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Konsernijohtajan katsaus

Palvelutarpeiden kasvu näkyy
talouden luvuissa
TIlikauden tulos

-24,0 milj. €
(TP Enn 2017)

Nettomenot

V

uoden 2017 talousarvio valmis-

Nettomenojen vertailukelpoinen kasvu on

teltiin epävarmoissa talousnä-

ennusteen mukaan 2,4 prosenttia, mikä on

kymissä ja talousarviovalmiste-

puoli prosenttiyksikköä edellisen vuoden

lussa näkyivät sekä kaupungin

nettomenojen kasvua enemmän. Henkilös-

sisäiset että valtakunnalliset uudistukset.

tömenojen osalta vertailukelpoinen kasvu

Talousarviossa

jää ennusteen mukaan 0,8 prosenttiin.

kyettiin

kaupunkilaisten

palvelut turvaamaan ja vastaamaan kasva-

Isoimmat haasteet ovat hyvinvoinnin

neeseen palvelutarpeeseen, mutta alkupe-

palvelualueella, jossa sosiaali- ja terveys-

räinen talousarvio jäi 18,8 milj. euroa alijää-

lautakunnan

mäiseksi.

sennuste on 37,6 milj. euroa budjetoitua

toimintakatteen

tilinpäätö-

- 0,6 %

Kuluvan vuoden tulosennuste on 24,0

heikompi. Avo- ja asumispalveluissa on

milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,4 milj.

merkittäviä ylitysennusteita kaikilla pal-

euroa valtuuston hyväksymää muutettua

velulinjoilla, ja lisäksi Sairaala- ja kuntou-

(TP Enn 17 / TP 16)

talousarviota heikompi. Alkuvuoden ennus-

tuspalveluissa

teita parempi tilanne on kuitenkin seurausta

ennustetaan merkittävää ylitystä. Luvuissa

lähinnä verotilitysten paranemisesta, sillä

ei ole huomioitu Pirkanmaan sairaanhoito-

ennusteen mukaan verorahoitus toteutuu

piirin mahdollista 5,7 milj. euron ylijäämän

27,3 milj. euroa budjetoitua suurempana.

palautusta, joka tulee kirjattavaksi muihin

Verorahoitus

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

Pshp:n

palvelutilaukseen

Tilinpäätösennusteen mukaan nettome-

rahoitustuottoihin. Elinvoiman ja kilpailu-

nojen arvioidaan vähenevän edellisestä

kyvyn palvelualueen tilinpäätösennuste on

vuodesta 0,6 prosenttia, minkä taustalla

1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi

on toimeentulotuen siirtyminen Kelaan

johtuen menojen ylityksistä useissa eri pal-

sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset.

veluryhmissä.

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

-770,6

-1 144,9

-1 096,2

-1 102,7

-1 138,0

6,9

-35,4

0,3

1,9

-4,3

-3,7

-0,6

-2,5

3,1

Vuosikate, milj. €

32,6

74,4

88,0

82,7

79,8

5,4

-2,9

Vuosikate / Poistot, %

49,2

80,1

82,4

77,8

72,5

-7,5

-5,3

Tulos, milj. €

-6,6

-21,3

-18,8

-23,6

-24,0

-2,7

-0,4

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

-558,3

-541,0

-560,3

-590,7

-537,8

3,2

52,8

Investoinnit (netto), milj. €

-120,1

-226,8

-204,9

-229,9

-207,5

19,3

22,4

27,0

33,7

43,0

36,0

38,5

4,8

2,5

Lainat, milj. €

503,0

488,3

576,5

576,5

573,3

85,0

-3,2

Lainat, € / asukas

2 182

2 139

2 506

2 506

2 482

342,7

-23,7

-1,5

2,4

-3,5

-3,4

-1,2

-3,6

2,2

230 537

228 274

230 100

230 100

231 000

2 726

900

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Toimintakate, milj. €
Nettomenojen kasvu, %

Investointien tulorahoitus, %

Verorahoituksen kasvu, %
Asukasmäärä

TP Enn 17 TP Enn 17 /
/ TP 16
VS 17
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Konsernijohtajan katsaus

kyettävä tehostamaan rakennemuutoksia

VUOSIKATE

palvelutuotannossa.

Kaupungin yhteiset sekä
palvelualueille
asetetut tavoitteet

Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki

79,8 milj. €

-strategia ohjaa vielä kuluvan vuoden toi-

(TP Enn 2017)

2017 talousarviossa strategiaa toteuttavia

mintaa. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden

3

5
11

26

sitovia toiminnan tavoitteita, joista suurin
osa on edennyt suunnitellusti. Suurimmat

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

haasteet liittyvät talouden tasapainoa ja työ-

2 482 €

voimakustannuksia koskevien tavoitteiden

(TP Enn 2017)

Liikelaitokset

saavuttamisen. Tampereen uusi, vuoteen
2030 ulottuva strategia tuodaan päätöksentekoon lokakuun 2017 aikana ja se ohjaa

9

11

vuoden 2018 talousarvion valmistelua.

NETTOINVESTOINNIT

-207,5 milj. €
(TP Enn 2017)

1

5

Yleisen talouskehityksen
vaikutukset palveluihin ja
työllisyyteen

Edetään tavoitteen mukaisesti

Valtiovarainministeriön syyskuussa 2017

Edetään osittain tavoitteen mukaisesti

julkaistu taloudellinen katsaus arvioi yleistä
talouskehitystä ja kuntataloutta. Arvion mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017

Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta
Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Investointien arvioidaan jäävän noin 22,5

selvästi nopeammin kuin viime vuonna.

milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, mikä

Julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituk-

pienentävät sekä kuntien että hallituksen

johtuu pääosin Tilakeskuksen talonrakennu-

sen päättämät sopeutustoimet sekä viime

linjaamat sopeutustoimet sekä muun muas-

sinvestoinneista, joiden ennustetaan toteu-

vuonna virinnyt talouskasvu, mutta julkinen

sa kuntatyönantajan eläkemaksujen alentu-

tuvan noin 18 milj. euroa alle vuosisuunni-

talous jää noususuhdanteesta huolimatta

minen. Kuitenkin hallitusohjelman mukais-

telman. Kaupungin lainamäärän muutos on

edelleen alijäämäiseksi. Rakenteelliset on-

ten sopeutustoimien vaikutus on jäämässä

toteutumassa hieman vuosisuunnitelmaa

gelmat, kuten teollisuuden rakennemuutos

arvioiduista tavoitteista ja muun muassa

pienempänä. Asukaskohtaisen lainamäärän

ja väestön ikääntyminen ovat pidemmällä

ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelu-

arvioidaan olevan vuoden lopussa 2 482 eu-

aikavälillä heikentäneet julkista taloutta, ja

tarpeen kasvu lisää edelleen hoito- ja hoiva-

roa.

julkinen velka on kasvanut merkittävästi vii-

palvelujen tarvetta. Hyvinvointipalveluissa

meisen kahdeksan vuoden aikana.

jatketaan rakennemuutosten toteuttamista

Kaupungin taloudellinen kokonaistilanne
ei ole parantunut huolimatta verotulojen

Kuntatalouden alijäämä pienenee ennus-

ja palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden

arvioitua suotuisammasta kehityksestä. Ta-

teen mukaan edelleen vuonna 2017, mutta

ja käyttäjien kanssa. Digitalisaation mah-

louden tasapainottamista on tulevien vuo-

alijäämän ennustetaan kasvavan vuosina

dollisuuksia hyödynnetään laajasti palvelu-

sien talouden suunnittelussa jatkettava.

2018 ja 2019. Tuloja kasvattaa verotulojen

jen ja toimintaprosessien kehittämisessä.

Talouden tasapainottamisessa keskeistä on

kasvun piristyminen, ja toisaalta menoja

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntatalouden menojen kasvupaine helpottuu,

VÄKILUKU

VÄESTÖNMUUTOS 2017

230 537
(31. elokuu)
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+ 2 263
(tammi–elokuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

14,2 %
(elokuu)

Konsernijohtajan katsaus

TYÖTTÖMYYSASTE SEKÄ NUORTEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN
MÄÄRÄ TAMPEREELLA, ELOKUU
10 000

%

Alle 25-vuotiaat
Pitkäaikaistyöttömät

9 000

20
18

Työttömyysaste, %, oikea asteikko

8 000

VÄESTÖNMUUTOKSET, TAMMI–ELOKUU

16

1 000

2

0

0

2017

4

2016

2 000

2015

6

2014

3 000

2013

8

2012

4 000

2011

10

2010

12

5 000

2009

6 000

2008

14

2007

7 000

Nettomaahanmuutto
2500

Kuntien välinen nettomuutto
Luonnollinen väestönlisäys

2000

220
344

1500

388

1000

401
661

337

440

300

266

2014

2015

2016

2017

500
0

1777

1351

947

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

Lähde: Tilastokeskus

sillä suurimmat kasvupaineet kohdistuvat

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS

jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

-0,6

2012

2014

1,9

2,9

2,1 1,8

2018**

vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna.

Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

Työmarkkinoiden

*) 2015-2016 Tilastokeskuksen ennakkotieto, 2017–2019 Valtiovarainministeriön ennuste

positiivisesta

vireestä

2019**

2016*

2017**

-8,3
2015*

tiaiden nuorten työttömien määrät ovat

-1,4 -0,8

2013

Myös pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuo-

2010

vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.

