissa. Kaavoitusohjelman 
viisivuotiskaudella kaavoitusohjelman kohteista 86 % sijoittuu joukkoliikennevyö-
hykkeille ja aluekeskuksiin. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä.

-

29
Energiankulutus on vähentynyt ener-
giatehokkuussopimuksen mukaisesti 
1 %:n.

Energiankulutuksen kulutustiedot ovat saatavissa vuoden lopussa.  
Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. ?

31 Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 % 
edelliseen vuoteen verrattuna.

Viimeisen vuoden aikana 05/2018-04/2019 pyöräilymäärät ovat kasvaneet 
24 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden 2019 tammi-
huhtikuussa on ollut 39 % enemmän pyöräilijöitä kuin vuoden 2018 vastaavana 
ajankohtana. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

?

34
Raitiotien osan 1 rakentaminen on 
edennyt tavoitellun aikataulun mu-
kaisesti.

Raitiotien rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuksissa. Raitiotieallians-
sin osan 1 valmiusaste huhtikuussa 2019 on 56 %. Kaupallisen koeliikenteen on 
tavoite alkaa 1.4.2021 ja varsinaisen kaupallisen liikenteen tavoiteajankohdaksi 
on asetettu 9.8.2021. Raitiotien osaa 1 koskien kaupunginhallitus päätti 23.4., 
että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudu-
taan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koski-
puisto - Tampereen valtatie. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää 
ns. Hatanpään valtatien haaran rakentamisesta marraskuussa 2019. Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

35
Raitiotien seudullisesta laajenemises-
ta ja vaiheistuksesta on muodostunut 
yhteinen kokonaisnäkemys.

Seudullisen yleissuunnitelman aloittamisesta on Tampereen, Pirkkalan, Kangasa-
lan ja Ylöjärven yhteinen tahtotila. Seudullisen yleissuunnitelman tarjouspyyntö 
on julkaistu ja tarjousten jättämisen määräaika on 6.5.2019. Tavoitteena on, 
että seudullinen yleissuunnitelma valmistuu v. 2020 loppuun mennessä ja että 
päätöksenteko seudullisen raitiotien ratalinjauksista tehdään suunnitteluun 
osallistuvien kuntien valtuustoissa syksyllä 2020. Tavoitteen arvioidaan toteutu-
van vuoden loppuun mennessä.  

+

36

Raitiotien osan 2 suunnittelu on eden-
nyt Raitiotieallianssin kehitysvaiheena 
sekä Hiedanrannan ja Niemenrannan 
asemakaavoituksena.

Osan 2 suunnittelu etenee Raitiotieallianssin kehitysvaiheena. Viidellä kadulla 
katusuunnitelmat on hyväksytty ilman muistutuksia. Hiedanrannan tehdas-
alueella ja Enqvistinkadulla raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä. Raitiotien 
toteutushankkeen ja sen rinnakkaisten hankkeiden sisällönmääritys on osalla 
2 koordinoitua. Näsijärven vesistötäytöstä on jätetty uusi vesilupahakemus. 
Hiedanrannan alueen asemakaavoitus etenee siltä osin, kuin se on mahdol-
lista ilman lainvoimaista vesilupaa. Niemenrannan asemakaavoissa on otettu 
huomioon raitiotien tarpeet. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä. 

+

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset.

Työvoimakustannukset ovat toteutuneet 0,07 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
suurempina johtuen pääosin eläkekulujen ja eläkemenoperusteisten maksujen 
toteutumisesta vuosisuunnitelmaa suurempina. Tavoitteen arvioidaan jäävän 
toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat 
erät)

Bruttoinvestoinnit -5 891 -62 850 -48 832 -53 830 -4 998
Rahoitusosuudet -260 1 525 0 -260 -260
Nettoinvestoinnit -6 151 -61 326 -48 832 -54 090 -5 258

Viiden tähden keskusta
Bruttoinvestoinnit -2 362 -15 152 -14 412 -14 412 0

Hiedanranta
Bruttoinvestoinnit -36 -981 -1 420 -1 420 0

Rantaväylän tunneli
Bruttoinvestoinnit -2 -987 0 -2 -2
Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit -2 -987 0 -2 -2

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen 
kuuluvan Kaupunkiympäristön palve-
lualueen bruttoinvestointien ennuste 
on 69,7 milj. euroa mikä on 5,0 milj. eu-
roa vuosisuunnitelmaa suurempi. Net-
toinvestointien ennuste on 69,9 milj. 
euroa. Nettoinvestointien ennuste on 
pienentynyt 0,4 milj. euroa maaliskuun 
ennusteesta johtuen perustoiminnan 
investointien ylitysennusteen 0,7 milj. 
euron pienentymisestä sekä 0,3 milj. 
euron takautuvasta korjauksesta ra-
hoitusosuuksien ennusteeseen. Suurin 
yksittäinen syy investointien ennusteen 
pienentymiseen on Santalahden ylikul-
kusillan hissi- ja porrastornin aloituksen 
siirtyminen seuraavalle vuodelle. Rahoi-
tusosuuksien takautuva korjaus johtuu 
siitä, että vuoden 2018 tilinpäätöksessä 
Lintuhytin asuinalueen 0,26 milj. euron 
rahoitusosuus oli kirjattu kahdesti valti-
onosuussaamisiin. Ylimääräinen kirjaus 
peruttiin valtionosuussaamisista maalis-
kuussa 2019. 

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 
18.2.2019 § 26) Kaupunkiympäristön pal-
velualueen 4,454 milj. euron uudelleen 
budjetoinnit vuodelta 2018 siirtyneistä 
Viiden tähden keskusta –kehitysohjel-
man hankkeiden rahoista.  

Kaupunkiympäristön suunnittelu -pal-
veluryhmässä investointien ennustetaan 
toteutuvan vuosisuunnitelman mukai-
sesti. 

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-
ryhmässä ennustetaan 5,0 milj. euron 
ylitystä vuosisuunnitelmaan verrattuna. 
Raitiotien rinnakkaishankkeiden toteut-
tamistarve on suuri ja painottuu vuosil-
le 2018 - 2019, mikä aiheuttaa painetta 
vuosibudjetissa pysymisessä.  Hämeen-
kadun reuna-alueiden rakentamiseen 
varattiin budjetissa 4,0 milj. euroa, mut-
ta raitiotieallianssin kanssa käydyissä 
tarkentuneissa neuvotteluissa on pää-
dytty 6,1 milj. euron tarpeeseen vuon-
na 2019. Tässä kokonaisuudessa kivien 
hankinta ja asennus raitiotieväylälle on 

yksittäisenä tekijänä 1,9 milj. euron kulu. 
Muutosehdotus on hyväksytty raitiotien 
hankkeen sisällönmuutoksen ohjausryh-
mässä 10.4.2019. Tästä aiheutuu 2,1 milj. 
euron lisämeno verrattuna vuosisuunni-
telmaan.

Sammonkadun pohjoispuolen kevyen 
liikenteen väylä välillä Kalevan puistotie 
- Lemminkäisenkatu toteutetaan koko-
naisuudessaan valmiiksi. Tämän jälkeen 
koko Sammonkatu valmistuu vuonna 
2019 viimeistelytöitä lukuun ottamatta. 
Kiirehtiminen vaatii 0,4 milj. euron lisä-
menon verrattuna vuosisuunnitelmaan.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2016, 
että Tampereen Vesi osallistuu vesi-
huoltoverkoston siirtojen kustannuk-
siin ikähyvitysperiaatteella yhteensä 5,0 
milj. eurolla. Hulevesiverkosto siirrettiin 
Tampereen kaupunkiympäristön pal-
velualueen omistukseen vuoden 2018 
alusta. Raitiotieallianssi on laskuttamas-
sa vesihuoltoverkoston siirrosta vuonna 
2019 3,0 milj. euroa, mistä hulevesien 
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osuus 1,16 milj. euroa. Tähän ei kaupun-
kiympäristön palvelualueen budjetissa 
ole varauduttu. Tästä aiheutuu 1,16 milj. 
euron lisämeno verrattuna vuosisuunni-
telmaan.

Lahdesjärven kaava-alue toteutetaan 
yhdessä kiinteistötoimen kanssa vuosina 
2019 - 2020. Urakasta on pyydetty/neu-
voteltu tarjoushinta Tampereen Infran 
kanssa. Urakan katujen osalta tarjous-
hinta on 3,0 milj. euroa ja tarve vuonna 
2019 on 1,3 milj. euroa. Vuosisuunnitel-
massa urakkaan varauduttiin 0,8 milj. 
eurolla. Tästä aiheutuu 0,5 milj. euron li-
sämeno verrattuna vuosisuunnitelmaan.

Katuverkolla on noin 42  000 valaisin-
pistettä, mistä noin 32 000 on vanhan-
aikaista ja energiatehotonta lamppua. 
Arviolta 0,5 milj. lisärahoituksella voitai-
siin vaihtaa noin 3000 valopistettä/vuosi. 
Energiasäästöllä ja kunnossapitotarpeen 
vähenemisellä uudet led-valot kuoletet-
taisiin noin 5 vuodessa. Tästä aiheutuu 
0,5 milj. euron lisämeno verrattuna vuo-
sisuunnitelmaan.

Lisäksi lukuisat pienemmät meneillään 
olevat rakennuskohteet aiheuttavat arvi-
olta 1,3 milj. euron lisämenon verrattuna 
vuosisuunnitelmaan. Toisaalta eräiden 
kohteiden aloitusten viivästymiset tuot-

tavat kuluvalle vuodelle säästöä verrat-
tuna vuosisuunnitelmaan. Muun muassa 
Boijenkatua ei päästä käynnistämään 
vuonna 2019 kaavoituksellisista syistä 
ja tästä on säästymässä 0,3 milj. euroa 
vuonna 2019. Nokiantien pohjoisreunaa 
ei levennetä suunnitellusti välillä Winte-
rinmutka - Kirkkosannankatu. Kohde on 
yhteishanke Tampereen Veden kanssa ja 
välitöntä tarvetta ei ole vesijohdon uusi-
miseen. Tästä kohteesta säästyy 0,3 milj. 
euroa. Santalahden ylikulkusillan hissi- ja 
porrastornia ei päästä aloittamaan tänä 
vuonna, tästä kohteesta säästyy 0,4 milj. 
euroa.
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JoukkoliikennelauTakunTa

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Joukkoliikenne
Toimintatulot 18 362 51 091 53 140 53 140 0

Toimintamenot -22 863 -65 687 -67 090 -67 090 0

Toimintakate -4 501 -14 596 -13 950 -13 950 0
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö) -102 -67 -194 -257 -63
Toimintakate vyörytyksin -4 603 -14 663 -14 144 -14 207 -63

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen 
kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän 
toteutuneet toimintatuotot ovat toteutu-
neet 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
pienempänä. Naapurikuntien maksu-
tuottoja on vielä laskuttamatta ja toisaal-
ta joukkoliikenteen tuottojen toteuma 

painottuu muutenkin vuosisuunnitel-
maa enemmän kesäkuukausille. Toimin-
takulut ovat toteutuneet vuosisuunnitel-
man mukaisina. 

Tilinpäätösennuste on toimintatuotto-
jen ja toimintakulujen osalta vuosisuun-
nitelman mukainen. Tilinpäätösennuste 

sisältää 1,3 milj. euroa kaupungin talous-
ohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, 
josta 0,94 milj. euroa kohdistuu tuotto-
jen lisäyksiin ja 0,36 milj. euron kulujen 
vähennyksiin. 

Toimintakatteen ennustetaan toteutu-
van vuosisuunnitelman mukaisesti. 
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JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,  
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Joukkoliikenne
Bruttoinvestoinnit -240 -1 200 -1 200 0

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen 
kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualu-
een bruttoinvestointien ennuste on 1,2 

milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman 
mukainen. Nettoinvestointien ennuste 
on 1,2 milj. euroa. Investoinnilla rahoite-

taan lippu- ja maksatusjärjestelmähank-
keen toteuttamista.

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Kaupunkiseudun joukkoliikennelauta-
kunnalle on asetettu vuoden 2019 ta-
lousarviossa kolme sitovaa toiminnan 
tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa 

yhden tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
ja yhden tavoitteen jäävän toteutumatta 
vuoden loppuun mennessä. Yhden ta-
voitteen toteutumista ei voida vielä arvi-

oida. Tavoitteiden eteneminen on kuvat-
tu alla olevassa taulukossa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

6
Tyytyväisyys palveluihin on paran-
tunut valituissa kohteissa (joukkolii-
kenne).

Mittausta ei ole vielä kevään 2019 osalta tehty. Tavoitteen toteutumista ei voida 
vielä arvioida. ?

30
Joukkoliikenteen matkustajamäärä 
on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Joukkoliikenteen matkustajamäärä oli tammi-huhtikuussa 2019 noin 14,9 miljoo-
naa matkaa. Se on 340.000 matkaa eli noin 2,3 prosenttia suurempi kuin vastaava-
na ajankohtana vuonna 2018. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä. 

-

42 Työvoimakustannukset ovat vuosi-
suunnitelman mukaiset. 

Työvoimakustannukset ovat toteutuneet 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suu-
rempina johtuen pääosin maksettujen palkkojen toteutumisesta vuosisuunnitel-
maa suurempina. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. +
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keHiTYsoHJelmaT

HIEDANRANTA

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätös- 
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Hiedanranta -849 -3 055 -2 608 -2 508 100
Elinvoima- ja osaamislautakunta -232 -1 101 -1 761 -1 661 100
Asunto- ja kiinteistölautakunta -562 -1 250 -547 -547 0
Yhdyskuntalautakunta -55 -704 -300 -300 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Hiedanrannan käyttötalous jakautuu 
elinvoima- ja osaamislautakunnan, asun-
to- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdys-
kuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.

Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen 
asemakaavan arvioidaan olevan valmis 
vuonna 2019 jonka jälkeen alueen var-
sinainen rakentaminen voisi alkaa 2020 
-luvun alussa.

Hiedanranta -hankkeen yhtiöittämi-
nen on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa (KV 15.4.2019 § 57). Suunnitelman 
mukaan perustetaan kaksi yhtiötä. Kehi-
tysohjelmasta muodostetaan Hiedanran-
nan Kehitys Oy, jonka resursseja lisätään 
nykyisestä jonkin verran. Operatiivinen 
osakeyhtiö vastaa kehitystoiminnasta 
ja kestävästä kaupunkirakenteesta, hy-
väksyttää suunnitelmat kaupunginhal-
lituksessa ja koordinoi maanomistusal-
lianssin toimintaa. Hiedanranta Ky on 

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Hiedanrannan kehitysohjelmalle on 
asetettu vuoden 2019 talousarviossa 
yksi sitova toiminnan tavoite ja kolme 
toimenpidettä. Huhtikuun lopun tilan-

Hiedanranta

rahoitusyhtiö joka vastaa selvitysten ja 
investointien toteuttamisesta, ottaa lai-
naa ja rakennuttaa esim. infran, luovut-
taa tontteja, maksaa rahoituksen korot ja 
lyhennykset ja palauttaa ylijäämän kau-
pungille. Tulevan yhtiöittämisen vuoksi 
on vaikea arvioida millaiseksi kuluvan 
vuoden käyttötalouden toteuma tulee 
kokonaisuutena muodostumaan. En-
nusteeseen palataan, kun yhtiöittämisen 
reunaehdot selviävät.  

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 
2019 talousarvion muutoksista (KV 
15.4.2019 § 57), jossa elinvoima- ja osaa-
mislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjel-
man talousarvioon siirretään 0,48 milj. euroa 
yhdyskuntalautakunnan sekä 0,35 milj. euroa 
asunto- ja kiinteistölautakunnan Hiedanran-
nan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja. 
Kokonaisuuden toimintakate ei muutu.

Tilapalvelut Oyn toiminta kiinteistöhallin-
nan parissa etenee suunnitelman mukaisesti. 

Alueen putki-infran rakentaminen on 
valmistunut, pilaantuneiden maiden 
poisto ja hulevesien hallinnan rakenta-
minen jatkuvat. 

Raitiotielinjan mahdollistava asema-
kaava valmistuu 2019, yleissuunnitelma 
on valmis syksyllä 2019. Tämän jälkeen 
voidaan aloittaa korttelien asemakaavoi-
tus, joka valmistuu 2020.

Yhdyskuntalautakunnan osalta toimin-
takatteen ennustetaan toteutuvan vuosi-
suunnitelman mukaisesti. 

Elinvoima- ja osaamislautakunnan 
osalta Hiedanrannan toimintakatteen 
ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunni-
telmaa parempi, koska Sininen biotalous 
-projektille kohdistuu 0,1 milj. euroa EU-
tukea, jota ei oltu huomioitu vuosisuun-
nitelmassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osal-
ta Hiedanrannan toimintakatteen ennus-
tetaan vuosisuunnitelman mukaisesti.

teessa tavoitteen arvioidaan jäävän to-
teutumatta vuoden loppuun mennessä. 
Toimenpiteistä yhden arvioidaan toteu-
tuvan suunnitellusti, yhden arvioidaan 

jäävän toteutumatta ja yhden toteutu-
mista ei voida vielä arvioida. Tavoitteen 
ja toimenpiteiden eteneminen on kuvat-
tu alla olevassa taulukossa.
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HIEDANRANTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Bruttoinvestoinnit -1 244 -4 035 -12 117 -12 117 0
Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -1 208 -3 054 -10 697 -10 697 0

Yhdyskuntalautakunta

Bruttoinvestoinnit -36 -981 -1 420 -1 420 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman inves-
toinnit jakautuvat asunto- ja kiinteistö-
lautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan 
vuosisuunnitelmiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osal-
ta Hiedanrannan tammi-huhtikuun to-
teutuneet investoinnit 1,2 milj. euroa 
ovat pääasiassa pilaantuneiden maiden 
käsittelyä sekä Hiedanrannan rakennus-
ten perusparantamista sekä maa- ja ve-
sirakentamista. 

Yhdyskuntalautakunnan osalta Hie-
danrannan tammi-huhtikuun toteutu-
neet investoinnit ovat 0,04 milj. euroa. 

Sekä yhdyskuntalautakunnan alaisten 
että asunto- ja kiinteistölautakunnan 

alaisten investointien ennustetaan to-
teutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Vaitinaron vesistötäyttö toteutetaan 
Tampereen seudun keskuspuhdistamon 
rakentamisesta saatavalla louheella. 
Haasteena vesistötäytössä on ollut luvan 
saaminen toimenpiteelle. Vesistötäytön 
yleissuunnittelu jatkuu ja uusi vesilupa-
hakemus on jätetty Aluehallintovirastolle 
toukokuussa. Jos uusimmasta vesilu-
pahakemuksesta saadaan myönteinen 
päätös, voidaan järvitäyttö aloittaa syk-
syllä 2019. 

Alueen rakennusten investoinnit jat-
kuvat muun muassa Dynamo -hankkeen 
rakentamisella sekä voimalaitoksen ja 
haihduttamon purkamisella suunnitel-

man mukaisesti. 
Nollakuidun koerakentamisinvestoin-

tia jatketaan vaihtoehtojen tutkimisella 
sekä koeruoppauksen toteuttamisen 
teknisiä vaihtoehtojen tutkimisella 2019. 
Nollakuidun arvoketjun tutkimishank-
keessa on saatu alustavia, teknisesti ja 
taloudellisesti lupaavia tuloksia kuidun 
hyödyntämisestä kemikaalien tuotan-
toon sekä biokaasun eli metaanin tuo-
tantoon ja maanparannusaineeksi tai 
polttoaineeksi pikakompostoinnin jäl-
keen. Tutkimukset jatkuvat muun mu-
assa sen arvioimisella, saadaanko hank-
keille liiketaloudellista kannattavuutta 
myös teollisuusmittakaavassa.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

37

Hiedanrannan kestävyystavoitteita 
toteuttavien asemakaavojen valmis-
telu on käynnissä yhdessä toteuttaja-
kumppaneiden kanssa. 

Hiedanrannan maankäytön yleissuunnittelu käynnistettiin uudelleen Hiedanran-
nan järvitäytön muutosten takia. Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2019, jonka 
jälkeen on vasta mahdollista käynnistää korttelialueiden asemakaavoitus sekä 
mahdollisten kehittäjäkumppaneiden haku. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutu-
matta vuoden loppuun mennessä.  

-

Nro Toimenpide vuodelle 2019 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio toimenpiteen toteutumi-
sesta vuoden loppuun mennessä

1

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

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi viime lokakuussa Tampereen 
kaupungille luvan noin yhdeksän hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven 
rannassa Vaitionarossa lähellä Hiedanrantaa. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-
oikeuteen ja Tampereen kaupunki on nyt etsinyt uutta tapaa toteuttaa vesistötäyt-
tö. Uusi vesilupahakemus on jätetty AVI:lle huhtikuussa. Jos uusimmasta vesilupa-
hakemuksesta saadaan myönteinen päätös, voidaan järvitäyttö aloittaa syksyllä 
2019. Alustavat neuvottelut Vaitinaron eritasoliittymän suunnittelu- ja toteutusai-
kataulusta on aloitettu ELY:n ja Väyläviraston kanssa. Toimenpiteen toteutumista 
ei voida vielä arvioida.  

?

2

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

Nollakuidun koerakentamisinvestointia jatketaan vaihtoehtojen tutkimisella 
sekä koeruoppauksen toteuttamisen teknisten vaihtoehtojen tutkimisella 2019. 
Nollakuidun arvoketjun tutkimishankkeessa on saatu alustavia, teknisesti ja talou-
dellisesti lupaavia tuloksia kuidun hyödyntämisestä kemikaalien tuotantoon sekä 
biokaasun eli metaanin tuotantoon ja maanparannusaineeksi tai polttoaineeksi 
pikakompostoinnin jälkeen. Tutkimukset jatkuvat muun muassa arvioimalla, saa-
daanko hankkeille liiketaloudellista kannattavuutta myös teollisuusmittakaavassa. 
Menetelmien valinta ja lupaprosessit käynnistyvät vuoden 2020 aikana. Myös koe-
ruoppaukset ja käsittelypilotit tapahtuvat vuonna 2020.  Toimenpiteen arvioidaan 
jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

-

3
Ensimmäiset asemakaavat ovat 
valmistuneet ja hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa.

Raitiotielinjan mahdollistavat ensimmäiset asemakaavat valmistuvat 2019 ja 
yleissuunnitelma on valmis syksyllä 2019. Tämän jälkeen voidaan aloittaa kortte-
lien asemakaavoitus, joka valmistuu 2020.  Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan 
vuoden loppuun mennessä.

+
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Viiden tähden keskusta

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Viiden tähden keskusta -760 -2 809 -4 076 -4 076 0
Elinvoima- ja osaamislautakunta -728 -2 620 -3 576 -3 576 0
Yhdyskuntalautakunta -32 -189 -500 -500 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel-
man käyttötalous jakautuu yhdyskunta-
lautakunnan ja elinvoima- ja osaamislau-
takunnan vuosisuunnitelmiin.

Asemakeskushankkeen yleissuunnitel-
man työstäminen ja sen teknisten, talo-
udellisten sekä vaiheistamiseen liittyvien 
reunaehtojen selvittäminen ja tiedonhal-
linta jatkuu suunnitelman mukaisesti. 
Haasteena tulee olemaan yleissuunni-
telman toteutuminen. Hämpin parkin 
laajennuksen ja ajoyhteyden linjauksia 
haetaan parin vuoden kuluessa.

Valoviikkojen vanhat valaistuskompo-
nentit on pääosin purettu ja kauden 2019 
- 2020 suunnittelu on käynnissä. Omana 
kokonaisuutenaan tehdään myös Hä-
meenkadun vuoden 2021 valoviikkojen 
suunnittelua. Tammerkosken valaistuk-
sen asennukset jatkuvat ja yläjuoksun 

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Viiden tähden keskustan kehitysohjel-
malle asetettiin vuoden 2019 talousar-
viossa kolme toimenpidettä. Huhtikuun 

suunnittelu on käynnissä.
Santalahden tapahtumapuiston ra-

kentaminen jatkuu, puisto on valmis 
kesällä 2019. Tapahtumapuistoon kuulu-
vien rantareittien suunnittelu ja rakenta-
minen on käynnistynyt. Puiston "käyttö-
ohjeen" teko on aloitettu.

Kunkun parkki -projektissa on tavoit-
teena kaavaehdotuksen saaminen näh-
täville 2019. Haasteena hankkeen etene-
miselle on Näsikallion eritasoliittymän 
vastustus. 

Viinikan lahden osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on nähtävillä, selvityksiä 
tehdään liikenteestä ja vesistömallista. 
Alueen kansainvälisen ideakilpailun val-
mistelut ovat käynnissä, kilpailu alkaa 
15.5.2019. Kilpailun tavoitteita käsiteltiin 
KHssa maaliskuussa 2019. 

Tampereen Taidemuseon ja Pyyni-
kintorin asemakaavan luonnosvaihe on 
käynnissä, kaava valmistuu 2020.  

Särkänniemen tulevalla asemakaava-
alueella sijaitsevan Suomen Trikoon 
tontinluovutuskilpailu on käynnistynyt 
alkuvuonna, ratkaisu voittajasta teh-
dään kesäkuun aikana. Särkänniemi on 
asemakaavoitusohjelman vuoden 2019 
kohde ja valmistuu vuoden aikana suun-
nitellusti.

Sekä yhdyskuntalautakunnan että elin-
voima- ja osaamislautakunnan osalta Vii-
den tähden keskusta -kehitysohjelman 
tilinpäätösennuste on vuosisuunnitel-
man mukainen. 

Kehitysohjelman investointihankkei-
den etenemisestä on raportoitu kohdas-
sa Kehitysohjelman investointien toteu-
ma ja tilinpäätösennuste.

lopun tilanteessa toimenpiteistä kahden 
arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 
yhden toteutuvan osittain vuoden lop-

puun mennessä. Toimenpiteiden etene-
minen on kuvattu alla olevassa taulukossa.
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VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Bruttoinvestoinnit -3 588 -19 132 -18 392 -18 392 0
Asunto- ja kiinteistölautakunta

Bruttoinvestoinnit -1 226 -3 980 -3 980 -3 980 0

Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit -2 362 -15 152 -14 412 -14 412 0

Kehitysohjelman investointien 
toteuma ja tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 
investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-
kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakun-
nan vuosisuunnitelmiin. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmi-
kuussa (KV 18.2.2019 § 26) Kaupunki-
ympäristön palvelualueen 4,454 milj. 
euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 
2018 siirtyneistä Viiden tähden keskusta 
-kehitysohjelman hankkeiden rahoista. 
Tästä Ranta-Tampella 0,14 milj. euroa, 
Kansi- ja Areena hanke 1,114 milj. euroa, 
Ratinan kauppakeskukseen liittyvä to-

teuttamissopimus ja lisätyöt 2,3 milj. eu-
roa, Tapahtuma-alueiden kehittäminen 
ja Tammerkosken valaistus yhteensä 0,7 
milj. euroa ja Investointien suunnittelu 
0,2 milj. euroa.

Kansi- ja Areena -hankkeen työmaa 
on jäljessä aikataulusta n. 2,5 kuukautta. 
Suunnittelu- ja työmaatilanne huomi-
oiden Areenan kannen päälle rakenta-
minen alkaa juhannuksen jälkeen. Ai-
katauluhaasteista huolimatta hankkeen 
investointien toteutus jatkuu toteutus-
sopimuksen mukaisesti vuoden 2019 

aikana ja ensimmäinen vaihe valmistuu 
aikataulun mukaisesti syksyllä 2021. 