0,0

2011

kuussa 2016. Työttömiä oli 4 596 henkilöä

3,0 2,6

0,7

2008

4,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin elo-

5,2

2009

vuoden elokuussa14,2 prosenttia, mikä on

4,1

2006

na. Kaupungin työttömyysaste oli tämän

2,8

2007

nut hyvää kehitystään vuoden 2017 aika-

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0

2005

Tampereen työllisyystilanne on jatka-

kertoo myös se, että uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut 8,5 prosenttia

Tuoreimman väestösuunnitteen mukaan

ja kilpailukykyä vahvistavat hankkeet ovat

elokuuhun 2016 verrattuna. Työllisyyden

Tampereen vuoden 2040 tavoiteväkiluku

edenneet. Muun muassa Hiedanrannan

koheneminen on ollut seurausta yleisen ta-

275 000 on edelleen realistinen. Väestö-

suunnittelu ja Ranta-Tampellan toteutus

loustilanteen paranemisesta sekä työllisyy-

suunnitteessa alaikäisten sekä 19-24-vuo-

ovat edenneet ja edellytykset Kansi ja aree-

denhoidon toimista. Työvoima- ja yrityspal-

tiaiden ikäryhmien kasvuvauhtiodotusta

na -hankkeen käynnistämiselle ovat varmis-

veluiden alueellista kokeilua on valmisteltu

on vähennetty mm. laskeneen syntyvyyden

tuneet. Isot ja merkittävät hankkeet tukevat

kuluvan vuoden aikana ja virallisesti kokeilu

perusteella. Silti yläkoululaisten 13-15-vuo-

kaupungin vetovoimaa ja vahvistavat kuvaa

käynnistyi 1.8.2017. Kokeilun myötä asiak-

tiaiden määrä samoin kuin yli 65-vuotiaiden

uudistumiskykyisestä kaupungista. Keväällä

kaille tarjotaan aiempaa vaikuttavampia ja

määrä kasvaa. Uusi asuntorakentaminen ja

käynnistyneellä brändityöllä haetaan Tam-

asiakaslähtöisempiä palveluja.

sen myötä väestönkasvu kohdistuu aiempaa

pereen tarinaa koko kaupungin yhteisen

suunnitetta voimakkaammin strategian mu-

viestin vahvistamiseksi.

Kaupunki kasvaa ja kehittyy

kaisesti raitiotien vaikutusalueelle.
Raitiotie on kaupungin merkittävä jouk-

Tampereen ennakkoväkiluku oli uusimman

koliikenneratkaisu, mutta myös keskeinen

Tilastokeskuksen tiedon perusteella elokuun

hanke tavoiteltaessa viihtyisää, sujuvaa

lopussa 230 537 asukasta. Kuluneen kah-

ja toimivaa kaupunkia. Raitiotien raken-

deksan kuukauden aikana väestö on kasva-

taminen on käynnistynyt kevään ja kesän

nut 2 263 asukkaalla, mikä on 163 asukasta

aikana kaupungissa laajalti. Rakennustyöt

enemmän kuin edellisvuonna vastaavana

aiheuttavatkin tällä hetkellä muun liiken-

ajanjaksona. Väestön lisäys perustuu kunti-

teen sujuvuudelle haasteita, joihin pyritään

en väliseen muuttovoittoon.

hakemaan ratkaisuja mahdollisimman nopeasti. Myös muut kaupungin vetovoimaa

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
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Kaupungin tuloslaskelma
Ei sisällä sisäisiä eriä
Milj. euroa

Tot 1-8
/ 2016

VS 1-8
/ 2017

Tot 1-8
/ 2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017 TP Enn 2017

TP Enn 17
/ TP 16

Myyntituotot

135,9

144,0

136,5

214,2

216,3

220,4

222,1

8,0

Maksutuotot

56,1

65,7

68,7

95,2

103,6

100,2

101,0

5,7

Tuet ja avustukset

28,3

14,4

15,0

42,0

16,3

21,3

21,1

-20,9

Vuokratuotot

35,7

37,1

35,7

55,3

53,8

55,5

55,2

-0,0

7,8

16,6

20,4

27,9

24,7

24,8

24,4

-3,5

263,8

277,9

276,2

434,7

414,7

422,3

423,9

-10,8

23,0

13,8

24,4

28,4

20,8

20,8

21,5

-6,9

-455,8

-445,2

-440,9

-676,8

-666,8

-670,6

-670,0

6,8

Palkat ja palkkiot

-347,8

-344,0

-345,0

-516,7

-514,4

-518,1

-523,1

-6,3

Henkilösivukulut

-108,1

-101,2

-95,9

-160,0

-152,4

-152,4

-146,9

13,1

Eläkekulut

-85,1

-82,9

-79,0

-125,7

-124,5

-124,8

-119,3

6,4

Muut henkilösivukulut

-23,0

-18,3

-16,9

-34,4

-27,9

-27,7

-27,6

6,8

-400,8

-402,3

-448,8

-620,1

-598,0

-606,7

-635,9

-15,8

-63,6

-61,3

-66,0

-103,0

-94,3

-94,8

-100,9

2,1

Avustukset

-101,5

-78,0

-78,8

-153,8

-114,8

-115,0

-116,8

37,0

Vuokrakulut

-31,0

-36,1

-33,9

-47,7

-52,4

-54,4

-54,5

-6,8

-2,6

-2,5

-2,8

-6,5

-5,5

-4,2

-5,2

1,2

-1 055,3

-1 025,4

-1 071,2

-1 608,0

-1 531,7

-1 545,7

-1 583,4

24,6

-768,6

-733,7

-770,6

-1 144,9

-1 096,2

-1 102,7

-1 138,0

6,9

Verotulot

593,1

591,3

600,1

896,2

883,1

886,9

914,1

17,9

Valtionosuudet

209,0

190,1

190,2

317,2

287,9

285,2

285,3

-31,9

5,7

8,8

12,9

5,9

13,3

13,3

18,4

12,5

Vuosikate

39,2

56,5

32,6

74,4

88,0

82,7

79,8

5,4

Suunnitelmapoistot

-60,1

-70,8

-66,3

-93,0

-106,8

-106,3

-110,0

-17,0

Satunnaiset erät

0,6

0,0

27,1

-2,7

0,0

0,0

6,2

9,0

Tilikauden tulos

-20,3

-14,3

-6,6

-21,3

-18,8

-23,6

-24,0

-2,7

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut
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säätiölle annettava avustus.
Toimintakatteen eli nettomenojen ennusNETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

tetaan vähenevän noin 6,9 milj. eurolla (0,6

-0,6 %

%), kun vuonna 2016 toimintakate kasvoi 1,9

(TP Enn 17 / TP 16)

prosenttia. Toimintakatetta tarkasteltaessa
on huomioitava, että perustoimeentulotuki
siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen,

”

Vuosikatteen ennuste
on 79,8 milj. euroa,
joka kattaa ennustetut
suunnitelmapoistot 73
prosenttisesti.”

mikä vähentää kaupungin nettomenoja noin
VERORAHOITUS

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

21,7 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrat-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Sen

tuna. Lisäksi siirto pienentää henkilöstöme-

sijaan osakkuusyhteisöiltä saatavat osinko-

noja 1,2 milj. eurolla, kun etuuskäsittelijät

tuotot jäävät ennusteen mukaan 2,7 milj.

siirtyivät Kelan työntekijöiksi. Kilpailukykys-

euroa budjetoitua pienemmiksi. Korkokulu-

opimuksen mukainen lomarahojen leikkaus

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

puolestaan vähentää vuoden 2017 henki-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

löstömenoja 2,2 milj. eurolla ja sivukulupro-

Vuosikatteen ennuste on 79,8 milj. euroa,

Tuloslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste

senttien leikkaus 8,8 milj. eurolla vuoteen

joka kattaa ennustetut suunnitelmapoistot

2016 verrattuna. Kun nämä nettomenoja

73-prosenttisesti. Poistojen ja arvonalen-

Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos

pienentävät tekijät huomioidaan, muodos-

tumisten ennuste on 110 milj. euroa, mikä

oli 6,6 milj. euroa alijäämäinen, mikä oli

tuu vertailukelpoiseksi nettomenojen kas-

on 17,0 milj. euroa (18,3 %) edellistä vuotta

13,7 milj. euroa edellisen vuoden vastaavan

vuksi 27,0 milj. euroa (2,4 %).

suurempi. Poistotason kasvua selittää kau-

ajanjakson tulosta parempi. Satunnaisiin

Verorahoitus pienenee ennusteen mu-

pungin korkea investointitaso, ja erityisesti

eriin kirjattiin 27,1 milj. euron myyntivoitto

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

kaupunkiympäristön palvelualueen poistot

voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaa-

arvioidaan kertyvän yhteensä 914,1 milj.

kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.

moiden rakennusteknisten osien myynnistä

euroa, mikä on 17,9 milj. euroa enemmän

Vuosisuunnitelmaan nähden poistot ja ar-

Tampereen Sähkölaitokselle. Ilman satun-

kuin vuonna 2016. Vuosisuunnitelmaan

vonalentumiset ylittyvät ennusteen mukaan

naisia eriä tammi-elokuun tulos oli 33,7

nähden verotulojen arvioidaan ylittyvän

3,7 milj. eurolla, koska Tilakeskus tulee syk-

milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 12,8 milj.

27,2 milj. eurolla. Valtionosuuksia arvioi-

syn aikana tekemään rakennusten alaskirja-

euroa vertailujaksoa heikompi.

daan kertyvän 31,9 milj. euroa edellisvuotta

uksia noin 4,9 milj. eurolla.

Tilikauden tulosennuste on -24,0 milj.

vähemmän. Muutoksen taustalla ovat kilpai-

euroa, mikä on 0,4 milj. euroa vuosisuunni-

lukykysopimukseen liittyvä valtionosuuksi-

Tuotot

telmaa heikompi. Ennusteessa on huomioitu

en vähennys, perustoimeentulotuen siirto

Kaupungin toimintatuottojen toteuma oli

mahdollinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Kelalle, edelleen jatkuvat peruspalvelujen

276,2 milj. euroa ja koko vuoden ennuste

kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkun-

valtionosuusleikkaukset sekä ammatillisen

423,9 milj. euroa. Ennuste on 1,6 milj. euroa

nille, josta tehdään päätökset myöhemmin

koulutuksen yksikköhintarahoituksen leik-

vuosisuunnitelmaa parempi. Edelliseen vuo-

vuoden 2017 aikana. Arvio kuluvan vuoden

kaukset. Valtionosuuksien ennuste on olen-

teen verrattuna toimintatuottojen ennus-

palautuksesta on Tampereen osalta 5,7 milj.

naisesti vuosisuunnitelman mukainen.

tetaan vähenevän 10,8 milj. eurolla, mikä

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 18,4

aiheutuu erityisesti perustoimeentulotuen

Ilman satunnaisia eriä tilikauden tulos

milj. euroa tuottoa, mikä on 12,5 milj. euroa

siirrosta Kelan hoidettavaksi. Siirrosta joh-

muodostuu ennusteen mukaan 6,7 milj.