Ranta-Tampellan kanavan rakentami-
nen jatkuu edelleen, kanava arvioidaan 
avattavan Näsijärveen vuoden 2019 lo-
pulla. Kanavan ylittävien siltojen rakenta-
minen jatkuu. Tammerkosken rantareitit 
-teemaan kuuluva Vapriikinraitti on avat-
tu Vapun aattona 2019.  

Sekä yhdyskuntalautakunnan alaisten 
että asunto- ja kiinteistölautakunnan 
alaisten investointien ennustetaan to-
teutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Nro Toimenpide vuodelle 2019 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio toimenpiteen  
toteutumisesta vuoden loppuun mennessä

1

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

Ranta-Tampellan kanavan rakentaminen jatkuu, ja kanava arvioidaan avattavan 
Näsijärveen vuoden 2019 lopulla. Kanavan ylittävien siltojen rakentaminen on 
alkanut. Tammerkosken rantareitit -teemaan kuuluva Vapriikinraitti avattiin Vapun 
aattona 2019.  Viinikanlahden osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä, 
selvityksiä tehdään liikenteestä ja vesistömallista. Alueen kansainvälisen ideakil-
pailun valmistelut ovat käynnissä, kilpailu alkaa 15.5.2019. Kilpailun tavoitteita 
käsiteltiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2019. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

2

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

Asemakeskuksen ja asemanseudun kehittäminen etenee suunnitelman mukai-
sesti. Yleiskaava valmistuu 2019 ja asemakaavan ensimmäinen vaihe hyväksytään 
2020. Haasteena on yleissuunnitelman toteutuminen. Hämpin parkin laajennuk-
sen ja ajoyhteyden linjauksia haetaan parin vuoden kuluessa. Kansi ja Areena 
-hankkeen rakentaminen jatkuu ja ensimmäinen vaihe valmistuu aikataulun 
mukaisesti syksyllä 2021. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 
loppuun mennessä. 

+/-

3

Keskustan länsiosan vetovoimaa vah-
vistavat keskeiset hankkeet etenevät, 
avainhankkeina Kunkun Parkki, Näsi-
kallion eritasoliittymä, Särkänniemi-
Mustalahti ja Keskustori. 

Kunkun Parkin ja Näsikallion eritasoliittymän suunnittelun asemakaava etenee 
ehdotusvaiheeseen 2019 aikana.  Särkänniemen tulevalla asemakaava-alueella 
sijaitsevan Suomen Trikoon tontinluovutuskilpailu on käynnistynyt alkuvuonna, 
ratkaisu voittajasta tehdään kesäkuun aikana. Särkänniemi on asemakaavoitusoh-
jelman vuoden 2019 kohde ja valmistuu vuoden aikana suunnitellusti. Keskustorin 
visiotyö valmistuu kesäkuussa ja Ratikkakahvilan suunnittelu jatkuu. Santalahden 
tapahtumapuiston rakentaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+
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Smart Tampere

SMART TAMPERE
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätös- 
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Elinvoima- ja osaamislautakunta -144 -1 985 -994 -994 0
Yhdyskuntalautakunta -209 -415 -415 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta -80 -80 0
Konsernihallinto -36 -141 -141 0
Kehitysohjelma yhteensä -389 -1 985 -1 630 -1 630 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Smart Tampere -kehitysohjelman käyt-
tötalous jakautuu elinvoima- ja osaamis-
lautakunnan, yhdyskuntalautakunnan 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan vuo-
sisuunnitelmiin.

Smart Tampere -kehitysohjelma ja-
kaantuu seuraaviin osaohjelmiin: Kestä-
vä Tampere 2030 -ohjelma, Ekosysteemi 
-ohjelma sekä Digiohjelma. Digiohjelman 
määrärahat kohdistuvat konsernihallin-
non vuosisuunnitelmaan.

Kestävä Tampere -ohjelma edistää 
kaupunkistrategian tavoitetta olla hii-
lineutraali vuonna 2030. Ohjelmaa to-
teutetaan yhteistyössä kaupungin yksi-
köiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Vuoden 2019 toimenpiteitä kaupungin 
yksiköiden kanssa on tuen ja asiantunte-
muksen tarjoaminen yksiköiden toteut-
taessa palvelu- ja vuosisuunnitelmassa 

määriteltyjä toimenpiteitä hiilineutraa-
lisuuden edistämiseksi. Yritysten, yhtei-
söjen ja asukkaiden kanssa toteutetaan 
muun muassa Ilmastosankari -kampan-
ja, tehdään tamperelaisten ilmasto-opas 
sekä osallistutaan yhteistyöprojekteihin, 
muun muassa Stardust (EU Lighthouse), 
Energiaviisaat kaupungit EKAT (6Aika 
EAKR), Puurakennusten digihanke (YM), 
Puurakentaminen nousuun Pirkanmaal-
la sekä jakamistalouden pilotit -hanke 
8Pirkanmaan liitto EAKR). Lisäksi toteu-
tetaan Hiilineutraali Tampere -tiekarttaa 
ja päästöselvityksiä.  

Ekosysteemi -ohjelma edistää alueen 
yritysten älykästä uudistumista, kasvua 
ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä 
vahvistaa Tamperetta houkuttelevana 
osaamiskeskittymänä. Ohjelman toi-
mintamallina on ekosysteemien ja kau-

punkialustojen kehittäminen valituissa 
teemoissa. Ohjelma muun muassa tukee 
nopeita kokeiluja sekä avaa kaupunkiym-
päristöä ja infraa testiympäristöksi sekä 
tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden 
tahojen kanssa.

Digiohjelma edistää kaupungin palve-
lujen digitalisointia ja uusia työskentely-
tapoja nopeiden kokeilujen, osaamisen 
kehittämisen ja toiminnan muutospro-
jektien avulla. Kaupungin tavoitteena on, 
että vuonna 2025 kaikki käyttävät ensisi-
jaisesti digitaalisia palveluja.

Kehitysohjelman toimintakatteen 
ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-
telman mukaisesti sekä elinvoima- ja 
osaamislautakunnan, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan, yhdyskuntalautakunnan 
että konsernihallinnon osalta.

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Smart Tampere -kehitysohjelmalle on 
asetettu vuoden 2019 talousarviossa 
neljä sitovaa toiminnan tavoitetta ja kah-
deksan toimenpidettä. Huhtikuun lopun 
tilanteessa kahden tavoitteen arvioidaan 

toteutuvan ja yhden tavoitteen toteutu-
van osittain vuoden loppuun mennessä. 
Yhden tavoitteen toteutumista ei voida 
vielä arvioida. Toimenpiteistä seitsemän 
arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 

yhden toteutuvan osittain vuoden lop-
puun mennessä. Tavoitteiden ja toimen-
piteiden eteneminen on kuvattu alla ole-
vassa taulukossa.
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Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

8 Digitaalisten palvelujen käyttöaste on 
kasvanut.

Tietohallinto, Talousyksikkö ja Tietojohtamispalvelut valmistelevat käytännön, 
jossa Tampereen kaupungin digitaalisten palvelujen määrä suhteessa palvelujen 
määrään saadaan todennettua. Ensin määritellään kaupungin olemassa olevat 
palvelut, mukaan lukien digitaaliset palvelut. Käyttöasteesta voidaan saada todel-
lista tietoa tämän jälkeen. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. 

?

9
Uusia digitaalisia asiointimahdolli-
suuksia on tunnistettu kokeiluiden 
kautta.

Digiohjelma edistää kaupungin palvelujen digitalisointia ja työskentelytapojen 
uudistamista etsimällä palvelualueiden ja konsernin kanssa uudenlaisia mahdolli-
suuksia ja tapoja kehittää palveluita. Vuonna 2019 uutena Digiohjelmassa aloitet-
tiin kehittämisyhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.  
Kokeiluista muutosprojekteiksi on valmistelussa  mm. Työllisyyspalvelujen digi-
taaliset palvelut ja Kaupunkitilat 24/7 käyttöön -projektit. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

20

Smart Tampere ekosysteemiohjelman 
kautta on syntynyt vähintään kaksi 
monenkeskeistä yhteistyöalustaa 
yrityksille.

Ohjelmassa on käynnissä 5 liiketoimintaratkaisua (3D Kaupunkimallialusta, 
Videoanalyysi matkustajalaskennassa, tapahtuma-applikaatio, drone-testialusta, 
Hervanta 5G sekä Viinikan IoT-alusta), joissa on mukana yli 20 yritystä tai muuta 
toimijaa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

28

Hiilineutraaliuden saavuttamisen 
toteutusohjelma on alkanut ja kes-
keisten osatavoitteiden toteutus on 
alkanut kaupunkikonsernissa.

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt olivat 914 000 t CO2-ekv vuonna 2017. Ko-
konaispäästöt ovat vähentyneet 29 % verrattuna vuoteen 1990 ja asukaskohtaiset 
päästöt lähes 48 %. Päästöjen vähennystrendi on kuitenkin vuoden 2015 jälkeen 
hidastunut ja ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 päästöt hieman kasvoivat.  
Kestävä Tampere -ohjelman toteutus on alkanut kaupunkiympäristön palvelualu-
eella ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistöt, tilat ja asuntopoli-
tiikka -ryhmässä. Muut palvelualueet/ryhmät vuorossa syksyllä 2019. Liikelaitok-
sista ja kaupungin yhtiöistä on jo osan kanssa aloitettu keskustelut tiekarttojen 
tekemisestä. Toimenpiteet ajoittuvat syksyyn ja ensi vuoteen. Asukasyhteistyö 
on käynnistynyt ja yritysyhteistyö aloitetaan syksyllä 2019. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.   
   
 

+/-
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Nro Toimenpide vuodelle 2019 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio toimenpiteen toteutumi-
sesta vuoden loppuun mennessä

1

Tiivistetään yhteistyötä palvelualu-
eiden ja konsernihallinnon välillä 
palveluiden digitalisoimiseksi ja 
työskentelytapojen uudistamiseksi 
(kehityskohteiden valinnat, omista-
juuksista sopiminen ja riittävä resur-
sointi) [Digiohjelma]. 

Digiohjelman ohjausryhmä on uudistettu. 2017–2018 ohjausryhmänä toimi Tie-
tohallinnon ohjausryhmä. 2019–2020 ohjausryhmässä on palvelualueiden ja kon-
sernin kehittämisestä vastuussa olevia henkilöitä. Salkkujohtoryhmät seuraavat 
Digiohjelmassa tehtävien projektien edistymistä. Jokaisella Digiohjelman projektil-
la on ohjausryhmä, jossa on edustus ko. palvelualueelta ja tietohallinnosta. Lisäksi 
on tarvittavat projektiryhmät. Tietohallinto (ml. Digiohjelma) on mukana kehittä-
mässä useita kaupunkitasoisia toimintaprosesseja (mm. strategia- ja kehittämisyk-
sikön ja talousyksikön kanssa), joilla tehostetaan mm. palvelu- ja vuosisuunnitel-
mien valmistelua sekä tuottavuusvaikutusten johtamisen ja raportoinnin mallia ja 
mittareita. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

2

Luodaan keinoja palveluiden digitali-
soimisen ja työskentelytapojen uudis-
tamisen kokonaiskuvan seurantaan ja 
ohjaamiseen [Digiohjelma]. 

Kehitettävän palvelun omistajan määrittelemiin tavoitteisiin on kokeilujen avulla 
pyritty löytämään parhaita ratkaisuja. Digiohjelmassa on ajalla 1/2017-4/2019 ollut 
34 projektia ja 66 kokeilua. Näistä muutosprojekteiksi on edennyt tai etenee 13 
kpl ja kokeiluista käyttöön jääneitä on 21 kpl. Muutosprojekti koostuu tyypillisesti 
useiden eri kokeilujen muodostamasta kokonaisuudesta. Tietohallinnossa on ke-
hitetty ja otettu käyttöön ICT-kehittämisen tuottavuuspotentiaalin raportointimalli, 
joka perustuu ICT-kehittämishankkeiden ja kokeilujen kustannushyötylaskelmiin. 
Raportointimallia kehitetään tuottavuusseurannan kehittämistyön yhteydessä. 
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

3
Määritellään yhdessä eri toimijoiden 
kanssa keskeiset eri teemojen liiketoi-
mintapilotit [Ekosysteemiohjelma]. 

Teemojen suunnitellut liiketoimintapilotit ja alustavat suunnitelmat vuodelle 2019 
on tehty. Käynnissä olevia liiketoimintapilotteja on yksi ja suunniteltuja kaksi. Seu-
raavaksi luodaan teemojen omat strategiset tavoitteet, joihin liiketoimintapilotit 
integroituvat. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

4

Käynnistetään sovitut projektit ja 
jatketaan meneillään olevia projekteja 
suunnitelmien mukaisesti [Ekosystee-
miohjelma]. 

Sovitut hankkeet on käynnistetty aikataulussa. Uutena alkoi AI Hub Tampere ja 
Turvallisuus -hanke. Meneillään olevia hankkeita on jatkettu suunnitelmien mukai-
sesti. Käynnissä olevia hankkeita on kaksi ja hankehakuja käynnissä 5. Toimenpi-
teen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+

5

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

Jalkautus on alkanut kaupunkiympäristön palvelualueella ja elinvoiman ja 
kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-ryhmässä. Yksi-
köihin on nimetty vastuuhenkilöt, joiden kanssa valmistellaan yksiköiden Kohti 
hiilineutraalia kaupunkia -tiekartat. Muut palvelualueet/ryhmät vuorossa syksyllä 
2019. Sidosryhmien kanssa yhteistyö aloitettu mm. Tampereen Sähkölaitos Oy:n, 
Tampereen Infra liikelaitoksen, TOAS:n, VTS:n ja Ekokumppanit Oy:n kanssa. 
Asukasyhteistyö aloitettu Ilmastosankari-kampanjalla ja kiertämällä alueelliset 
asukasverkostot sekä julkaisemalla tamperelaisten ilmasto-oppaan. Yritysyhteis-
työ aloitetaan syksyllä 2019. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden 
loppuun mennessä.

+/-

6

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

Joukkoliikenteen käyttövoimat -selvityksen tekeminen on alkanut yhteistyössä 
joukkoliikenteen kanssa. Kaupunkipyörien käyttöönoton valmistelu on alkanut yh-
teistyössä liikennesuunnittelun ja joukkoliikenteen kanssa. Lisäksi on valmisteltu 
yhteisiä kestävän liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä liikkumisen suunnittelun 
kanssa (osana SUMP-ohjelmaa). Sähköbussien käyttökokemuksia on selvitetty 
osana Stardust-hanketta. Ekokumppanit Oy:n ja liikennesuunnittelun kanssa on 
valmisteltu Jakajat -hankesuunnitelmaa, johon liittyy yhteiskäyttöautojen ja -pyöri-
en pilotti. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

7

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

Energiaviisaat kaupungit -projektissa on valmisteltu älytalon ratkaisuja yhteistyös-
sä VTS:n kanssa, palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista digitali-
saation avulla yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän ja Tila-
palvelut Oy:n kanssa ja Hiedanrannan älykästä energiajärjestelmää yhteistyössä 
Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa. Stardust-projektissa on kehitetty hiilineut-
raalin asumisen uusia ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa Härmälänrannassa 
ja Ilokkaanpuistossa. AREA-projektissa on tuettu Härmälän alueella pientaloasuk-
kaiden siirtymistä öljystä uusiutuviin energiamuotoihin. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

8

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

Energiaviisaat kaupungit -projektissa on valmisteltu yhteistyössä Hiedanrannan 
kehitysohjelman kanssa Hiedanrannan hiilinegatiivisen alueen energiasuunnitel-
maa ja käynnistetty yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän kans-
sa Vuoreksen nollaenergiakorttelin tontinluovutuskilpailu. Stardust-projektissa 
on pilotoitu kaukolämmön kysyntäjoustopalvelua keskustan alueella yhteistyössä 
Sähkölaitoksen ja Tilapalvelut Oy:n, TOAS:n, seurakunnan ja yritysten kanssa. EU 
Gugle -projektissa on pilotoitu Tammelan alueella energiatehokkaan peruskorja-
uksen menetelmiä yksityisissä taloyhtiöissä. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan 
vuoden loppuun mennessä. 

+
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Raitiotie-kehitysohjelma

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 / 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 
/ VS 19

Yhdyskuntalautakunta -433 -1 000 -1 500 -1 500 0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä 
Paikkatieto) -23 -37 -61 -65 -3

Toimintakate vyörytyksin -456 -1 037 -1 561 -1 565 -3

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Yhdyskuntalautakunnan alle kuuluvan 
Raitiotie-kehitysohjelma -palveluryhmän 
toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisesti. Kehitys-

ohjelman toteutuneet toimintakulut ovat 
olennaisesti vuosisuunnitelman mukai-
set. Tarkemmin Raitiotiehankkeesta on 
raportoitu Toiminnan ja talouden kat-

sauksen liitteessä 1, Raitiotie-kehitysoh-
jelma ja Tampereen Raitiotie Oy.

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

34
Raitiotien osan 1 rakentaminen on 
edennyt tavoitellun aikataulun mu-
kaisesti.

Raitiotien rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuksissa. Raitiotieallians-
sin osan 1 valmiusaste huhtikuussa 2019 on 56 %. Kaupallisen koeliikenteen on 
tavoite alkaa 1.4.2021 ja varsinaisen kaupallisen liikenteen tavoiteajankohdaksi 
on asetettu 9.8.2021. Raitiotien osaa 1 koskien kaupunginhallitus päätti 23.4., että 
raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan 
teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - 
Tampereen valtatie. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää ns. Hatan-
pään valtatien haaran rakentamisesta marraskuussa 2019. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  

+

35
Raitiotien seudullisesta laajenemises-
ta ja vaiheistuksesta on muodostunut 
yhteinen kokonaisnäkemys.

Seudullisen yleissuunnitelman aloittamisesta on Tampereen, Pirkkalan, Kangasa-
lan ja Ylöjärven yhteinen tahtotila. Seudullisen yleissuunnitelman tarjouspyyntö 
on julkaistu ja tarjousten jättämisen määräaika on 6.5.2019. Tavoitteena on, että 
seudullinen yleissuunnitelma valmistuu v. 2020 loppuun mennessä ja että päätök-
senteko seudullisen raitiotien ratalinjauksista tehdään suunnitteluun osallistuvien 
kuntien valtuustoissa syksyllä 2020. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä.  

+

36

Raitiotien osan 2 suunnittelu on eden-
nyt Raitiotieallianssin kehitysvaiheena 
sekä Hiedanrannan ja Niemenrannan 
asemakaavoituksena.

Osan 2 suunnittelu etenee Raitiotieallianssin kehitysvaiheena. Viidellä kadulla ka-
tusuunnitelmat on hyväksytty ilman muistutuksia. Hiedanrannan tehdasalueella ja 
Enqvistinkadulla raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä. Raitiotien toteutushank-
keen ja sen rinnakkaisten hankkeiden sisällönmääritys on osalla 2 koordinoitua. 
Näsijärven vesistötäytöstä on jätetty uusi vesilupahakemus. Hiedanrannan alueen 
asemakaavoitus etenee siltä osin, kuin se on mahdollista ilman lainvoimaista 
vesilupaa. Niemenrannan asemakaavoissa on otettu huomioon raitiotien tarpeet. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  

+

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle on asetettu 
vuoden 2019 talousarviossa kolme toi-
minnan tavoitetta ja viisi toimenpidettä. 
Huhtikuun lopun tilanteessa kaikkien 

tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Toi-
menpiteistä kahden arvioidaan toteutu-
van suunnitellusti ja kolmen toteutuvan 
osittain vuoden loppuun mennessä. Ta-

voitteiden ja toimenpiteiden eteneminen 
on kuvattu alla olevassa taulukossa.
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1
Rakentamisen aikaisten haittojen 
lieventäminen yhteistyössä yrittäjien 
ja sidosryhmien kanssa.

Raitiotien rakentamisen aikaisten haittojen lieventämistä on tehty pormestarin 
nimeämien työryhmien määrittämien toimenpiteiden mukaisesti. Läntisen kes-
kustan elävöittämiseksi suunniteltua Ratikkakahvilaa on valmisteltu yhteistyössä 
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Tampere Tunnetuksi ry:n kanssa. 
Keskustassa on järjestetty korttelitilaisuuksia alueen yrittäjille ja muille toimijoille 
sekä raitiotiekatujen lopputilanteesta on viestitty reitin varrella oleville yrittäjille 
mm. Makettinäyttelyn yhteydessä järjestetyssä yrittäjätilaisuudessa. Haasteita 
aiheuttaa mm. Tuulensuun korttelin töiden odotettua pidempi kesto, heikentynyt 
joukkoliikennetarjonta Hämeenkadun länsipäässä sekä keskustaan toteutuneet 
uudet kilpailevat kauppapaikat. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain 
vuoden loppuun mennessä.

+/-

2
Raitiotien toteutushankkeen viestin-
nän ja sidosryhmäyhteistyön kokonai-
suuden koordinointi.

Raitiotien toteutushankkeen viestintä on jaettu Raitiotieallianssin viestintäryh-
mään (vetovastuu Raitiotieallianssilla, mukana edustus kaupungilta ja Tampereen 
Raitiotie Oy:ltä) sekä raitiotien käyttöönoton viestintään (vetovastuu Tampereen 
Raitiotie Oy:llä, mukana edustus kaupungilta ja allianssilta). Raitiotien kehitysoh-
jelma on ollut muokkaamassa viestinnän prosesseja ja osallistuu molempien ryh-
mien toimintaan aktiivisesti ja tukee niitä mm. hankinnoin ja henkilöresurssein. 
Sidosryhmäyhteistyötä tehdään jatkuvasti kuntalaisten, yritysten, kiinteistönomis-
tajien ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Osalla 1 keskustelu liittyy rakentami-
seen, ja osalla 2 sekä Hatanpään valtatiellä suunnitteluun. Toimenpiteen arvioi-
daan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

3
Valtionavun neuvotteleminen osan 2 
suunnitteluun ja seudulliseen yleis-
suunnitteluun.

Osan 2 suunnittelun valtionapupäätös on saatu 21.3.2019. 
Seudullisen yleissuunnitelman tarjoukset saadaan 6.5. mennessä.  Voittaneen tar-
jouksen perusteella saadaan yleissuunnitelman tarkentunut kustannusarvio. Val-
tionapuhakemuksen laatiminen on mahdollista seudullisesta yleissuunnitelmasta 
tehdyn hankintapäätöksen jälkeen. Seudullisen yleissuunnitelman valtionapu on 
mukana myös MAL4-neuvottelukierroksen tavoitteissa. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. 

+/-

4

Seudullinen yleissuunnittelman laatija 
on kilpailutettu. Yleissuunnittelu 
käynnissä yhdessä kehyskuntien 
kanssa.

Seudullisen yleissuunnitelman tarjoukset saadaan 6.5. Suunnittelutyö alkaa kesä-
kuussa. Yleissuunnittelua on valmisteltu yhdessä Pirkkalan kunnan sekä Kanga-
salan ja Ylöjärven kaupunkien kanssa. Ohjaus- ja seurantaryhmät kokoontuvat 
säännöllisesti. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

5
Raitiotiejärjestelmän käyttöönotto 
kaupungin näkökulmasta. Kohderyh-
mänä mm. kuntalaiset ja yritykset.

Raitiotien käyttöönoton viestintäsuunnitelma on tehty. Vetovastuu on Tampereen 
Raitiotie Oy:llä, mutta kehitysohjelma on mukana toteuttamassa ja rahoitta-
massa toimenpiteitä. Näkyvimpänä toimenpiteenä järjestettiin Makettinäyttely 
Tampere-talossa helmikuussa, kävijöitä oli n. 15 000. Näyttely jatkuu toukokuussa 
Rollikkahallissa, päävastuu on kehitysohjelmalla ja tätä varten on myös rekrytoitu 
näyttelyavustaja 6 kuukaudeksi palkkatuella. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan 
osittain vuoden loppuun mennessä. 

+/-

Nro Toimenpide vuodelle 2019 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio toimenpiteen toteutumi-
sesta vuoden loppuun mennessä



84

Talousarvion ToTeumaverTailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -kehitysohjelma

TYÖLLISYYDENHOIDON KOKEILU
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-4 
2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Elinvoima- ja osaamislautakunta -6 344 -16 903 -18 398 -18 698 -300

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -ke-
hitysohjelman toimintakatteen ennuste 
-18,7 milj. euroa ylittää vuosisuunnitel-
man 0,3 milj. eurolla. 

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin 
kehitysohjelma vuosille 2019-2020 on jat-
koa 1.8.2017-31.12.2018 toteutetulle työ-
voima- ja yrityspalveluiden alueelliselle 
kokeilulle (työllisyyskokeilu). Uudella ke-
hitysohjelmalla jatketaan ja kehitetään 
edelleen Pirkanmaan 10 kunnassa toteu-
tetun työllisyyskokeilun hyviä käytänteitä 
sekä rakennetaan kaupunkiseudun tule-
vaisuuden työllisyydenhoidon mallia.

Vastuu alueellisessa kokeilussa olleista 
asiakkaista siirtyi Pirkanmaan TE-toimis-

tolle ja kaupungin toimivalta ja pääsy 
valtion asiakastieto-järjestelmään työ-
voima- ja yrityspalveluiden osalta loppui. 
Palvelutarpeen mukaisten palveluiden ja 
sujuvan asiakasohjauksen turvaamiseksi 
on valmisteltu laaja-alaista yhteistyömal-
lia työllisyyspalvelujen järjestäjien, kau-
pungin ja TE-toimiston välille. Yhteinen 
palvelualustapohjainen palvelumalli on 
osa elinvoima- ja kasvupalvelujen alli-
anssiin liittyvää kehitysohjelmaa. Tarkoi-
tuksena on hyödyntää työllisyyskokeilun 
hyvät toimintamallit sekä ehkäistä eri 
toimijoiden päällekkäistä työtä ja mah-
dollistaa alueen käytössä olevien voima-
varojen hyödyntäminen parhaalla mah-

dollisella tavalla.
Vuoden alku on ollut työllisyyskokei-

lun aikana käynnistettyjen asiakkaiden 
aktivointitoimenpiteiden varassa. Pit-
käkestoisten työllistymistä edistävien 
toimenpiteiden johdosta mm. kuntout-
tavan työtoiminnan työtoimintapäivien 
määrä on pystytty pitämään viime syk-
sykuukausien keskimääräisellä tasolla. 
Yhteistyömallin ja asiakasohjauksen käy-
täntöjen sopiminen TE-hallinnon kans-
sa on edennyt alkuvuonna toivottua hi-
taammin, mutta tilanne on huhtikuussa 
parantunut.