edellisvuotista enemmän. Vuosisuunnitel-

tuen kaupunki ei enää saa perustoimeen-

euroa

heikommaksi.

maan nähden rahoituserien tuoton ennus-

tulotuen kustannuksiin tarkoitettua valtion-

Satunnaisten erien tilinpäätösennusteessa

tetaan ylittyvän 5,1 milj. eurolla. Ylitystä

osuutta, jonka määrä vuonna 2016 oli 19,2

on huomioitu Tampereen Sähkölaitokselle

selittää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mah-

milj. euroa.

myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäksi

dollinen kertyneiden ylijäämien palautus

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osak-

5,7 milj. euroa, joka on huomioitu muiden

222,1 milj. euroa on 1,8 milj. euroa vuosi-

keiden luovuttaminen Tampereen uudelle

rahoitustuottojen ennusteessa. Konserni-

suunnitelmaa parempi. Edelliseen vuoteen

yliopistolle. Luovutuksesta aiheutuu osak-

yhteisöiltä saatavien osinkotuottojen en-

verrattuna myyntituottojen ennustetaan

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

nustetaan kasvavan edelliseen vuoteen

kasvavan 8,0 milj. eurolla. Pirkanmaan pe-

nen satunnainen kulu, koska kyseessä on

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

lastuslaitoksen ulkoiset myyntituotot kas-

euroa.

vuosisuunnitelmaa

Myyntituottojen

tilinpäätösennuste
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TUNNUSLUKUTAULUKKO
Tuloslaskelman tunnusluvut

Henkilöstömenojen ennuste on 670,0

Tot 1-8
/ 2017

TP 2016

TP Enn 2017

Toimintatuotot / Toimintakulut, %

26

28

27

vuotta vähemmän. Henkilöstömenojen tar-

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, %

49

80

73

kempi analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

141

326

345

Materiaali- ja palveluostojen ennuste

230 537

228 274

231 000

on yhteensä 720,7 milj. euroa, kun huomioi-

Vuosikate, euroa / asukas
Asukasmäärä

milj. euroa, mikä on 6,8 milj. euroa edellis-

daan investoinneiksi aktivoitavien hankintovavat ennusteen mukaan 3,3 milj. eurolla

Vuosisuunnitelmaan nähden vuokratuotto-

jen ennuste. Edelliseen vuoteen verrattuna

ja Tampereen Veden myyntituotot 1,8 milj.

jen ennustetaan alittuvan 0,3 milj. eurol-

kasvu on noin 22,2 milj. euroa (3,2 %). Pal-

eurolla.

la johtuen Tilakeskuksen vuokratuotoista,

velujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tava-

Maksutuottojen 101,0 milj. euron en-

joita pienentää muun muassa Onkiniemen

rat -tiliryhmien analysointi löytyy kohdasta

nuste ylittää vuosisuunnitelman 0,7 milj.

tehdaskiinteistössä esille tullut asbestion-

Hankinnat.

eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

gelma, minkä johdosta kohteen vuokratuot-

-palveluryhmän maksutuottojen ennuste-

toja jää kertymättä.
Muiden toimintatuottojen ennustetaan

tista vähemmän. Toimeentulotuen siirto

korvauksista

toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitel-

Kelalle pienentää kaupungin avustuskuluja

taan ylittyvän 1,2 milj. eurolla maankäyttösopimuksista

saatavista

johtuen. Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa

maa pienempinä. Muista toimintatuotoista

40,9 milj. eurolla. Vuosisuunnitelmaan näh-

maksutuottoja ennustetaan kertyvän 0,7

pysyvien vastaavien myyntivoittojen en-

den avustuskulujen ennustetaan ylittyvän

milj. euroa budjetoitua vähemmän johtuen

nuste on 16,8 milj. euroa, mikä on 1,0 milj.

1,8 milj. eurolla. Avo- ja asumispalveluissa

pitkäaikaishoidon vähentämisestä ja siitä

euroa alle vuosisuunnitelman. Asunto- ja

avustuskulujen ylitysennuste on 1,9 milj.

aiheutuvasta maksutuottojen kertymän pie-

kiinteistölautakunnan maa-alueiden myyn-

euroa johtuen vammaispalvelujen henkilö-

nenemisestä. Edelliseen vuoteen nähden

tivoitot ovat alittumassa 0,7 milj. eurolla.

kohtaisen avun palvelusetelimenoista sekä

kaupungin

Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toi-

omaishoidon tuen ylityksistä.

maksutuottojen

ennustetaan

kasvavan 5,7 milj. eurolla.
Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen
mukaan 20,9 milj. euroa edellisvuotta pie-

mistotontin myynti ei toteudu kuluvana

Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan

vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen

54,5 milj. eurona, mikä on 0,1 milj. euroa

2018.

budjetoitua enemmän. Edelliseen vuoteen

nempinä 21,0 milj. eurona pääasiassa pe-

nähden vuokrakulujen ennustetaan kasva-

rustoimeentulotuen siirrosta johtuen. Siir-

Kulut

van 6,8 milj. eurolla. Tilakeskuksen vuokra-

ron vaikutus kaupungin tukiin ja avustuksiin

Toimintakulujen toteuma tammi-elokuussa

kulut kasvavat ennusteen mukaan 4,9 milj.

on 19,2 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan

oli 1 046,8 milj. euroa ja koko vuoden en-

eurolla johtuen uusista vuokrakohteista, ku-

nähden tukien ja avustusten ennustetaan

nuste 1 561,9 milj. euroa, mikä on 37,0 milj.

ten Tredu Santalahdentien ja Tredu Pirkka-

alittuvan 0,2 milj. eurolla.

euroa suunniteltua enemmän. Valmistus

lan toimipisteet sekä Kanta-Sarviksen tilat.

omaan käyttöön -erä on huomioitu tarkas-

Muut toimintakulut ovat toteutumassa 1,0

telussa.

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina

Vuokratuottojen 55,2 milj. euron ennuste on edellisen vuoden toteuman tasolla.
TUOTOT

Myyntituotot
222,1 milj.euroa
13 %

Rahoitustuotot
29,2 milj. euroa
2%

Valtionosuudet
285,3 milj. euroa
17%

Maksutuotot
101,0 milj. euroa
6%
Tuet ja
avustukset
21,1 milj. euroa
1%
Vuokratuotot
55,2 milj. euroa
3%

Verotulot
914,1 milj. euroa
55 %
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Avustuskulujen ennuste on 116,8 milj.
euroa, mikä on 37,0 milj. euroa edellisvuo-

Muut
toimintatuotot
24,4 milj. euroa
1%
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5,2 milj. eurona.

KULUT
Muut
toimintakulut
5,2 milj. euroa
0%
Vuokrakulut
54,5 milj. euroa
3%

Rahoituskulut
10,8 milj. euroa
1%

Poistot ja
arvoalentumiset
110,0 milj. euroa
6%

Henkilöstökulut
670,0 milj. euroa
39 %

Avustukset
116,8 milj. euroa
7%
Aineet,
tarvikkeet ja
tavarat
100,9 milj. euroa
6%

Palvelujen ostot
635,9 milj. euroa
37 %
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Verotulot
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2016

VS 1-8 /
2017

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17 /
TP 16

%

514,0

507,9

509,3

776,5

758,0

761,8

773,0

-3,5

-0,5

Yhteisövero

34,7

35,3

41,3

54,3

53,0

53,0

67,0

12,7

23,4

Kiinteistövero

44,3

48,0

49,3

65,3

72,0

72,0

74,0

8,7

13,4

Koiravero

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,0

-7,4

Yhteensä

593,1

591,3

600,1

896,2

883,1

886,9

914,1

17,9

2,0

Kunnallisvero

Verotulojen toteuma ja
tilinpäätösennuste

temuutosten vaikutus verotuloihin kom-

viota enemmän ja 12,7 milj. euroa edellis-

pensoidaan kunnille valtionosuuksien lisä-

vuotta enemmän. Arviota on nostettu 5 milj.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2017

yksenä, kilpailukykysopimuksen epäsuoria

euroa edellisestä, heinäkuun, ennusteesta.

yhteensä noin 914 milj. euroa, mikä on noin

vaikutuksia ei.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu val-

18 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Kunnallisverotuloarvio on noin 11 milj.

tiovarainministeriön päivitetty ennuste, jo-

Ennuste on parantunut vuoden aikana mer-

euroa muutettua talousarviota suurempi.

ka on noussut vuoden aikana merkittävästi.

kittävästi ja ennuste onkin 27 milj. euroa

Arviota on nostettu 9 milj. euroa edellises-

talousarviota parempi. Ennuste pohjautuu

tä, heinäkuun, ennusteesta. Kunnallisveron

vuodelle

2017.

alkuvuoden tilityskertymiin, ennakkotietoi-

odotettua parempi kehitys johtuu pääosin

arvioidaan

kertyvän

hin verovuoden 2016 tulokehityksestä sekä

palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesä-

eli noin 8,7 milj. euroa edellisvuotta

Kuntaliiton ennusteeseen.

Kiinteistöveroprosentteja

nostettiin

Kiinteistöverotuloja
74

milj.

euroa

kuun verotuloennusteessa koko maan palk-

enemmän veroprosenttien korotuksesta,

Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän

kasumman odotettiin kasvavan tänä vuonna

kiinteistömäärän

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

0,9 prosenttia, mutta viimeisimpien arvioi-

verotusarvojen

ta vähemmän. Syinä laskuun ovat pääosin

den perusteella kasvu tulee olemaan jopa

Kiinteistöverotuloarvio

veroperustemuutokset (mm. yrittäjä- ja

yli 2 prosenttia. Myös loppuvuoden kunnal-

suurempi

kotitalousvähennys sekä työ- ja eläketulon

lisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisim-

kertyneiden tulojen vuoksi.

verotuksen kevennykset) ja kilpailukyky-

pien tietojen valossa myönteisiltä kunnille.

kasvusta
tarkistamisesta
on

aiemmilta

ja
johtuen.

budjetoitua
verovuosilta

Elokuun loppuun mennessä verotuloja on

sopimuksen epäsuorat vaikutukset (mm.

Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 67

tilitetty yhteensä 623,3 milj. euroa. Muutos

palkkasumman pieneneminen). Veroperus-

milj. euroa, mikä on 14 milj. euroa talousar-

edelliseen vuoteen verrattuna on +10,6

KUNNALLISVERON MAKSUPERUSTEISET
TILITYKSET

YHTEISÖVERON MAKSUPERUSTEISET
TILITYKSET

KIINTEISTÖVERON MAKSUPERUSTEISET
TILITYKSET
2015

2016

2017

Tammikuu

0,2

0,3

0,1

4,7

Helmikuu

0,1

0,1

0,0

3,4

3,8

Maaliskuu

0,4

0,3

1,3

3,6

3,4

3,7

Huhtikuu

0,4

0,3

0,9

Toukokuu

17,3

14,6

18,5

Toukokuu

0,2

0,3

0,3

65,9

Kesäkuu

3,1

0,8

3,3

Kesäkuu

0,2

0,2

0,1

73,8

76,2

Heinäkuu

4,4

3,8

3,5

Heinäkuu

0,1

0,2

0,2

68,3

69,2

66,9

Elokuu

4,7

4,3

5,2

Elokuu

0,5

0,7

0,7

Syyskuu

61,7

63,2

Syyskuu

5,2

3,6

Syyskuu

30,4

30,6

Lokakuu

61,8

63,2

Lokakuu

5,3

4,1

Lokakuu

2,5

5,6

0,2

4,9

Marraskuu

5,0

4,1

Marraskuu

27,7

26,1

Joulukuu

67,6

75,5

Joulukuu

4,0

1,9

Joulukuu

1,1

0,5

Yhteensä

755,6

776,5

Yhteensä

67,3

54,3

Yhteensä

63,8

65,3

Milj.
euroa

2015

2016

2017

Milj.
euroa

Tammikuu

69,7

71,6

65,3

Helmikuu

78,7

80,3

Maaliskuu

66,4

Huhtikuu

2015

2016

2017

Tammikuu

5,3

5,9

5,4

84,9

Helmikuu

5,1

4,4

66,6

66,8

Maaliskuu

4,2

68,1

69,2

71,6

Huhtikuu

Toukokuu

74,0

74,2

73,9

Kesäkuu

64,5

65,0

Heinäkuu

74,5

Elokuu

Marraskuu

571,5

48,1

Milj.
euroa

3,7
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KUNNALLISVERON KEHITYS

milj. euroa (1,7 %). Kunnallisverotuloja on

800

%), yhteisöverotuloja 48,1 milj. euroa (+7,4

700

milj. euroa, 18,3 %), kiinteistöverotuloja

600

3,7 milj. euroa ja koiraveroja 0,103 milj.

500
Milj. e

kertynyt 571,5 milj. euroa (+1,8 milj. e, 0,3

euroa. Verotulot on jaksotettu kirjanpitoon
tasaisesti kuukausille tilinpäätösennusteen
600 milj. euroa eli noin 23 milj. euroa

100

tammi-elokuun

osuus

0

maksuperusteista toteumaa vähemmän.

773

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENN
2017

80

80

70

72

60

63

50

67

51

40

60

67
54

53

44

40

30

30

20

20
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0

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENN
2017

64

64

50
Milj. e

70

Milj. e

762

KIINTEISTÖVERON KEHITYS

YHTEISÖVERON KEHITYS

0

777

300
200

ja

686

651

756

744

400

on

mukaan

727

72

65

74

53

52
43

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TA
TP
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ENN
2017

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

Tot 1-8 /
2016

VS 1-8 /
2017

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17
2017
/ TP 16

163,2

147,7

147,7

246,5

218,9

221,5

221,5

-25,0

-10,1

45,8

42,5

42,5

70,8

69,0

63,7

63,8

-7,0

-9,9

209,0

190,1

190,2

317,2

287,9

285,2

285,3

-31,9

-10,1

Valtionosuuksien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä noin 190 milj. euroa, mikä

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

on 19 milj. euroa vähemmän kuin edelliskertymän ennustetaan olevan tänä vuonna
noin 285 milj. euroa eli noin 32 milj. euroa
edellisvuotta vähemmän. Muutoksen taustalla ovat kilpailukykysopimukseen liittyvä

1 200
1 000
800
600
200

tulotuen siirto Kelalle, edelleen jatkuvat pe-

0

ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksen leikkaukset.
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923

934

969

989

1 022

1 134

1 171

1 185

1 213

1 199
285

302

301

298

317

218

211

223

240
782

831

887

896

914

717

765

870

720

758

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TP
ENN
2017

202

400

valtionosuuksien vähennys, perustoimeenruspalvelujen valtionosuusleikkaukset sekä

10

1 400

Milj. e

vuonna vastaavana ajankohtana. Kokonais-

Verotulot

Valtionosuudet

%
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Henkilöstö
Henkilöstömenot (milj. euroa)

Tot 1-8 /
2016

VS 1-8 /
2017

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ TP 16

%

-347,8

-344,0

-345,0

-516,7

-514,4

-518,1

-523,1

-6,3

1,2

Eläkekulut

-85,1

-82,9

-79,0

-125,7

-124,5

-124,8

-119,3

6,4

-5,1

Muut henkilösivukulut

-23,0

-18,3

-16,9

-34,4

-27,9

-27,7

-27,6

6,8

-19,7

-455,8

-445,2

-440,9

-676,8

-666,8

-670,6

-670,0

6,8

-1,0

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Yhteensä

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot olivat elokuun lopussa

Palkattomia vapaita ennustetaan pidettävän

5,0 milj. euroa. Eläkekulujen ennustetaan

440,9 milj. euroa. Taloudellisiin syihin pe-

noin 20 000 henkilötyöpäivää (55 henki-

sitä vastoin alittavan vuosisuunnitelman

rustuvien palkattomien vapaiden (12 290

lötyövuotta) vuonna 2017, mikä vähentää

5,5 milj. eurolla. Eläkemenoperusteiset

henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja

palkka- ja sivukuluja noin 2,1 milj. euroa

vuoden

vähentävä vaikutus oli tammi–elokuussa

(0,3 % henkilöstömenoista).

kaupunkitasolla

1,3 milj. euroa.
Vuoden 2017 henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 670,0 milj. euroa.

Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan
vuosisuunnitelman

0,6

milj.

eurolla.

Palkkojen ja palkkioiden ylitysennuste on

2017

budjetoitua

ennakkomaksut
6,0

milj.

alhaisemmat.

eläkemenoperusteisten

ovat
euroa

Yksiköiden
maksujen

ennusteita on päivitetty vastaamaan vuoden

Vuoteen 2016 nähden vertailukelpoisten
henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan
5,5 milj. euroa eli 0,8 prosenttia. Vuosien
2016 ja 2017 henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia vertailtaessa on otettu huomioon

Työvoimakustannukset (milj. euroa)
Hyvinvoinnin palvelualue

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-428,9

-432,9

-4,0

perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-188,9

-187,6

1,4

hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen sekä kilpai-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-240,0

-245,3

-5,3

-84,9

-85,3

-0,4

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-83,0

-83,2

-0,3

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-1,9

-2,0

-0,1

Kaupunkiympäristön palvelualue

-16,5

-16,4

0,1

-15,6

-15,5

0,1

-0,9

-0,9

0,0

lukykysopimukseen perustuvat muutokset.
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuonna
2017 maksettavia lomarahoja leikattiin 30
prosenttia. Koska vuonna 2017 maksetut lomarahat ansaittiin lomanmääräytymisvuon-

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

na 4/2016–3/2017, lomarahojen leikkaus

Yhdyskuntalautakunta

vaikutti vuonna 2016 vain huhti–joulukuus-

Joukkoliikennelautakunta

sa kertyneisiin lomarahoihin mutta vuonna

Konsernihallinto

-17,5

-15,9

1,6

2017 leikkaus vaikuttaa kaikkien kuukau-

Konsernipalveluyksikkö Koppari

-14,1

-13,7

0,4

Liikelaitokset

-76,8

-76,2

0,7

Tampereen Infra

-19,6

-19,0

0,6

Kilpailukykysopimukseen perustuva sivu-

Tampereen Kaupunkiliikenne

-17,5

-17,0

0,4

kuluprosenttien lasku 1,69 prosenttiyksi-

Tampereen Tilakeskus

-12,0

-11,6

0,3

köllä vähentää vuoden 2017 henkilöstö-

Tampereen Vesi

-7,7

-7,5

0,2

menoja 8,8 milj. euroa. Vertailukelpoisten

Tampereen Voimia

-20,1

-21,0

-0,9

-34,6

-34,6

0,0

-673,3

-674,9

-1,6

sien lomarahoihin. Lomarahojen leikkaus
vähentää vuoden 2017 henkilöstömenoja
2,2 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna.

palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan
kasvavan 179 henkilötyövuotta, mikä lisää henkilöstömenoja noin 8,5 milj. euroa.

Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä
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Palkalliset henkilötyövuodet

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

Hyvinvoinnin palvelualue

9 351

9 537

186

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

1 601

1 562

-39

Kaupunkiympäristön palvelualue

308

306

-2

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari

502

484

-18

1 707

1 695

-13

626

626

0

14 094

14 209

115

Liikelaitokset
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

2017 ennakkomaksuja.
Hyvinvoinnin palvelualueella Avo- ja

löstön henkilöstömenot sekä vuokratyövoi-

henkilöstön henkilötyövuosien määrä nousi

man käytöstä aiheutuneet kustannukset.