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma

Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -kehi-
tysohjelmalle on asetettu vuoden 2019 
talousarviossa kolme toiminnan tavoi-
tetta ja kolme toimenpidettä. Huhtikuun 
lopun tilanteessa kahden tavoitteen ar-

vioidaan toteutuvan ja yhden tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 
loppuun mennessä. Toimenpiteistä kah-
den arvioidaan toteutuvan suunnitellus-
ti vuoden loppuun mennessä ja yhden 

toimenpiteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida. Tavoitteiden ja toimenpiteiden 
eteneminen on kuvattu alla olevassa tau-
lukossa.
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Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

2
Maahanmuuttajien työllisyys on 
parantunut edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja kohderyhmän työt-
tömyysaste on laskenut. Huhtikuussa 2019 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 
1120, mikä on 10,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömyys-
aste oli huhtikuussa 22,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 25,9 %. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

+

13
Erityistä tukea tarvitsevien työllis-
tymisedellytykset ovat parantu-
neet.

Erityistä tukea tarvitsevia on ohjattu runsaasti työllistymisedellytyksiä parantaviin 
palveluihin. Kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi 
luettaviin palveluihin lisääntyi 14 % vuoden takaisesta. Esimerkiksi työllisyyspal-
veluiden työhön ja koulutukseen suuntaavasta kuntouttavasta työtoiminnasta 
suoraan työhön, koulutukseen tai työkokeiluun eteni 42 % asiakkaista. Osallistavan 
sosiaaliturvan kokeilun piirissä on 187 asiakasta. Kokeilussa tehdään yhteistyötä 
Nuorten arki haltu -hankkeen ja Ohjaamojen Onni-hankkeen kanssa. Osallisuutta 
vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan (OSKU) piirissä on 432 asiakasta ja sosiaali-
sessa kuntoutuksessa 324 asiakasta. Tammi-huhtikuun aikana OSKU-palvelusta on 
siirtynyt eteenpäin 42 asiakasta (9,7 %). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä.

+

14

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

Ajanjaksolla 1-4/2019 kuntaosuus toteutui 2,0 milj. euroa pienempänä kuin vastaa-
vana ajanjaksona 2018. Koko vuoden ennuste on, että kuntaosuus pienenee 1,5 
milj. euroa verrattuna vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan. Vuoden 2018 toteumaan 
verrattuna kustannusten ennustetaan laskevan 2,7 milj. euroa. Tavoitteen arvioi-
daan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  

-

Nro Toimenpide vuodelle 2019 Toimenpiteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio toimenpiteen  
toteutumisesta vuoden loppuun mennessä

1

Jatketaan ja kehitetään edelleen 
työllisyyskokeilun hyviä käytänteitä 
osaksi maakunnallista yhteistyö-
mallia 2021.

Alkuvuoden aikana on luotu yhteistyössä TE-toimiston kanssa alustapohjaista 
rakennetta, jonka avulla pyritään turvaamaan asiakasohjaus palveluihin ja työlli-
syyskokeilun hyvät käytänteet niin pitkälle kuin nykylainsäädäntö ja -toimivaltuudet 
mahdollistavat. Tavoitteena on tuottaa työnhakijoiden ja työnantajien palvelut 
asiakaslähtöisillä, palvelutarpeisiin pohjautuvilla järjestäjien ja tuottajien yhteisillä 
palvelualustoilla. Alustoja rakennetaan seuraaviin teemoihin: Yrittäjyys- ja työnanta-
japalvelut, Kansainvälisen osaamisen palvelut, Työllisyys- ja koulutuspalvelut, Nuor-
ten työllisyyspalvelut sekä Aikuisten monialaisen tuen palvelut. Alustakohtaisten 
toimintamallien valmistelu ja asiakaskunnan haltuunotto on meneillään. Aikuisten 
monialaisen tuen palvelujen alustan toiminta kaupungin ja TE-toimiston yhteisissä 
toimipisteissä on jo käynnissä. Muut palvelualustat asemoituvat yhteisten fyysisten 
tilojen osalta vuoden 2019 aikana. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden 
loppuun mennessä. 

+

2

Haetaan Pirkanmaan kuntien kes-
ken yhdenmukainen toimintamalli 
osaamisperustaisille työllisyyspal-
veluille. 

Pirkanmaan muut kunnat ovat nimenneet yhteiset edustajansa palvelualustavalmis-
teluun ja Pirkanmaan laajuinen valmistelutyö on käynnistynyt. Valmisteluvaiheen 
jälkeen kunnat tekevät päätökset jatkosta. Toimenpiteen toteutumista ei voida vielä 
arvioida.

?

3
Tuotteistetaan yhteistyöalustoilla 
toteuttavat kuntien elinvoimapal-
veluihin liittyvät työllisyyspalvelut.

Työllisyyspalveluiden strategian kirkastaminen kohti asiakkaille annettavaa brändi-
lupausta, jolla varmistetaan tuotteistettujen palveluiden houkuttelevuus ja ymmär-
rettävyys suhteessa asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin, on käynnistetty.   
Työllisyyspalvelut ja Tredu rakentavat yhteisiä ura- ja rekrytointipalveluita ja yhteiset 
palvelut korkea-asteen oppilaitosten kanssa ovat selvitys- ja valmisteluvaiheessa. 
Yrittäjyys- ja työnantajapalvelujen alustalla rakennetaan laaja-alaista yhteistyömallia 
työnantajien osaavan työvoiman varmistamiseksi ja työnhakijoiden yrittäjyyden li-
säämiseksi. Kansainvälisen osaamisen houkutteluun liittyvä työ on käynnistymässä. 
Digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa asiointia on lisätty vakinaistettujen digipalvelui-
den käytön täysimääräistämisen kautta sekä tunnistamalla uusia digitaalisia asioin-
timahdollisuuksia uusien kokeilujen avulla. Digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden 
ja tuottavuuden systemaattinen mittaaminen on aloitettu. Toimenpiteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

+



86

Talousarvion ToTeumaverTailu

 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019

VETOVOIMAINEN ELÄMYSKAUPUNKI
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 
1 000 euroa

Tot 1-14 
2019 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Elinvoima- ja osaamislautakunta -107 -542 -542 0

Toimintakatteen toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Vetovoimainen elämyskaupunki -ke-
hitysohjelmalla vastataan Tampereen 
strategiseen tavoitteeseen olla Pohjois-
maiden vetovoimaisin elämyskaupunki 
vuoteen 2030 mennessä. Kehitysohjel-
man tavoitteena on kehittää kaupunki-
kulttuuria, matkailua ja tapahtumia sekä 
elämystaloutta ja luovia aloja laajana ja 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Ohjelma 
jakautuu neljään teemakokonaisuuteen, 

joilla vahvistetaan Tampereen vetovoi-
maa ja elinvoimaa laaja-alaisesti. Teema-
kokonaisuudet ovat 1) kaupunkiylpeys ja 
yhteisöllisyys 2) arjen ykkönen 3) veto-
voimaiset elämykset ja 4) älykäs osaami-
sen kaupunki.

Tammi-huhtikuun toteutuneet toimin-
takulut ovat -0,1 milj. euroa. Ohjelman 
julkistustapahtuma oli maaliskuun lopul-
la. Vetovoimainen elämyskaupunki -kehi-

tysohjelman toimintakatteen ennuste on 
vuosisuunnitelman mukainen, -0,5 milj. 
euroa. 

Ohjelman toteutus on vaatinut enem-
män henkilöstöresursseja kuin vuosi-
suunnitelmavaiheessa arvioitiin. Tämän 
myötä henkilöstömenojen toteumaen-
nuste tulee kasvamaan, mutta tällä ei 
kuitenkaan ole vaikutusta toimintakat-
teen ennusteeseen.

Toiminnan tavoitteiden 
toteuma
Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitys-
ohjelmalle asetettiin vuoden 2019 talous-

arviossa yksi tavoite, jonka arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

Nro Toiminnan tavoite 2019 Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutumisesta 
vuoden loppuun mennessä

24
Tampereen kulttuuriohjelma on 
valmistunut laajapohjaisessa yh-
teistyössä osana hakuprosessia. 

Tampereen kulttuuristrategiaa ja kulttuuripääkaupunkihakemuksen sisältöjä on 
valmisteltu kevään ajan laajassa yhteistyössä asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. 
Strategialuonnos tulee kommentoitavaksi alkusyksystä ja poliittiseen päätöksen-
tekoon loka-marraskuussa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun 
mennessä. 

+
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konserniHallinTo 
Talouden toteuma ja tilinpäätös-
ennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 
 / 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Konsernihallinto

Toimintatulot 7 258 1 464 22 754 22 894 140
Toimintamenot -15 074 -22 512 -49 187 -48 577 610
Toimintakate -7 816 -21 048 -26 433 -25 683 750
Smart Tampere
Toimintatulot 0 0 287 287 0
Toimintamenot -46 0 -428 -428 0
Toimintakate -46 0 -141 -141 0
ICT-kehittäminen
Toimintatulot 16 967 0 0 0
Toimintamenot -954 -6 495 -6 900 -6 900 0
Toimintakate -938 -5 528 -6 900 -6 900 0
Bruttoinvestoinnit -6 -46 -3 500 -3 500 0
Toimintakate + nettoinvestoinnit -944 -5 574 -10 400 -10 400 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Konsernihallinto

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-
kehittäminen ja Smart Tampere) toimin-
takate oli tammi-huhtikuussa -7,8 milj. 
euroa, mikä oli 1,0 milj. euroa ajankohdan 
vuosisuunnitelmaa parempi. Merkittävin 
syy tähän on palvelujen ostojen arvioitua 
pienempi toteuma, koska useiden käyn-
nissä olevien projektien kustannukset 
ovat olleet suunniteltua pienempiä.

Tilinpäätösennuste on vajaa 0,8 milj. 
euroa suunniteltua parempi. Toiminta-
tulojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. 
euroa parempana johtuen hankkeisiin 
saatavista avustuksista. Toimintame-
noissa arvioidaan säästettävän 0,6 milj. 
euroa. Henkilötyövuosiennuste on 12,3 
vuosisuunnitelmaa pienempi 360,3. Hen-
kilöstömenojen ennustetta on pienen-
netty tästä johtuen 0,5 milj. euroa, mutta 

toisaalta henkilöstömenojen ennustetta 
on kasvatettu 0,1 milj. euroa budjetoi-
mattomien hankkeiden takia (vastaavat 
tulot huomioitu tukien ja avustusten en-
nusteessa).

ICT-kehittäminen

Tietohallintoyksikön tehtävä on kehit-
tää kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. 
Vuodelle 2019 kehittämiseen on varattu 
yhteensä 10,4 milj. euroa, josta investoin-
teihin 3,5 milj. euroa. ICT-investointeihin 
tehtiin vuosisuunnitelmamuutos val-
tuuston päätöksellä (18.2.2019 § 26), kun 
3 milj. euroa viime vuonna käyttämättä 
jäänyttä rahaa uudelleen budjetoitiin 
vuodelle 2019.

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toi-
mintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä 

toteutuivat tammi-huhtikuussa 1,4 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. 
ICT-projektien, Digi-ohjelman ja pienke-
hittämisen osalta ollaan tällä hetkellä 
enemmän projektien käynnistämisvai-
heessa ja kustannuksia ei ole sen vuoksi 
kertynyt suunnitellulla tavalla. ICT-pro-
jekteja on käynnissä aikaisempia vuosia 
vähemmän ja tästä syystä projekteille ei 
ole vielä kohdistettu rahoja. 

ICT-kehittämisen ennustetaan toteu-
tuvan suunnitelman mukaisesti. Digi-
ohjelma -projektien arvioidaan toteutu-
van kokonaisuutena vuosisuunnitelman 
mukaisesti, mutta henkilöstömenojen 
ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa ja 
vastaavasti palveluiden ostojen ylittyvän 
0,1 milj. euroa.  
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YHTeiseT erÄT 

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 
euroa

Tot 1-4 
 / 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 
/ VS 19

Toimintatulot 459 1 660 1 105 1 105 0
Toimintamenot -36 317 -110 271 -110 775 -111 204 -429
Toimintakate -35 858 -108 611 -109 670 -110 099 -429

Käyttötalouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste 

Yhteisten erien toimintakate toteutui 
tammi-huhtikuussa 0,7 milj. euroa suun-
niteltua parempana. 

Toimintatuotot toteutuivat lähes suun-
nitellusti. 

Toimintamenot toteutuivat 0,6 milj. 
euroa suunniteltua parempina. Hen-
kilöstökulut ovat toteutuneet 0,3 milj. 
euroa suunniteltua pienempinä, koska 
harkinnanvaraista määrärahaa ei ole 
käytetty ja eläkemaksut ovat toteutu-
neet budjetoitua pienempinä.  Palvelu-
jen ostot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa 
suunniteltua pienempinä, koska han-
kinnat painottuvat loppuvuoteen. Avus-
tukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa 
suunniteltua parempana johtuen siitä, 

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste, 1 000 
euroa

Tot 1-4 
 / 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Bruttoinvestoinnit -799 -17 275 -13 256 -13 256 0
Pysyvien vastaavien luovu-
tustulot 37 10 597 500 537 37

Investointien toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Yhteisten erien investoinnit ovat pääasi-
assa sijoituksia konserniyhtiöihin. Huhti-
kuun loppuun mennessä on toteutunut 
0,799 milj. euron sijoitus Kiinteistö Oy 
Tampereen Monitoimiareenaan.

Nettoinvestointien ennustetaan toteu-
tuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 
Ennuste koostuu seuraavista kohteista: 

että Suurtapahtumiin liittyvät avustukset 
maksetaan vasta tapahtumien jälkeen. 
Muut toimintakulut on toteutunut 0,3 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonom-
pana johtuen velvoitetyöllistettävien 
määrän ennakoimattomasta kasvusta. 
Kasvu on huomioitu nostamalla Työlli-
syys- ja elinkeinopalveluiden ennustetta 
vastaavalla summalla. Ennusteen nosto 
katettiin harkinnanvaraisten erien ulkoi-
sista menoista.