31 henkilötyövuotta (31,2 %).

asumispalvelujen palveluryhmässä henki-

Työvoimakustannusten

vuosisuunnitelma

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste

löstömenojen ennustetaan ylittävän vuosi-

vuodelle 2017 on 673,3 milj. euroa. Hen-

vuodelle 2017 on 14 209 henkilötyövuot-

suunnitelman 5,4 milj. eurolla. Ikäihmisten

kilöstömenojen osuus vuosisuunnitelmasta

ta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on

palvelulinjalla ylitysennuste on 4,1 milj.

on 670,6 milj. euroa ja työvoiman vuokra-

206 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien

euroa, mikä johtuu pääosin kotihoidon pal-

usmenojen osuus 2,8 milj. euroa. Vuoden

ennustetaan lisääntyvän 147:llä (1,0 %) vuo-

velutarpeen kasvusta. Lasten, nuorten ja

2017 työvoimakustannusten tilinpäätösen-

teen 2016 nähden. Henkilötyövuosien ver-

perheiden palvelulinjalla henkilöstömeno-

nuste on 674,9 milj. euroa, mikä ylittää vuo-

tailukelpoinen kasvu on ennusteen mukaan

jen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. vuo-

sisuunnitelman 1,6 milj. eurolla. Työvoiman

179 henkilötyövuotta (1,3 %). Palkkatuetun

sisuunnitelmaa suurempina, koska lapsi-

vuokrausmenojen ennustetaan olevan 4,9

henkilöstön osuus kasvusta on 46 henkilö-

perheiden sosiaalipalveluissa lakisääteisen

milj. euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman

työvuotta.

toiminnan varmistamiseksi tarvitaan riittä-

2,1 milj. eurolla.

vät henkilöstöresurssit lastensuojelussa se-

Ikäihmisten

palve-

kä ympärivuorokautisesti toimivissa lasten-

Palkalliset henkilötyövuodet

lulinjalla ennustetaan henkilötyövuosien

suojelulaitoksissa. Avo- ja asumispalveluissa

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä

vuosisuunnitelman ylittyvän 98 henkilötyö-

budjetoiduilla henkilöstömenoilla ei pystytä

panosta, josta kaupungille aiheutuu henki-

vuodella palvelutuotantomäärän tasaisen

vastaamaan palvelutarpeeseen. Kaupun-

löstömenoja. Tammi–elokuussa 2017 pal-

kasvun vuoksi. Kasvatus- ja opetuspalve-

ginvaltuustolle esitetään lisätalousarviota,

kallisten henkilötyövuosien määrä oli 9 475

luissa ylitysennuste on 41 henkilötyövuotta

josta osalla korjataan henkilöstömenojen

henkilötyövuotta. Määrä on 89 henkilötyö-

pääosin oppilasmäärän odotettua suurem-

ennustettua ylitystä.

vuotta suurempi kuin edellisen vuoden vas-

man kasvun vuoksi. Lasten, nuorten ja per-

Konsernihallinnon ja yhteisten erien

taavana ajankohtana. Ilman palkkatuettua

heiden palvelulinjalla vuosisuunnitelman

henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan

henkilöstöä palkalliset henkilötyövuodet

ylitysennuste on 20 henkilötyövuotta.

1,6 milj. eurolla. Alituksen taustalla on pää-

kasvoivat 58 henkilötyövuodella.

osin eläkemenoperusteisten maksujen sekä
varhaiseläkemenoperusteisten

maksujen

toteutuminen suunniteltua alhaisempina.

Vakinaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet kasvoivat 162 henkilötyövuodella (2,2 %) vuoden 2016 vastaavaan
ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön hen-

12

Ennuste ylittää vuosisuunnitelman 115
henkilötyövuodella.

Työvoimakustannukset

kilötyövuodet kasvoivat 5 henkilötyövuodel-

Vuodesta 2015 lähtien on seurattu kaupun-

la (0,4 %) kun taas muun määräaikaisen hen-

gin työvoimakustannuksia, jotka saadaan

kilöstön henkilötyövuodet vähenivät 109

laskemalla yhteen kaupungin oman henki-

henkilötyövuodella (-13,4 %). Palkkatuetun
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Hankinnat
Milj. euroa
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Yhteensä

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-400,8

-448,8

-620,1

-598,0

-606,7

-635,9

-29,2

-63,6

-66,0

-103,0

-94,3

-94,8

-100,9

-6,1

-464,4

-514,8

-723,2

-692,3

-701,5

-736,8

-35,3

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-397,1

-419,6

-22,6

Hankintojen toteuma ja
tilinpäätösennuste

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa)

Palvelujen ja materiaalien ostot toteutuivat

1. Asiakaspalvelujen ostot

tammi-elokuussa 514,8 milj. eurona. Koko

2. Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-42,9

-43,8

-1,0

vuoden ennuste on 736,8 milj. euroa, mikä

3. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut

-28,5

-29,2

-0,7

4. ICT-palvelut

-24,7

-24,9

-0,2

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut

-18,2

-20,1

-2,0

vikkeet ja tavarat 6,1 milj. eurolla. Palvelu-

6. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

-14,4

-14,0

0,4

jen ja materiaalien ostojen ennustetaan kas-

7. Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-12,6

-12,3

0,3

vavan edelliseen vuoteen verrattuna 13,7

8. Laboratoriopalvelut

-9,2

-11,5

-2,3

milj. eurolla (1,9 %).

9. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

-10,8

-10,7

0,1

-8,9

-7,8

1,1

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

on 35,3 milj. euroa suunniteltua enemmän.
Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan
ylittymässä 29,2 milj. eurolla ja aineet, tar-

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on
asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan

10. Muut palvelut

ylittävän vuosisuunnitelman tason 22,6 milj.
eurolla. Merkittävimmät asiakaspalvelujen
ostot ovat Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa, joissa muun tuotannon asiakaspalvelujen ostojen ennuste (235,1 milj. euroa) on

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot organisaatioittain (milj. euroa)

ylittämässä vuosisuunnitelman 13,0 milj.

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä

-397,1

-419,6

-22,6

eurolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eri-

Avo- ja asumispalvelut

-150,0

-159,5

-9,5

koissairaanhoidon laskutuksesta johtuen.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

-22,0

-27,2

-5,2

Ennusteessa ei ole huomioitu Pshp:lle kerty-

Vastaanottopalvelujen palvelulinja

-14,8

-15,0

-0,2

Psykososiaalisen tuen palvelulinja

-54,1

-58,7

-4,6

Ikäihmisten palvelulinja

-59,0

-58,5

0,5

-222,6

-235,3

-12,6

-222,1

-235,1

-13,0

-0,6

-0,2

0,4

-16,5

-16,7

-0,2

-3,4

-3,4

0,0

-13,1

-13,3

-0,2

-5,2

-5,5

-0,2

neiden ylijäämien mahdollista palautusta jäsenkunnille, sillä palautus tulee kirjattavaksi
kaupungin muihin rahoitustuottoihin. Tampereen osuus palautettavista ylijäämistä on

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

viimeisimmän arvion mukaan 5,7 milj. eu-

Muu tuotanto

roa. Avo- ja asumispalveluissa Psykososiaa-

Palvelulinjat

lisen tuen palvelulinjalla vammaispalvelujen
asiakaspalvelujen ostot ovat ylittymässä 3,6
milj. eurolla lähinnä asiakasmäärien kasvun
ja hintojen nousun johdosta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan asiakaspal-

Kasvatus- ja opetuspalvelut
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Perusopetus
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

velujen ostojen ennustettu 5,2 milj. euron
ylitys aiheutuu ensisijaisesti lastensuojelun
sijaishuollon ostopalvelujen ennustetusta
ylityksestä.
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VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot

-14,4

-17,7

-3,3

toutuspalvelujen palvelulinjoilla sosiaali- ja

2. Muun materiaalin ostot

-11,8

-13,3

-1,5

terveyspalvelujen ostojen ennustetaan ylit-

3. Lämmityksen ostot

-13,2

-13,2

0,0

tyvän yhteensä 1,2 milj. eurolla. Laborato-

4. Sähkön ostot

-13,4

-12,9

0,5

riopalvelujen ennustetusta ylityksestä 1,3

5. Elintarvikkeiden ostot

-11,5

-11,1

0,4

6. Kaluston ostot

-6,5

-7,0

-0,5

7. Rakennusmateriaalin ostot

-6,1

-7,0

-0,9

teesta. Ennakoitujen ylitysten syynä on pää-

8. Poltto- ja voiteluaineiden ostot

-5,7

-6,2

-0,5

asiassa asiakasmäärien kasvu.

9. Kirjallisuuden ostot

-3,6

-3,8

-0,2

10. ICT-kaluston ostot

-2,4

-2,5

-0,1

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja laboratoriopalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän
yhteensä 4,3 milj. eurolla. Sairaala- ja kun-

milj. euroa muodostuu Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen ylitysennusteesta ja 1,0 milj.
euroa Avo- ja asumispalvelujen ylitysennus-

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ti-

Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa)

liryhmässä merkittävin erä on lääkkeiden
ja hoitotarvikkeiden ostot, joka on ylittämässä vuosisuunnitelman 3,3 milj. eurolla.
Vastaanottopalvelujen palvelulinjalla ostojen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. eurolla
johtuen pääasiassa kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen kasvusta. Sähkön ja
lämmityksen osuus ennustetuista menoista

kustannuksiin ja taloudellisuuteen liittyvänä

pungin hankintakoulutuksia. Vuoden 2017

on 26,1 milj. euroa (26 %). Elintarvikkeiden

asiana vai laajemmin, jolloin säästöjen voi-

kaupunkitasoinen sitova tavoite edellyttää,

ostot ovat pääasiassa Tampereen Voimian

daan nähdä syntyvän hankintojen ja toimin-

että innovatiivisten hankintojen osuutta

ostoja.

nan tuloksellisuuden paranemisesta. Lisäksi

kasvattamalla saadaan aikaan kustannus-

on tutkittu hankintatoimen kehittyneisyy-

säästöjä. Tavoitetta on raportoitu toiminnan

Hankintojen kehittäminen

den vaikutusta tuloksellisuuteen. Edellä

ja talouden katsauksen Kaupunkistrategia ja

Hankintojen johtamisen sekä hankintojen

mainitut näkökulmat ohjaavat mittariston

toiminnan tavoitteet -osiossa tavoitteen 6

suunnitelmallisuuden ja seurannan kehit-

rakentamista ja sopivia mittareita on kartoi-

kohdalla ja strategiakortilla 6,1.

tämiseksi palvelualueita ja liikelaitoksia

tettu. Lisäksi hankintojen tehostamistavoi-

ohjeistettiin laatimaan taulukkomuotoinen

te huomioitiin kaupungin hankintaohjetta

sen kehittämiseksi ja tiedonkulun varmis-

hankintasuunnitelma osaksi vuoden 2017

uudistettaessa muun muassa painottamalla

tamiseksi kaupungin hankintoja tekevälle

palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Hankinta-

suunnitteluvaiheen ja sopimuksen aikaisen

henkilöstölle on vuoden alussa perustettu

suunnitelmassa toteutettiin vaikuttavuus-

toiminnan merkitystä. Myös pienhankintoi-

hankintaverkosto, johon on liittynyt jo rei-

potentiaalin arviointi strategisesti merkit-

hin liittyvää hallinnollista työtä kevennettiin

lut 140 jäsentä. Verkoston toiminta tukee

tävien ja potentiaalisten innovatiivisten

päätöksentekomenettelyn osalta.

hankintojen tehostamistavoitetta sekä in-

liittyvän

osaami-

hankintojen tunnistamiseksi. Vuosien 2018

Innovatiivisen hankinnan toimintamallien

novatiivisten hankintojen ja muiden hyvien

- 2019 hankintasuunnitelmiin sisällytetään

jalkautumista on tuettu viestimällä ja tarjo-

toimintamallien käyttöönottoa. Hankinta-

lisäksi arvio mahdollisuuksista soveltaa työl-

amalla strategia- ja kehittämisyksikön stra-

verkostoa on hyödynnetty myös osaamisen

listämisehtoa hankinnassa ja arvio hankin-

tegisen hankinnan tukea hankintaverkostol-

ja

taan liittyvien haitallisten ympäristövaiku-

le. Kaupungin hankintatarpeiden viestintää

kartoittamisessa ja kaupungin hankintojen

tusten suuruudesta.

hankintatoimen

kehittämistarpeiden

ja vuoropuhelua tukeva työkalu smarttam-

suunnittelun ja toteutuksen tukipalveluita

tehostamistavoitteeseen

pere.fi -sivustolla on julkaistu. Viestintään

tuottavan Tuomi Logistiikka Oy:n toiminnal-

liittyen vuoden 2017 aikana rakennetaan

panostaminen edistää myös pienten ja

listen tavoitteiden asettamisessa.

hankintojen kustannussäästöjen todenta-

keskisuurten yritysten osallistumismahdol-

Kestävä yhdyskunta -yksikkö on tarjon-

mismalli. Todentamismallin rakentamiseen

lisuuksia hankintoihin. Hankintakäytäntöjen

nut tukea ympäristövaikutuksiltaan mer-

liittyvässä Pro gradu -tutkielmassa on poh-

uudistumista tuetaan mm. innovatiivisten

kittävimpien hankintojen suunnitteluun ja

dittu, miten kustannussäästöt tässä yhtey-

hankintojen työkalupakilla ja kytkemällä

tarjouspyyntöjen

dessä ymmärretään: suppeasti hankinnan

ne jatkossa entistä paremmin osaksi kau-

määrittelemiseen. Työllistämisnäkökulmaa

Hankintojen
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edistettiin kahdessa hyvinvoinnin palvelualueen asumispalveluhankinnassa asettamalla sopimukseen työllistämisehto.
Tuomi Logistiikan kanssa on sovittu raportoinnista, joka tuottaa tietoa talousarviossa
asetettujen kaupungin hankintojen periaatteiden toteutumisesta kaupungin hankintatoiminnassa.

Tammi-elokuussa

2017

julkaistiin Tuomi Logistiikan toimesta 65
hankintailmoitusta kaupungin hankinnoista
mukaan lukien yhteishankinnat. Hankintapäätöksiä kansallisen kynnysarvon ylittävistä, Tuomi Logistiikan hankintapalveluja käyttäen kilpailutetuista, hankinnoista
tehtiin 74 kappaletta. Tarjouksia hankintapäätökseen asti saaduissa kilpailutuksissa
vastaanotettiin vajaa 420 kpl. Hankintapäätösten perusteella kaupungille valittiin 187
sopimustoimittajaa. Kaikki valituksi tulleet
toimittajat olivat kotimaisia. Valituista toimittajista noin 40 % oli kaupparekisteriin
merkityn kotipaikan perusteella pirkanmaalaisia.
Tuomen kilpailuttamista kaupungin hankinnoista 15 oli innovatiivisia hankintoja,
ja niissä yleisimpänä piirteenä oli hankintaprosessiin luotu uusi toimintatapa tai innovaatiotila esimerkiksi markkinavuoropuhelua tai markkinakartoitusta hyödyntämällä.
Useassa tapauksessa innovatiivisuus liittyi
hankinnan kohteen toteutustavan tai sopimusmallin uudistamiseen. Muutamassa tapauksessa hankinnan kohde oli varsinaisesti
uusi tai merkittävästi paranneltu ratkaisu eli
innovaatio.
Hankinnoista 20 %:ssa asetettiin vaatimuksia ympäristönäkökulmille, kuten energiatehokkuudelle tai pakokaasupäästöille.
Pelkästään

yhteishankinnoissa

vastaava

luku oli 32 %. Neljässä terveydenhuollon
tarvike- ja kalustehankinnassa asetettiin sosiaalisia kriteerejä ihmisoikeusloukkausten
vähentämiseksi.
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Rahoituslaskelma
Milj. euroa

Tot 1-8
/ 2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

Vuosikate

32,6

74,4

88,0

82,7

79,8

-2,9

Satunnaiset erät

27,1

-2,7

0,0

0,0

6,2

6,2

-46,7

-18,0

-17,8

-17,8

-23,1

-5,3

-120,8

-226,3

-221,5

-246,7

-226,5

20,1

0,6

5,3

16,6

16,8

19,1

2,3

50,9

21,3

21,9

21,9

54,2

32,3

-56,3

-146,0

-112,7

-143,1

-90,3

52,8

-0,0

-1,2

-0,6

-0,6

-0,6

0,0

1,6

7,1

0,5

0,5

1,8

1,3

0,0

100,0

138,4

138,4

115,4

-23,0

-23,4

-25,5

-43,4

-43,4

-43,4

0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos

38,1

15,0

-10,0

-10,0

13,0

23,0

Muut maksuvalmiuden muutokset

27,6

58,4

15,8

15,8

15,8

0,0

Rahoituksen rahavirta

43,8

153,7

100,7

100,7

102,0

1,3

-12,5

7,7

-12,1

-42,5

11,7

54,2

Rahavarat tilikauden lopussa

96,4

108,9

-

-

120,5

-

Rahavarat tilikauden alussa

108,9

101,1

-

-

108,9

-

Toiminnan rahavirta

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Rahavarojen muutos

RAHAVAROJEN MUUTOS

+11,7

milj. €

(TP Enn 2017)
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Rahoituslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste

kirjatusta voimalaitosten, sähköasemien ja

Kaupungin rahavarojen muutos tammi-elo-

myynnistä Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.

kuussa oli 12,5 milj. euroa negatiivinen. Toi-

Luovutusvoittojen vaikutus toiminnan raha-

minnan ja investointien rahavirran toteuma

virtaan oikaistaan tulorahoituksen korjau-

oli -56,3 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan

serissä. Investointimenot toteutuivat 120,8

rahavirran toteuma oli 13,0 milj. euroa po-

milj. eurona.

sitiivinen. Pysyvien vastaavien luovutusvoit-

pumppaamoiden rakennusteknisten osien

Tammi-elokuussa

kaupungin

antolai-

toja syntyi 43,1 milj. euroa, mistä valtaosa

nasaamiset pienenivät 1,5 milj. eurolla.

(27,1 milj. euroa) syntyi satunnaisiin eriin

Toteumaan sisältyy Tampereen Messu- ja
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Urheilukeskus Oy:lle myönnetyn 0,7 milj.

vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminnan ra-

muuttui vuosisuunnitelmavaiheen arviosta.

euron pääomalainan konvertointi yhtiön si-

havirran ennustetaan toteutuvan 2,0 milj.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen en-

joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

euroa suunniteltua heikompana johtuen

nustetaan ylittyvän 32,3 milj. eurolla, mitä

Lisäksi Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy maksoi

lähinnä vuosikatteen suunniteltua huonom-

selittää edellä mainittu rakennusten myynti

kaupungilta olevan 0,7 milj. euron lainansa

masta ennusteesta. Satunnaisten erien en-

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.

ennakkoon pois. Uutta pitkäaikaista lainara-

nusteeseen sisältyvät erät liittyvät pysyvien

Rahoituksen rahavirran ennuste on 102,0

hoitusta ei tammi-elokuun aikana nostettu,

vastaavien luovutusvoittoihin ja -tappioihin,

milj. euroa positiivinen, mikä on 1,3 milj.

ja olemassa olevia rahalaitoslainoja lyhen-

joten ne oikaistaan toiminnan rahavirrasta

euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Raha-

nettiin 23,4 milj. eurolla. Lyhytaikaiset lainat

tulorahoituksen korjauserissä. Investointi-

virrassa antolainauksen vähennysten en-

kasvoivat 38,1 milj. eurolla konsernitilivelan

en rahavirran ennuste on 54,8 milj. euroa

nuste on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

kasvusta johtuen. Muut maksuvalmiuden

suunniteltua pienempi. Investointimenojen

suurempi johtuen Tampereen Messu- ja

muutokset toteutuivat positiivisina johtu-

ennustetaan alittuvan 20,1 milj. eurolla,

Urheilukeskus Oy:n pääomalainan konver-

en saamisten pienenemisestä, mitä selittää

mikä aiheutuu pääasiassa Tilakeskuksen in-

toinnista ja Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy:n

Rantaväylän tunnelin rahoitusosuussaami-

vestointien lykkääntymisestä. Maauimalan

lainanlyhennyksestä. Pitkäaikaisten lainojen

siin saatu 30 milj. euron maksusuoritus.

rakentaminen käynnistyi suunniteltua myö-

lisäyksen ennuste on 23,0 milj. euroa vuosi-

hemmin, ja lisäksi Tesoman yhtenäiskoulun

suunnitelmaa pienempi. Lainarahoitusta en-

ja

nustetaan nostettavan vuosisuunnitelmaa

Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste -90,3 milj. euroa on 52,8 milj. euroa

päiväkodin

rakentamisen

aikataulu

vähemmän, sillä konsernitilivelan ja henkilöstökassan varojen määrän ennustetaan

TUNNUSLUKUTAULUKKO

tilinpäätösvaiheessa olevan vuosisuunnitel-

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, milj. euroa

Tot 1-8
/ 2017

TP 2016

TP Enn
2017

maa suuremmat. Kokonaisuutena lainamää-

-558,3

-541,0

-537,8

mukainen.