Yhteisten erien toimintakatteen en-
nustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa 
suunniteltua huonompana. Ennuste on 
heikentynyt maaliskuun ennusteesta 0,7 
milj. euroa, koska arviota Tredulle osoi-
tettavasta valtionosuusrahoituksesta on 

päivitetty. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö hyväksyi kaupungin oikaisupyynnön 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden perus-
opetuksen valtionosuuden perusteena 
olevasta suoritemäärästä. Tämän joh-
dosta Tredulle osoitettava valtionosuus 
nousi vajaa 0,6 milj. euroa. Lisäksi valti-
onosuusarviota oikaistiin muilta osin va-
jaalla 0,2 milj. eurolla. Harkinnanvaraisia 
henkilöstömäärärahoja arvioidaan käy-
tettävän yli 0,3 milj. euroa budjetoitua 
vähemmän. Verotuskustannusten en-
nustetaan toteutuvan 0,03 milj. euroa 
suunniteltua suurempina.

Suunnitelman mukaisten poistojen en-
nustetta on pienennetty 0,4 milj. euroa.

Suomirata Oy 4 milj. euroa, KOY Tampe-
reen Monitoimiareena 0,799 milj. euroa, 
Hiedanrannan Kehitys Oy 0,05 milj. eu-
roa, Hiedanranta Ky 0,75 milj. euroa, in-
vestointiavustus TREDU-Kiinteistöt Oy:lle 
5,657 milj. euroa ja kaupunginhallituksen 
käyttöön erillisten päätösten mukaan 2 
milj. euroa. 

Pysyvien vastaavien luovutustulojen 
budjetti sisältää sijoitetun vapaan oman 
pääoman palautusta (svop) Finnpark 
Oy:ltä 0,5 milj. euroa. Pysyvien vastaavi-
en luovutustuloja on kirjattu noin 37 000 
euroa (Vuores Palvelu Oy, Tuomi Logis-
tiikka Oy ja Nokian Panimo Oy).
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TaseYksikÖT

Pirkanmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto 
huhtikuun lopussa oli noin 16,8 milj. eu-
roa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoi-
men maksuosuustulojen ja ensihoidon 
tulojen lisäksi myös ensivastetoiminnan 
tulot, nk. ERHE-maksut sekä palotarkas-
tusmaksut. Ensivastetuloja on arvioitu 
kertyvän talousarviovuoden aikana 0,4 
milj. euroa. Alkuvuoden ensivastetulot 
ovat toteutuneet edellisvuotta ja vuosi-
suunnitelmaa pienempinä. Ensivastetu-
lojen pienentyminen johtuu tehtävämää-
rien vähenemisestä ensivastetoimintaan 
tulleiden muutosten johdosta. Liikevaih-
to on vuosisuunnitelman mukainen ja 
edellisen vuoden tasolla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) 
ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat sol-
mineet yhteistoimintasopimuksen kos-
kien ensihoitopalvelun toteuttamista 
Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Valkea-
kosken, Lempäälän, Akaan, Vesilahden 
ja Ylöjärven kuntien alueilla. Suurin osa 
ensihoidon tuloista kertyy sopimuslasku-
tukseen perustuen PSHP:lta. Ensihoidon 

liikevaihto oli huhtikuun lopussa 4,1 milj. 
euroa, josta 2,9 milj. euroa on kertynyt 
sopimuslaskutuksesta. Tulot ovat toteu-
tuneet vuosisuunnitelman mukaisina.

Pirkanmaan pelastuslaitos on valmi-
usorganisaatio, joten muuttuvat suorit-
teiden määrät vaikuttavat vain vähän 
kuukausittaisiin menoihin. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen toimintamenot koko-
naisuudessaan ovat huhtikuun lopussa 
16,4 milj. euroa, mikä on 5,7 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimin-
tamenoista vajaa 66,4 prosenttia on pe-
lastustoiminnan menoja, loput ensihoi-
don menoja.

Henkilöstömenojen toteuma huhti-
kuun lopussa oli 12,2 milj. euroa, mikä 
on 5,4 prosenttia enemmän kuin edellis-
vuonna. Vuonna 2019 lomarahan osuus 
on suurempi kuin vuonna 2018 ja tämä 
tekee kasvua henkilöstömenoihin verrat-
tuna vuoteen 2018. Henkilöstökulujen ko-
konaisennuste säilyy kuitenkin ennallaan.

 Muiden toimintamenojen kuin hen-
kilöstömenojen toteuma yhteensä on 

1 000 euroa Tot 1-4 
 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019

TP Enn 
19 / VS 

19

Liikeylijäämä -91 -37 -1 -1 0
Investoinnit -81 -1 895 -1 920 -1 920 0
Rahoitusosuudet 0 341 62 62 0
Pysyvien vastaavien luovutustulot 13 16 0 0 0
Investointien rahavirta yhteensä -68 -1 538 -1 858 -1 858 0

4,2 milj. euroa, kasvua edelliseen vuo-
teen on 5,7 prosenttia. Alkuvuoteen on 
ajoittunut normaalia enemmän erilaisia 
kaluste- sekä varustehankintoja ja asuin-
kiinteistöjen itsearviointilomakkeiden 
postitukset ovat myös ajoittuneet alku-
vuodelle. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talou-
den toteuma huhtikuun lopussa oli 0,1 
milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen 
ennustetaan olevan vuosisuunnitelman 
mukainen.

Pelastuslaitoksen investoinnit koos-
tuvat pääasiassa raskaasta sammutus-
kalustosta, ambulansseista sekä har-
joituskäyttöön tarkoitetun palotalon 
rakentamisesta. Pirkanmaan pelastus-
laitoksen investoinnit painottuvat lop-
puvuoteen. Palotalon rakennusvaihe on 
suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa 
syyskuussa. Toteutuneet investointime-
not kohdistuvat säiliöautoon. Investoin-
nit toteutunevat tilinpäätösennusteen 
mukaisesti.
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Nro Talousarviotavoite 
2019 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen  

toteutumisesta vuoden loppuun mennessä

1

Pelastustoimen valvon-
tatehtävät ovat toteutu-
neet valvontasuunnitel-
man mukaisesti.

Määräaikaisen 
valvonnan toteutu-
minen

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa on esitetty arvio vuonna 2019 
suoritettavasta määräaikaisesta valvonnasta. Huhtikuun loppuun men-
nessä asuinrakennuksiin on kohdentunut 14 924 valvontatoimenpidettä 
(79 % arvioidusta määrästä) ja yritys- ja laitoskohteisiin 825 valvontatoi-
menpidettä (33 % arvioidusta määrästä). Valvonnan arvioidaan toteutu-
van valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan 
vuoden loppuun mennessä. 

 +

2

Pelastustoimen toiminta-
valmiusaikavaatimus on 
saavutettu pelastuslai-
toksen palvelutasopää-
töksen mukaisesti. 

Keskimääräinen 
toimintavalmiusaika-
tavoite kaikissa 
kiireellisissä 
tehtävissä riskiluokis-
ta riippumatta:1.yksi-
kön keskimääräinen 
toimintavalmiusaika-
tavoite (10 min.); 
Pelastustoiminnan 
keskimääräinen 
toimintavalmiusaika-
tavoite (15min.)

Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite alittuu sekä 1. yksikön 
osalta (7:47 min) että pelastustoiminnan osalta (11:58 min). Tavoitteen 
arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  +

3

Työhyvinvointi on paran-
tunut työyhteisötaitoja 
kehittämällä vuoteen 
2018 verrattuna.

Työhyvinvoinnin 
matriisin tulokset

Mittarin toteuma voidaan arvioida vasta tilinpäätöksessä. 
Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.   ?
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Liikelaitokset 

1 000 euroa Tot 1-4 
 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Vesi 5 866 23 516 25 598 25 598 0

Kaupunkiliikenne 648 541 172 183 11

Infra -1 848 2 328 3 573 3 174 -399
Voimia - 2 360 - - -
Yhteensä 4 666 28 744 29 343 28 955 -388

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste

Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-
huhtikuun toteutunut liikeylijäämä oli 4,7 
milj. euroa. Tampereen Veden liikeylijää-
mä oli 5,9 milj. euroa, Infran -1,8 milj. eu-
roa ja Kaupunkiliikenteen 0,6 milj. euroa. 
Tampereen Veden tammi-huhtikuun 
liikeylijäämä on 1,0 milj. euroa edellis-
vuoden liikeylijäämää suurempi. Liikelai-

LIIKEYLIJÄÄMÄ

tosten yhteenlaskettu tammi-huhtikuun 
liikeylijäämä on kuitenkin 0,2 milj. euroa 
heikompi kuin vuosi sitten, koska Tam-
pereen Voimia yhtiöitettiin.  

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikey-
lijäämäennuste 29,0 milj. euroa on 0,4 
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. 
Infran liikeylijäämän ennustetaan toteu-

tuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompana toimintakulujen ylitysen-
nusteista johtuen.

Liikelaitosten investoinnit ovat huh-
tikuun loppuun mennessä toteutuneet 
14,8 milj. eurona. Koko vuoden investoin-
tien ennustetaan toteutuvan vuosisuun-
nitelman mukaisesti 33,5 milj. eurona. 
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Tampereen Vesi

1 000 euroa Tot 1-4 
 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019

TP Enn 
19 / VS 

19

Liikeylijäämä 5 866 23 516 25 598 25 598 0
Bruttoinvestoinnit -14 762 -31 957 -31 500 -31 500 0
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 15 611 0 0 0

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Tampereen Veden tammi-huhtikuun lii-
kevaihto oli 17,6 milj. euroa, josta veden 
myyntituottoja on 7,1 milj. euroa, jäteve-
simaksutuottoja 10 milj. euroa ja tilaus-
töiden laskutustuottoja 0,7 milj. euroa. 
Veden myynti toteutui 0,1 milj. euroa alle 
suunnitellun, jäteveden myynti 0,3 milj. 
euroa alle suunnitellun ja laskutustyöt 
0,2 milj. euroa alle suunnitellun, liikevaih-
don ennustetaan kuitenkin toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisena, koska 
laskutuksen kausivaihtelu tasaantuu ke-
sän aikana. Liikevaihto toteutui kuitenkin 
0,6 milj. euroa edellisvuotta suurempana 
jäteveden perus- ja käyttömaksujen ko-
rotuksista johtuen. 

Tarkastelujakson liikeylijäämä toteutui 
0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pa-
rempana poistojen ja käyttötalousmeno-

jen alituksista johtuen. Merkittävin alitus 
syntyi palvelujen ostoissa jotka alittuivat, 
koska putkirikkoja ja niistä syntyviä kor-
jauskustannuksia syntyi suunniteltua 
vähemmän leudosta talvesta johtuen. 
Liikeylijäämän ennustetaan kuitenkin to-
teutuvan vuosisuunnitelman mukaisena, 
koska käyttötalousmenojen ennustetaan 
painottuvan loppuvuoteen. 

Huhtikuun 2019 loppuun mennessä 
investoinnit ovat toteutuneet 14,8 milj. 
euron suuruisina. Investoinneista on 
käytetty 4,9 milj. euroa verkostojen ra-
kentamiseen, suurimpina kohteina rai-
tiotien Vedelle aiheuttamat työt 1,9 milj. 
euroa, Lukonmäen venttiiliasema 0,6 
milj. euroa, Vuores Isokuusen alueen 3. 
vaihe 0,4 milj. euroa, Tarasten vesihuol-
tourakka 0,3 milj. euroa ja Kaupinojan 

vedenpuhdistuslaitos 0,2 milj. euroa. 
Laitosrakentamisen investointimenojen 
toteuma on 0,4 milj. euroa, jossa suu-
rimpana kohteenaan Kaupinojan ve-
denpuhdistuslaitoksen saneerauksen 
loppuunsaattaminen 0,2 milj. euroa. 
Tampereen Veden investoinnit ovat 
pääasiassa useita kuukausia kestäviä 
investointiprojekteja joiden toteutumat 
näkyvät keskeneräisten investointien 
omaisuusluokassa. Edellä mainittujen 
investointikohteiden lisäksi Tampereen 
Vesi on maksanut Tampereen Seudun 
Keskuspuhdistamo Oy:lle sijoitettua va-
paata pääomaa 9,4 milj. euroa. Inves-
tointimenojen ennustetaan toteutuvan 
vuosisuunnitelman mukaisena.

Nro Talousarviotavoite 
2019 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutu-

misesta vuoden loppuun mennessä

1
Liikevaihto on kasva-
nut henkilötyövuotta 
kohden.

Vertailukelpoinen 
liikevaihto/HTV

Tammi-huhtikuussa 2019 liikevaihto / htv  oli 0,41 milj. euroa (2018: 0,44 
milj. euroa). Tammi-huhtikuussa 2019 liikevaihto / htv oli alempi kuin 
vuonna 2018 johtuen liikevaihdon epätasaisesta kasvusta vuoden aikana.  
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, koska hin-
toja on nostettu vuodelle 2019, toiminnan volyymi säilyy ja htv:t säilyvät.   

 +

2

Sairauspoissaolojen 
määrä laskee vähintään 
3 % ja vakavien tapatur-
mien määrä laskee.

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

Sairauspoissaolojen määrässä on tapahtunut merkittävää kasvua vuonna 
2019 pääasiassa useiden pitkien sairauspoissaolojen takia. Tapaturmien 
määrää arvioidaan vasta vuositasolla. Sairauspoissaolojen osalta tavoit-
teen ei arvioida toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tapaturmien 
osalta toteutumista ei voida vielä arvioida. 

 -

3
Vesijohtoveden laatu ja 
toimitusvarmuus säilyvät 
korkealla tasolla.

Asiakastyytyväisyys-
mittauksen tulokset

Asiakastyytyväisyysmittaus on kesken, tulokset saadaan elokuun lopun 
raportointiin mennessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.   ?

4
Vesijohtoverkoston 
toimintavarmuudesta 
huolehditaan.

Verkoston keskimää-
räinen uusiutumisai-
ka < 100 v.