27

34

38

tulorahoitusprosentin ennuste on 38 pro-

1

2

2

senttia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoi-

29

22

24

tuksen tason olevan riittämätön suhteessa

rän kasvun ennuste on vuosisuunnitelman
Maksuvalmiutta mittaavan investointien

Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Rahavarojen riittävyys, pv

investointitasoon. Talousarviossa asetettu
tavoite investointien tulorahoitusprosentiksi on 43 prosenttia, mitä ei ennusteen
mukaan tulla saavuttamaan, vaikka ennuste

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS

onkin parantunut alkuvuoden tilanteesta.
Kaupungin viime vuosien korkea inves-

600

2 500

tointitaso näkyy toiminnan ja investointien
rahavirran viiden vuoden kertymässä, joka

500

2 000

euroa negatiiviseksi. Tämä tarkoittaa, että

400

1 500

300
1 000

200

500

100
0

muodostuu ennusteen mukaan 537,8 milj.

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

Lainakanta, milj. € 312,1

323,1

364,1

393,5

374,7

398,8

488,3

573,3

€/asukas

1 502

1 675

1 785

1 680

1 772

2 139

2 482

1 464

0

toimintamenoja ja investointeja on viime
vuosina rahoitettu tulorahoituksen lisäksi
lainarahoituksella ja rahavaroja vähentäen. Viiden vuoden kertymän ennuste on
kuitenkin hieman parempi kuin edellisen
tilinpäätöksen tilanteessa, ja taloussuunnitelmakaudella vuosikatteen ennakoidaan
paranevan ja investointitason laskevan, kun
kaupungin merkittävät kehitysinvestoinnit
etenevät.
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Investoinnit
Milj. euroa
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet

-0,1

-0,2

-1,1

-0,4

-0,3

0,1

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot

-0,4

-0,6

-1,4

-1,7

-1,6

0,1

Muut pitkävaikutteiset menot

-7,6

-22,7

-11,6

-11,6

-10,6

1,0

-5,7

-15,7

-11,0

-11,0

-11,0

0,0

Rakennukset ja rakennelmat

-27,5

-35,5

-81,9

-100,5

-82,2

18,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-4,3

-24,4

-79,1

-86,3

-82,9

3,4

Koneet ja kalusto

-5,7

-15,6

-17,7

-17,5

-17,3

0,2

Muut aineelliset hyödykkeet

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,0

-64,9

-110,6

0,0

0,0

0,0

-0,0

-4,5

-6,6

-17,4

-17,4

-20,4

-3,0

-120,8

-232,1

-221,5

-246,7

-224,2

22,5

0,6

5,3

16,6

16,8

19,1

2,3

-120,1

-226,8

-204,9

-229,9

-207,5

22,4

50,9

21,6

21,9

21,9

54,2

32,3

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Rahoitusosuudet
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma elokuun lopus-

väkodin rakentamisen tahdistuksen erosta

sa oli 120,8 milj. euroa. Rahoitusosuuksia oli

vuosisuunnitelmaan. Tarkemmat tiedot in-

kirjattu 0,6 milj. euroa. Pysyvien vastaavien

vestointien etenemisestä löytyvät Talousar-

hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt

vion toteumavertailu -osioissa Tampereen

yhteensä 50,9 milj. euroa.

Tilakeskuksen kohdalta.
Yhdyskuntalautakunnan

18

alaisuuteen

Investointien tilinpäätösennuste

kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualu-

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2017

een nettoinvestointien ennuste on 69,3

nettoinvestoinnit tulevat olemaan 224,2

milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa vuosi-

milj. euroa, mikä on 22,5 milj. euroa alle

suunnitelmaa pienempi. Summa sisältää

vuosisuunnitelman mukaisen tason.

valtuustoon nähden erikseen sitovat hank-

Tilakeskuksella on tällä hetkellä käyn-

keet; Rantaväylän tunneli 8,6 milj. euroa,

nissä 11 isoa investointihanketta ja lukuisa

Viiden tähden keskusta 15,45 milj. euroa ja

määrä pieniä investointihankkeita. Vuoden

Hiedanranta 0,15 milj. euroa. Merkittävin

2017 investointimenojen vuosisuunnitel-

muutos alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan

ma on 101 milj. euroa ja tilinpäätösennus-

nähden on, että raitiotien rinnakkaishank-

te 82,7 milj. euroa. Muutos johtuu pääosin

keena olevan Siikin alikulkukäytävän ja

Tampereen maauimalan rakennusajan muu-

siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien

toksesta ja Tesoman yhtenäiskoulun ja päi-

rakentamista ei päästä aloittamaan vuonna
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NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-207,5 M€
(TP Enn 2017)
ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 22,4

M€
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2017, koska Hallilan alueen kaavasta vali-

sekä Kolmenkulman alueen 1. vesihuolto.

osakepääomasijoituksena. Ennusteen nou-

tettiin. Näihin kohteisiin oli varattu yhteen-

Laitosrakentamiseen on käytetty 4,3 milj.

su johtuu Tampereen Raitiotie Oy:n rakenta-

sä 1,2 milj. euroa, jotka nyt ohjataan mui-

euroa suurimpana kohteenaan Kaupinojan

misen rahoitusosuuksien ja niitä vastaavan

den rinnakkaishankkeiden toteuttamiseen.

vedentuotantolaitoksen saneeraus 2,9 milj.

osakesijoituksen muutoksesta, sekä Messu

Rantaväylän tunnelin osalta ennuste on 1

euroa (laitosrakentamisen osuus).

ja urheilukeskuksen lainan konvertoinnista.

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, sil-

Osakkeiden ja osuuksien (Konsernihal-

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-

lä loppuosa rantatunnelin töistä toteutetaan

linto) ennuste on 3 milj. euroa vuosisuun-

vutustulojen ennuste on 54,2 milj. euroa,

vuoden 2018 puolella.

nitelmaa suurempi. Vuosisuunnitelmassa

mikä ylittää vuosisuunnitelman noin 32 milj.

Tampereen Veden laitos- ja verkostora-

varattua rahaa on käytetty suunnitelman

eurolla. Maa-alueiden myynneistä syntyvi-

kennusinvestointien ennustetaan toteutu-

mukaisesti Tampereen Seudun Keskuspuh-

en luovutustulojen ennustetaan alittavan

van suunnitellusti 16,7 milj. eurona. Elokuun

distamo Oy:n osake-antiin 3,44 milj. eurolla

talousarvion 2,3 milj. eurolla, koska erään

loppuun mennessä investointimenoja on

sekä muiden osakkeiden ostoon 0,5 milj. eu-

toimistotontin kauppa siirtyy suunniteltua

kirjattu 14,2 milj. euroa. Investointivaroista

rolla, josta on käytetty 0,05 milj. euroa Kun-

myöhemmäksi.

suurin osa, 9,9 milj. euroa, on käytetty ver-

tien Tiera Oy:n osakkeiden ostoon. Lisäksi

loennuste on 36 milj. euroa, mikä on 32

kostojen rakentamiseen suurimpina kohtei-

Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy:n

milj. euroa budjetoitua suurempi. Syynä yli-

naan Kaupinojaan liittyvä verkostorakenta-

0,66 milj. euron pääomalaina konvertoitiin

tykseen on voimalaitosten, sähköasemien ja

minen 1,5 milj. euroa ja Nurmi-Nikinväylä

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman

pumppaamoiden rakennusteknisten osien

vesihuoltolinja 1 milj. euroa. Muita suuria

rahastoon. Valtion tuki raitiotien rakenta-

myynti Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.

kohteita verkostopuolella ovat Kaupin kam-

miseen kulkee Konsernihallinnon kautta ja

puksen alue, Vuores/Isokuusen alue II vaihe

tuki osoitetaan Tampereen Raitiotie Oy:lle

Tilakeskuksen

myyntitu-

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE

Milj. euroa
250

200

150

100

50

0
Nettoinvestoinnit
Vuosikate

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

137
89

141
86

116
90

119
117

163
129

132
70

150
105

126
68

186
41

142
67

214
83

213
63

221
74

VS TP Enn
2017 2017
230
224
83
80
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Tase
Milj. euroa

31.8.2017

31.12.2016

31.8.2017

31.12.2016

1 185,3

1 191,1

636,7

636,7

30,1

30,1

524,4

541,4

Tilikauden alijäämä

-5,9

-17,0

27,5

28,2

6,0

9,6

14,2

14,6

769,7

756,0

VASTATTAVAA

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Milj. euroa

OMA PÄÄOMA

1 812,9

1 768,3

Aineettomat hyödykkeet

121,1

117,8

Aineettomat oikeudet

1,4

2,0

119,7

115,9

1 303,6

1 264,6

Maa- ja vesialueet

191,5

186,8

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

Rakennukset

521,0

460,1

PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet

388,7

403,2

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

36,8

39,3

4,2

4,1

Pitkäaikainen

302,3

295,9

161,3

171,1

Lyhytaikainen

467,5

460,1

2 002,7

1 999,6

388,2

385,9

1,5

1,5

188,4

229,8

2,4

2,0

89,6

118,9

Pitkäaikaiset saamiset

11,0

9,7

Lyhytaikaiset saamiset

78,6

109,2

Rahoitusarvopaperit

20,4

20,1

Rahat ja pankkisaamiset

76,0

88,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 002,7

1 999,6

Muut pitkävaikutteiset
menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Vaihto-omaisuus
Saamiset

Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä

VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Peruspääoma

Taseen toteuma
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Kaupungin taseen loppusumma oli elokuun

rin kansainvälisen koulun perusparannus

vaneet. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden

lopussa 2 002,7 milj. euroa, mikä on 3,1

ja laajennus, (loppukustannusennuste 20,5

tasearvo on pienentynyt 14,5 milj. eurolla

milj. euroa (0,2 %) enemmän kuin vuoden

milj. euroa), Tampere-talon tilamuutokset

(3,6 %), koska poistotaso on ylittänyt valmis-

alussa.

ja laajennus (loppukustannusennuste 20,5

tuneet investointihankkeet.