Toimintavarmuuden parantamiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä. 
Arviointia ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa vuotta voida tehdä. Tavoit-
teen totetumista ei voida vielä arvioida.   ?

5

Raitiotien rakentamiseen 
liittyvät vesijohtojen 
siirto- ja uusimistyöt to-
teutetaan kaupungin ja 
raitiotieallianssin kanssa 
yhteistyössä.

Toimenpiteet ja 
toteutustilanne

Yhteistyö on jatkunut: Raitiotien ensimmäisen vaiheen viimeisiä vesi-
johtojen siirto- ja uusimistöitä toteutetaan parhaillaan. Hervannassa 
tehdään talohaarojen yhdistyksiä, Hämeenkadulla Koskipuiston kohtaa ja 
Raatihuoneen kohtaa (venttiilin uusiminen ja tonttijohdon uusinta) sekä 
Pirkankadulla ja Sepänkadulla vesijohtojen siirtoa. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +
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Tampereen kaupunkiliikenne

1 000 euroa Tot 1-4 
 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Liikeylijäämä 648 541 172 183 11

Bruttoinvestoinnit -22 -3 122 -2 000 -2 000 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 3 15 0 3 3

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljän-
neksen toteutunut liikevaihto ja kerty-
neet muut tulot vastaavat vuosisuunni-
telmaa. Kokonaisuutena tulot ylittävät 
hienokseltaan vuosisuunnitelman mu-
kaisen tason.

Kulupuolella alkuvuoden osalta ma-
teriaalien ja palveluiden ostot ylittävät 
budjetoidun. Taustalla ovat muutamat 
isommat vahingoittuneiden linja-autojen 
remontit sekä vuosisuunnitelman laati-
misen jälkeen selkeästi kohonnut poltto-

aineen hintataso. Kustannusten nousua 
kompensoiva tuotantohinnan muutos 
tapahtuu jälkijättöisesti. Vuosisuunnitel-
maan verrattuna henkilöstömenot alittu-
vat tässä vaiheessa jonkin verran, pois-
tojen ja liiketoiminnan muiden kulujen 
vastatessa kutakuinkin suunniteltua.

Tilikauden tulosennuste on ensimmäi-
sen vuosineljänneksen jälkeen vuosi-
suunnitelman mukainen.

Vuoden 2019 investointipäätökset on 
tehty seitsemästä uudesta linja-autosta. 

Näiden hankintameno on vajaat 1,8 milj. 
euroa. Uushankintojen toimitus ajoittuu 
kalenterivuoden lopulle. Lisäksi tilaa-
jan kasvaneen kysynnän seurauksena 
on pyydetty tarjoukset 3-5 käytetystä 
linja-autosta. Käytettynä hankittavien 
linja-autojen hankintamenon arvioidaan 
asettuvan noin 0,15 milj. euron tasolle. 
Linja-autojen ohella investoidaan myös 
niiden rahastuslaitejärjestelmään. Näitä 
investointeja on toteutunut alkuvuonna 
0,02 milj. euron edestä.

Nro Talousarviotavoite 
2019 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutu-

misesta vuoden loppuun mennessä

1
Liikevaihto on kasva-
nut henkilötyövuotta 
kohden.

Vertailukelpoinen 
liikevaihto/HTV

Vertailukelpoinen (korjaamointegraatiolla oikaistu) liikevaihto henkilötyö-
vuotta kohden on tammi-huhtikuussa 2019 noussut 2,5 % vuotta aiem-
masta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

2

Sairauspoissaolojen 
määrä laskee vähintään 
3 % ja vakavien tapatur-
mien määrä laskee.

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

Sairauspoissaolojen määrä on vuoden 2019 tammi-huhtikuussa kasvanut 
merkittävästi edellisvuoden tasosta (22,88 vs. 16,57 pv/htv). Sairauspois-
saolojen osalta tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden lop-
puun mennessä. Tapaturmien osalta toteutumista ei voida vielä arvioida.

 -

3

Tilatuista linjakilomet-
reistä on TKL:n toimesta 
toteutunut suunnitel-
lusti vähintään vastaava 
osuus (%) kuin vuonna 
2018.

Toteutuneiden linja-
kilometrien määrä/ 
tilatut linjakilometrit

Alkuvuoden haastavat keliolosuhteet vaikeuttivat liikenteen hoitamista. 
Asetetusta tavoitteesta jäätiin tammi-maaliskuussa ajamattomien osuu-
den ollessa 0,21 prosenttia. (Vuonna 2018 0,16 prosenttia). Tavoitteen 
arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. 

 -

4

Liikelaitoksen oman 
korjaamotoiminnan 
kehittämistavoitteet on 
määritelty ja 
siihen liittyvät mittaristot 
otettu käyttöön.

Toimenpiteet ja 
toteutustilanne

Tuntipalkkaisia edustavien luottamusmiesten kanssa on käyty keskustelu-
ja korjaamon tilanteesta ja alustavasti otettu esille työantajan ehdotuksia 
kehittämistoimista. Tavoitteena on kesään mennessä saada varsinaiset 
neuvottelut asiasta käyntiin. Korjaamon vastuuhenkilön kanssa touko-
kuun lopulle sovittu erillinen kehitämistavoitteiden määrittelyn työpaja, 
johon otetaan myöhemmässä vaiheessa mukaan myös lähiesimiehiä. 
Tavoitteen osalta edetään aikataulun ja tavoitteen asetannan mukaisesti. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.  

+

5

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

Toimenpiteet ja 
toteutustilanne

Tavoitteeksi asettettuja selvityksiä on työstetty TKL:llä yhdessä energiayh-
tiöiden ja linja-autonvalmistajien  kanssa vuodesta 2018 alkaen. Neuvot-
teluja eri energiamuotojen käyttömahdollisuuksista jatketaan edelleen 
ja selvitystä täsmennetään. TKL:n osuus on sovittu liitettäväksi osaksi 
Kestävä Tampere -ohjelmaa, jota kaupunkiympäristön palvelualue johtaa. 
Projektissa edetään aikataulun mukaan. 
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
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1 000 euroa Tot 1-4 
 2019 TP 2018 VS 2019 TP Enn 

2019
TP Enn 19 

/ VS 19

Liikeylijäämä -1 848 2 328 3 573 3 174 -399
Pysyvien vastaavien luovutustulot 8 101 100 100 100

Tampereen Infra

Talouden toteuma ja 
tilinpäätösennuste
Infran tammi-huhtikuun liikealijäämä oli 
-1,8 milj. euroa mikä alittaa suunnitellun 
0,7 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 
lähes saman verran kuin vastaavaan ai-
kaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 1,9 milj. euroa 
suunniteltua suurempana, koska Lah-
desjärvellä toteutetaan vuoden aikana 
noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen 
laaja tonttien esirakentamiskohde. Lah-
desjärven rakentamiskohde ei ollut 

vuosisuunnitelman laadintavaiheessa 
tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaih-
don 4,3 milj. euron ylitysennusteessa.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää 
myös materiaalien ja palvelujen ostoja, 
jotka ovat toteutuneet yhteensä 2,2 milj. 
euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi 
maansiirto- ja konekaluston kilpailu-
tus nostaa vuositasolla kustannuksia. 
Materiaalien ja palvelujen ostojen en-
nustetaan toteutuvan 4,1 milj. euroa yli 

vuosisuunnitelman.
Alkutalvesta satoi runsaasti lunta, jon-

ka vuoksi ylitöitä tehtiin noin 100 tuntia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Hen-
kilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 
0,3 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeyli-
jäämä toteutuu 0,4 milj. euroa suunnitel-
tua heikompana 3,2 milj. eurona, toimin-
takulujen ylitysennusteista johtuen.

Nro Talousarviotavoite 
2019 Mittari Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2019) ja arvio tavoitteen toteutu-

misesta vuoden loppuun mennessä

1
Liikevaihto on kasva-
nut henkilötyövuotta 
kohden.

Vertailukelpoinen 
liikevaihto/HTV

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 118 834 euroa, joka on 18 pro-
senttia suurempi vuoteen 2018 verrattuna. Infran liikevaihto on toteutu-
nut alkuvuoden aikana 1,3 milj.euroa edellisvuotta suurempana Lahdes-
järven laajan tonttien esirakentamiskohteen vuoksi. Tavoitteen arvioidaan 
toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 

 +

2

Sairauspoissaolojen 
määrä laskee vähintään 
3 % ja vakavien tapatur-
mien määrä laskee.

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

Sairauspoissaolot vähenivät tammi-huhtikuussa 8,5 pro-senttia vuoteen 
2018 verrattuna. Pitkään sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi 
Infrassa on tehty ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa. 
Sairauspoissaolojen osalta tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden lop-
puun mennessä. Tapaturmien osalta toteutumista ei voida vielä arvioida. 
 

 +

3

Tuotettujen palveluiden 
hinta- ja laatutaso vastaa 
yksityisten kilpailijoiden 
tasoa.

Toteutunut hinta- ja 
laatutaso, toteutus-
tilanne ulkopuolinen 
arvio, huomioiden 
sisäinen kate ja elä-
kemenoperusteiset 
maksut

Mittarin mukainen ulkopuolinen arvio teetetään koko vuoden toteutu-
maan perustuen. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.  ?

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
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liiTe 1 raiTioTie-keHiTYsoHJelma Ja 
Tampereen raiTioTie oY

Raitiotien toteuttaminen vaikuttaa mer-
kittävästi kuntalaisten arkeen, Tampe-
reen elinkeinoelämään, kaupunkiraken-
teeseen sekä kaupungin talouteen ja 
imagoon. Raitiotiejärjestelmän toteut-
taminen on osa valtion ja kehyskuntien 
kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunki-
seudun yhdyskuntarakenteesta ja lii-
kennejärjestelmästä. Lisäksi Tampereen 
kaupunkistrategiassa on linjattu, että rai-
tiotietä kehitetään kaupungin liikenne-
järjestelmän runkona ja siinä on asetettu 
tavoitteiksi, että raitiotien osan 1 kaupal-
linen liikenne alkaa v. 2021 ja että osan 2 
Pyynikintori - Lentävänniemi rakentami-
nen on alkanut viimeistään v. 2021.

Raitiotiehanke muodostuu useista 
kaupungin rinnakkaisista hankinta- ja ke-
hitysprojekteista.  Tampereen raitiotietä 
rakentaa Raitiotieallianssi, jonka tilaaja-
osapuolia ovat Tampereen Raitiotie Oy 
ja Tampereen kaupunki ja palveluntuot-
tajaosapuolia NRC Finland Oy, YIT Suomi 
Oy ja Pöyry Finland Oy. Raitiotieinfran 
kunnossapitoallianssisopimus solmit-
tiin helmikuussa 2019. Kunnossapito oli 
raitiotien rakentamisen allianssisopi-
muksen optiona. Kunnossapitoallians-
sin tilaajana on Tampereen Raitiotie Oy 
ja palveluntuottajina NRC Finland Oy ja 
YIT Suomi Oy. Raitiovaunut Tampereelle 
toimittaa Skoda Transtech Oy, joka toimii 
myös kaluston kunnossapitäjänä. Raitio-
tien toteutusosalle 1 tarvitaan 19 raitio-
vaunua. Raitiovaunujen liikennöitsijäksi 
valittiin huhtikuussa 2019 VR-Yhtymä Oy. 
Liikennöinti toteutetaan allianssimallilla, 
jossa tilaajana on Tampereen joukkolii-
kenne ja palveluintegraattorina Tampe-
reen Raitiotie Oy.

Toiminnan kuvaus

Raitiotieallianssin toimitussisältöön kuu-
luvat osa 1 Hervanta - keskusta ja keskus-
ta - TaYS sekä osa 2, eli rata keskustasta 
Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen. 
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että 
kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien 
toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta-
Pyynikintori-TaYS mukaisen raitiotie-
hankkeen. 

Osan 2 kehitysvaiheen aloittamisesta 
päätettiin kaupunginhallituksessa jou-
lukuussa 2017. Lisäksi osana osan 2 ke-
hitysvaihetta suunnitellaan Lielahden 
pistoraide. Tavoitteena on, että osan 2 
rakentamisesta päätetään valtuustossa 
viimeistään lokakuussa v.2020. 

Raitiotiejärjestelmän laajenemiseen 
keskustasta etelän suuntaan varaudu-
taan rakentamalla vaihderisteyksen va-
raukset Hämeenkadun ja Hatanpään 
valtatien liittymään. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti huhtikuussa 2019, että 
välille Koskipuisto - Tampereen valtatie 
teetetään tarkentava suunnitelma Ha-
tanpään valtatiestä. Tavoitteena on, että 
valtuusto päättää syksyllä 2019, rakenne-
taanko raitiotie Hatanpään valtatielle jo 
osana ensimmäisen osan rakentamista 
vai myöhemmin. 

Tilaajatahojen osalta hanke on vas-
tuutettu niin, että Tampereen kaupun-
ki vastaa raitiotieradan suunnitteluun 
ja rakennuttamiseen liittyvästä katu- ja 
viherympäristön, liikennejärjestelmän, 
maankäytön kehittämisen ja joukkolii-
kennejärjestelmän suunnittelusta, ra-
kennuttamisesta ja päätöksenteosta. 
Vuonna 2016 perustettu Raitiotien ke-

hitysohjelma koordinoi raitiojärjestel-
män toteuttamista kaupungin vastuulla 
olevissa asioissa raitiotien suunnittelu-, 
rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa 
vuosina 2017–2021.  Kehitysohjelma to-
teutetaan kaupunginhallituksen ohjauk-
sessa ja sen tehtävä on sovittaa yhteen 
tilaajatahojen intressejä kaupungin ko-
konaisedun mukaisesti. Raitiotien ke-
hitysohjelmalla tavoitellaan toimivaa 
raitiotiejärjestelmää ja onnistunutta rai-
tiotiejärjestelmän toteuttamisprosessia. 
Raitiotiehankkeen tavoitteena on osan 1 
raitiotien onnistunut käyttöönotto vuo-
den 2021 aikana. Tähän kuuluu raitiotien 
kehitysohjelman osalta sekä rakentami-
sen aikaisten haittojen lieventäminen, 
että käyttöönoton ja liikenteen avaami-
sen positiivisen odotuksen tukeminen. 
Lisäksi ohjelman tavoitteena on osan 2 
rakentamisen käynnistyminen vuonna 
2021, yhteisymmärryksen syntyminen 
seudullisesta toteutusstrategiasta sekä 
Tampereen valmisteleminen raitiotie-
kaupungiksi myös organisaatiomielessä 
vuoteen 2022 mennessä siten, että rai-
tiotiejärjestelmän suunnittelu, rakenta-
minen ja ylläpito ovat tuolloin osa kau-
pungin perustoimintaa. 

Raitiotiejärjestelmän omistajana ja yl-
läpitäjänä Tampereen Raitiotie Oy vastaa 
raitiotien ratainfran, pysäkkien ja vari-
kon suunnitteluttamisesta, rakennut-
tamisesta, ylläpidosta ja toimivuudesta 
sekä raitiovaunukaluston hankinta- ja 
kunnossapitosopimuksista. Yhtiö vastaa 
myös raitiotieinvestoinnin rahoituksen 
järjestämisestä ja rakentamishankkeen 
toteuttavan Raitiotieallianssin toteutus-
suunnitelman mukaisista kustannuksista.
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Raitiotie on keskeinen osa Tampereen 
kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa 
2015 hyväksymän rakennesuunnitelman 
sisältöä. Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän tekemä selvitys ”Raitio-

tien tulevaisuuden suunnat Tampereen 
kaupunkiseudulla” hyväksyttiin seutu-
hallituksessa toukokuussa 2018. Lop-
puvuodesta 2018 aloitettiin Tampereen 
raitiotien seudullisen yleissuunnitelman 

valmistelu, johon osallistuvat seudun 
kunnista Tampere, Pirkkala, Kangasala ja 
Ylöjärvi.

raiTioTien osan 1 kaTukoHTainen rakenTamisaikaTaulu
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Töiden eteneminen ja 
toiminnan painopisteet 
vuonna 2019

Rakentaminen

Raitiotien rakentaminen on pitkäaikai-
nen ja monia muutoksia tuova urakka, 
sillä raitiotie tulee keskelle elävää ja 
toimivaa kaupunkia. Raitiotieradan ra-
kennustyö, Raitiotieallianssin urakka on 
osalla 1 jaettu viiteen lohkoon: keskusta, 
Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta 
ja Hervannan varikko. Raitiotien raken-
taminen muun muassa ydinkeskustan 
keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttu-
via liikennejärjestelyjä, kiertoreittejä ja 
matka-aikojen pidentymistä eri kulku-
muodoille. Erityisesti Hämeenkadun 
järjestelyillä on merkittävä vaikutus 
koko kaupunkiseudun bussiliikenteen 
kulkuun. Liikennejärjestelyt muuttuvat 
rakennustöiden edetessä, ja niiden läh-
tökohtana on, että tonteille pääsee ja 
että pelastus- ja huoltoliikenne toimii 
kaikissa tilanteissa. Keskeistä on, että 
asianosaiset saavat tiedon muutoksista 

ennakkoon ja riittävän ajoissa. Muuttu-
neista liikennejärjestelyistä tiedotetaan 
eri kanavissa. 

Rakennustyöt ovat vuonna 2019 jat-
kuneet ydinkeskustassa, Kalevassa, 
Hervannan valtaväylän varrella ja Her-
vannassa. Tampereen Ratikan verkko-
sivuilla (www.tampereenratikka.fi) on 
tietoa raitiotiejärjestelmästä. Lisäksi Rai-
tiotieallianssi tiedottaa verkkosivuillaan 
(www.raitiotieallianssi.fi) kunkin alueen 
rakennustöistä. Tampereen kaupungin 
omilla verkkosivuilla tiedotetaan muun 
muassa raitiotien toteuttamiseen liitty-
västä päätöksenteosta, joukkoliikenteen 
järjestelyistä, rinnakkaishankkeista ja 
asemakaavoituksesta. Huhtikuussa 2019 
Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 pro-
jektiajasta oli käytetty 52 prosenttia ja 
ratainfran tekninen valmiusaste oli 56 
prosenttia. 

Suunnittelu 

Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvai-
he on käynnissä. Raitiotiehen liittyvät 
katusuunnitelmat viidellä kadulla on 
hyväksytty ilman muistutuksia maalis-

Raitiotie-kehitysohjelma ja 
Tampereen Raitiotie Oy

Ennuste, milj. euroa Alku- 
peräinen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä

Tampereen kaupunki
   Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus -7,5 -1,3 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -6,8
Tampereen Raitiotie Oy
   Raitiotien rakentaminen, osa 1  
   (Allianssivaihe) -238,8 -63,3 -73,8 -75,2 -38,3 -15,8 0,0 0,0 -266,4

* Allianssin kustannukset ja Tilaajan 
kustannukset -238,8 -61,7 -65,7 -65,2 -32,3 -12,8 -237,7

* Sisällön muutokset, järjestelmän 
tehokkuuden lisääminen -1,6 -8,1 -10,0 -6,0 -3,0 -28,8

   Vaunuhankinta  *) -61 -10,8 -4,0 -2,7 -16,4 -42,8 -0,2 -3,6 -80,5

Raitiotiejärjestelmän osan 2 kehitysvaihe -0,68 -1,6 -0,62 -2,9

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1 18,1 20,0 18,9 1,1 58,1
Valtiontuki, kehitysvahe (KAS2) 0,2 0,5 0,2 0,9

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen
*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi kolari- ja ilkivaltaosat, vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoin-
nit ja palkat

kuussa 2019. Raitiotien yleissuunnittelu 
on käynnissä Hiedanrannan tehdas-
alueella ja Enqvistinkadulla. Raitiotien 
toteutushankkeen ja sen rinnakkaisten 
hankkeiden sisällönmääritys on osalla 2 
koordinoitua. Tavoitteena on, että kau-
punginvaltuusto päättää osan 2 rakenta-
misesta syksyllä 2020.

Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 
2019, että välille Koskipuisto - Tampe-
reen valtatie teetetään tarkentava suun-
nitelma Hatanpään valtatiestä. Tavoit-
teena on, että valtuusto päättää syksyllä 
2019, rakennetaanko raitiotie Hatanpään 
valtatielle jo osana ensimmäisen osan 
rakentamista vai myöhemmin.

Tampereen raitiotien seudullinen 
yleissuunnittelu on käynnissä. Seudul-
lisen yleissuunnitelman aloittamisesta 
on Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan 
ja Ylöjärven yhteinen tahtotila. Suunnit-
telukonsultti valitaan toukokuun 2019 
aikana. Tavoitteena on, että seudullinen 
yleissuunnitelma valmistuu v.2020 lop-
puun mennessä ja että päätöksenteko 
seudullisen raitiotien ratalinjauksista 
tehdään suunnitteluun osallistuvien kun-
tien valtuustoissa syksyllä 2020.
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Muut hankinnat

Raitiovaunujen suunnittelua on tehty 
samanaikaisesti järjestelmä- ja materi-
aalihankintojen kanssa alkuvuonna 2019.  
Ensimmäinen vaunu valmistuu tehdas-
testeihin vuoden 2019 loppuun mennes-
sä ja toimitetaan Tampereelle alkuvuon-
na 2020.

Tampereen Raitiotie Oy:n tehtäväksi 
on kaupunkikonsernissa sovittu sekä rai-
tio- että bussipysäkkikatosten hankinta- 
ja ylläpitokilpailutus. Kilpailutus on käyn-
nissä ja päätös hankinnasta tehdään 
toukokuussa 2019. 

Käyttöönotto

Raitiovaunujen testiajot alkavat vuoden 
2020 alussa. Kaupallinen koeliikenne on 
tarkoitus aloittaa 1.4.2021 ja varsinainen 
kaupallinen liikenne vaiheittain 9.8.2021 
alkaen. 

Raitiotien käyttöönoton viestintäsuun-
nitelma on tehty. Vetovastuu on Tam-
pereen Raitiotie Oy:llä, mutta Raitiotien 
kehitysohjelma on mukana toteutta-
massa ja rahoittamassa toimenpiteitä. 
Näkyvimpänä toimenpiteenä järjestettiin 
Makettinäyttely Tampere-talossa helmi-
kuussa 2019, kävijöitä oli 15 000. Näyttely 
jatkuu Rollikkahallissa vuoden 2019 lop-
puun asti.

Talous

Kehitysvaiheen aikana raitiotien osalle 
1 määritettiin kokonaiskustannusarvio 
238,8 miljoonaa euroa. Tämä koostuu:

• osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista 
10,5 milj. euroa,

• osan 1 toteutusvaiheen kustannuksis-
ta, joita ovat 

• allianssin palveluntuottajia sitova ta-
voitekustannus: 219,02 milj. euroa 

• tilaajan hankinnat 4,2 milj. euroa,

• tilaajan riskivaraus 3,2 milj. euroa 

• bonuspoolin budjettivaraus 1,875 milj. 
euroa

Allianssin palvelutuottajia sitova tavoi-
tekustannus on laskettu 8/2016 hintata-
sossa. Allianssin tavoitekustannukseen 
vaikuttavat rakennusalan ja rakennus-
materiaalien yleiset kustannusmuutok-
set, jotka ovat allianssisopimuksessa 
sidottu osaindekseihin. Tavoitekustan-
nukseen tehdään indeksitarkastus 
neljännesvuosittain, jolloin tavoitekus-
tannus joko laskee tai nousee. lndeksi-
muutokset eivät sisälly alkuperäiseen 
kokonaiskustannusarvioon. Indeksikoro-
tukset osan 1 ajalta Q1/2017-Q4/2018 on 
4,5 milj. euroa. 

Raitiotieallianssin bonuspooli on 
kannustinjärjestelmä, joka määrittelee 
palveluntuottajille urakasta jaettavan 
bonuksen tai sanktion määrän. Kannus-
tinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata 
allianssia sitoutumaan yhteisiin tavoittei-
siin. Onnistuminen tuottaa palveluntuot-
tajille bonusta ja tilaajalle tavoitteiden 
mukaista arvoa. Raitiotierakentamisen 
osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 mil-
joonaa euroa. Budjettivarauksessa on ar-
vioitu, että bonuspoolista toteutuu 50 %. 

Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskus-
tannusarvioon vaikuttavat alkuvaiheen 
kustannukset ennen vuoden 2016 ra-
kentamispäätöstä, rakentamisen aikana 
aktivoitavat kustannukset (mm. korot ja 
palkat) sekä kalustosopimuksen mukai-
set varikon koneet ja laitteet. 

Valtio on sitoutunut osallistumaan 
Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 infra-
struktuurin suunnittelu- ja rakentamis-
kustannuksiin 74,06 milj. eurolla. Vuo-
sittaisen valtiontukiosuuden suuruus 
määräytyy hankkeen valtiontukeen oike-
uttavien vuosikustannusten toteutumi-
sen perusteella. Lisäksi raitiotiehankkeen 
kehitysvaiheen 2 vuosien 2018 - 2020 
suunnittelukustannuksiin on myönnetty 
valtionavustusta 870 000 euroa Liikenne- 
ja viestintäviraston päätöksellä 21.3.2019. 
Hatanpään valtatien ratahaaran suunnit-
teluun ja rakentamiseen sekä raitiotien 
seudulliseen yleissuunnitteluun on tar-

koitus myös hakea valtionapua.
Lisäksi raitiotien toteuttamisen yhte-

ydessä on päätetty toteuttaa Raitiotie-
allianssin tavoitekustannusta nostavia 
raitiotiejärjestelmän sisällönmuutoksia, 
joiden lähtökohtana on järjestelmän toi-
mintavarmuuden ja tehokkuuden lisää-
minen sekä kaupunkikuvallisten haitto-
jen ja hallinnollisten riskien minimointi. 
Osa sisällönmuutoksista ovat hankkeen 
kokonaiskustannusta pienentäviä muu-
toksia. Huhtikuun 2019 loppuun men-
nessä näitä hankkeen sisällönmuutoksia 
on tehty 4,4 milj. eurolla. Osa hankkeen 
sisällönmuutoksista katetaan tilaajan 
hankinnoilla ja tilaajan riskivarauksella, 
kokonaiskustannusta nostavia hankkeen 
sisällönmuutoksia oli 3,17 miljoonalla eu-
rolla huhtikuun 2019 loppuun mennessä. 
Raitiotien toteutusvaiheen osan 1 koko-
naiskustannusarvio on huhtikuussa 2019 
266,4 milj. euroa. 

Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen tavoi-
tekustannus on 2,9 milj. euroa. Vaunu-
kaluston arvioitu hankintahinta on noin 
80,3 milj. euroa. Lisäksi raitiotiehankkee-
seen liittyviä muita kustannuseriä ovat 
Raitiotien kehitysohjelman budjetti vuo-
sille 2017 - 2021 7,5 milj. euroa sekä kau-
pungin rinnakkaishankkeiden arvioitu 
osuus 56,6 milj. euroa, joista on toteutu-
nut huhtikuun 2019 loppuun mennessä 
26,6 milj. euroa. 

Kaupunkiympäristön palvelualue to-
teuttaa raitiokaduilla rinnakkaishank-
keita vuosibudjetin puitteissa, osa niistä 
teetetään Raitiotieallianssilla. Nämä ei-
vät sisälly raitiotien kokonaiskustannus-
arvioon.
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