Pysyvät vastaavat ovat kasvaneet tammi-

milj. euroa) sekä Hatanpään kantasairaalan

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

elokuussa 44,5 milj. eurolla (2,5 %). Aineel-

perusparannus 4-5 ja laajennus (loppukus-

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna

listen hyödykkeiden tase-erä on kasvanut

tannusennuste 14,1 milj. euroa). Ennakko-

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

39,0 milj. eurolla (3,1 %), ja aineellisissa hyö-

maksujen ja keskeneräisten hankintojen

searvo 288,9 milj. euroa oli 3,8 milj. euroa

dykkeissä rakennusten tasearvo on kasvanut

tasearvo on pienentynyt 9,8 milj. eurolla

suurempi kuin vuodenvaihteessa. Merkit-

60,9 milj. eurolla (13,2 %). Kuluvan vuoden

(5,7 %), kun keskeneräisiä investointeja on

tävin investointi oli 3,4 milj. euron sijoitus

aikana on otettu käyttöön useita merkittä-

valmistunut enemmän kuin keskeneräisten

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n

viä Tilakeskuksen investointeja, kuten Amu-

investointien tasearvot ovat tilikaudella kas-

omaan pääomaan.

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2017

Kaupungin toiminta ja talous

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Vaihtuvat vastaavat ovat pienentyneet
41,4 milj. eurolla (18,0 %). Saamiset ovat
pienentyneet edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 29,4 milj. eurolla (24,7 %). Lyhytaikaiset muut saamiset ovat pienentyneet 30,1

Taseen tunnusluvut

31.8.2017

31.12.2016

Omavaraisuusaste, %

61

61

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

72

71

518 545

524 405

2 249

2 297

503 022

488 317

2 182

2 139

97 951

99 530

230 537

228 274

milj. eurolla (76,4 %), mikä selittyy Ranta-

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa

väylän tunnelin rahoitusosuussaamisiin saa-

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas

dulla 30 milj. euron maksusuorituksella.

Lainakanta, 1 000 euroa

Rahoitusarvopaperien tasearvo 20,4 milj.
euroa oli olennaisesti edellisen tilinpäätöksen tasolla. Rahat ja pankkisaamiset olivat
76,0 milj. euroa, mikä on 12,8 milj. euroa

Lainat, euroa/asukas
Lainasaamiset, 1 000 euroa
Asukasmäärä

tilinpäätöksen tilannetta vähemmän. Rahavarojen muutosta on käsitelty tarkemmin
rahoituslaskelman analyysin yhteydessä.

Vieras pääoma kasvoi 13,7 milj. eurolla (1,8 %). Kaupungin lainakanta elokuun

arvion mahdollistamaa 138,4 milj. euroa
pienempi.

Kaupungin oma pääoma pieneni tammi-

lopussa oli 503,0 milj. euroa, mistä 267,2

Kaupungin omavaraisuusaste, 61 pro-

elokuussa 5,9 milj. eurolla negatiivisesta tu-

milj. euroa oli lainoja rahoituslaitoksilta ja

senttia, oli edellisen tilinpäätöksen tasolla

loksesta johtuen.

235,8 milj. euroa lainoja muilta luotonanta-

ja edelleen vahva. Tammi-elokuun käyttö-

Taseen pakolliset varaukset olivat elokuun

jilta. Muilta luotonantajilta olevista lyhytai-

tuloista olisi tarvittu 72 prosenttia kaupun-

lopussa 3,6 milj. euroa (37,3 %) pienemmät

kaisista lainoista 8,7 milj. euroa muodostui

gin kaikkien lainojen maksamiseksi, mitä

kuin tilinpäätöshetkellä. Pieneneminen ai-

henkilöstökassan varoista ja loput kaupun-

suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa. Tun-

heutui pääasiassa Härmälän vanhan kaa-

gin konsernitilillä olevista tytäryhteisöjen

nusluvun vertailutieto on laskettu edellisen

topaikan pilaantuneiden maiden puhdis-

varoista, joiden määrä on kasvanut tilinpää-

vuoden tammi-elokuun käyttötulojen perus-

tustöiden etenemisestä. Menoista kirjattiin

töshetkeen nähden 43,5 milj. eurolla (23,7

teella. Asukaskohtainen lainamäärä elokuun

pakollinen varaus tilinpäätöksessä 2014,

%). Konsernitilillä olevien varojen määrän

lopussa oli 2 182 euroa, mikä on 43 euroa

joten menojen realisoituminen pienentää

kasvusta johtuen pitkäaikaisten lainojen

enemmän kuin tilinpäätöksen asukaskohtai-

varausta eikä näy kuluna tuloslaskelmassa.

nostojen ennuste on 15,4 milj. euroa talous-

nen lainamäärä.

KOROLLISET VELAT
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

267,2

290,5

420,5

420,5

362,5

72,0

23,4

-25,5

-43,4

-43,4

-43,4

-17,9

0,0

100,0

138,4

138,4

115,4

15,4

8,7

14,2

5,0

5,0

7,2

-7,0

Tytäryhtiöille

227,2

183,6

151,0

151,0

203,6

20,0

Korolliset velat yhteensä

503,0

488,3

576,5

576,5

573,3

85,0

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille
Lyhennykset
Nostot
Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle
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Konsernivälitilinpäätös
Konsernin toiminta ja talous -osio sisältää

desta on erillinen yhteisökohtainen raport-

edellisvuoden tilinpäätöshetkeen, jolloin

kuvauksen kaupunkikonsernin rakenteesta

ti. Tampereen Raitiotie Oy:n taloudesta on

edellinen yhdistely konsernin osalta on teh-

sekä sen muutoksia ja olennaisista tapahtu-

erillinen, laajempi raportti katsauksen lo-

ty.

mista tilikauden aikana. Kaupunkikonsernin

pussa. Konsernivälitilinpäätökseen on vuon-

talous –osio sisältää konsernituloslaskel-

na 2017 yhdistelty yhteensä 65 yhteisöä.

man, konsernin rahoituslaskelman ja kon-

Omistusosuuksissa tapahtuneita muutoksia

sernitaseen sekä niiden analyysit. Lisäksi

osoittaa viereisen taulukon muutos-% -sa-

merkittävimpien konserniyhteisöjen talou-

rake, joka vertaa konsernin omistusosuutta

Konsernirakenne ja olennaiset tapahtumat
Finnpark-konsernissa tapahtui fuusio, kun

nuttamiseen. Pirkanmaan Jätevesipalvelut

Kaupungin omistusosuus Vuores Palvelu

konsernin laitehankinnoista ja -toteutuksis-

Oy tarjoaa haja-asutusalueen asukkaille ja

Oy:stä pieneni edelleen, kun uusia taloyh-

ta, huoltopalveluista ja järjestelmäsopimuk-

muille toimijoille ratkaisuja haja-asutusalu-

tiöitä liittyi yhtiön osakkaaksi. Kaupungilla

sista vastannut tytäryhtiö Finnpark Tekniik-

een jätevesien hallitsemiseen.

on kuitenkin osakassopimuksen perusteella

ka Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä 1.1.2017.
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Kaupungin omistusosuus Tavase Oy:stä

Pirkanmaan Jätehuolto -konserniin perus-

kasvoi, kun kaupunki osti kaupunginhalli-

tettiin kaksi uutta yhtiötä. Ranta-Tampellan

tuksen hyväksymän sopimuksen mukaisesti

Putkikeräys Oy valmistautuu Ranta-Tampel-

osan Valkeakosken kaupungin omistamista

lan alueen putkikeräysjärjestelmän raken-

yhtiön osakkeista.
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Tampereen kaupunki
31.8.2017
Tytäryhteisöt
Ekokumppanit Oy (osuus äänim. 93,50 %)
Finnpark Oy **
Finnpark Tekniikka Oy
Pysäköintiveturi Kiint Oy (osuus äänim. 89,86 %)
Tullin Parkki Oy (osuus äänimäärästä 59,46 %)
Pellavan Parkki Kiint Oy

90,57%
100,00%
0,00%

87,91%
70,05%
57,02%
59,31%
52,97%
86,08%
54,34%
100,00%
68,75%
61,03%
87,00%
87,00%
49,69%
45,14%
49,69%

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy **
Tammervoima Oy (osuus äänim. 83,01 %)
Tampereen Sähköverkko Oy
Tampereen Vera Oy
Tampereen Särkänniemi Oy
Tampereen työvalmennussäätiö Syke
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Tampereen Vuokratalosäätiö
Tampereen Atalan Metsätonttu As Oy

71,20%
100,00%
75,35%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

VTS Kiinteistöpalvelu Oy

-100,00%

92,70%
69,60%
60,60%

Haukiluoman Liikerakennus Oy
Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy
Keinupuistokeskus Oy
Lukonmäen Palvelukeskus Kiint Oy
Länsi-Tesoman Liikekeskus Kiint Oy
Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy
Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Tieteenkadun Parkki Kiint Oy
Tupakkikiven Parkki Kiint Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulun Tukisäätiö
Pirkanmaan Jätehuolto Oy ** (osuus äänim. 65,33 %)
Pirkan Putkikeräys Oy (osuus äänim. 61,62 %)
Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy (osuus äänim.
65,33%)
Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy (osuus äänim. 65,33%)
Runoilijan tie Oy
Tammenlehväsäätiö**
Tammenlehväkeskus Oy
T:reen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö
Tredea Oy
Visit Tampere Oy
Tampereen Kotilinnasäätiö
Pispan Tupahaka As Oy
Tampereen Tammelankodit As Oy
Vellamonkodit Oy
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen Sarka Oy

Tampere-talo Oy
Tavase Oy
TREDU-Kiinteistöt Oy

Muutos-%

49,69%
72,58%
100,00%
100,00%
60,47%

-2,06%

-0,63%
49,69%
49,69%

60,47%
100,00%
75,71%
100,00%
100,00%
66,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
79,45%
66,46%

31.8.2017 Muutos-%

Tullinkulman Työterveys Oy
Tuomi Logistiikka Oy
Vilusen Rinne Oy

84,66%
69,71%
100,00%

Vuores Palvelu Oy (osuus äänim. 33,36%)

33,28%

Kuntayhtymät
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntay.**
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

45,58%
38,18%
62,45%

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt *
Atalan Liikekeskus Kiint Oy*
Ateljeetalo Oy
Coxa Oy (konserni) *
Hervannan Juhani As Oy *
Hervannan Kanjoni As Oy *
Kosken Parkki Kiint Oy *
Mummunkujan pysäköinti Oy *
Suomen Hopealinja Oy

40,00%
47,66%
20,56%
28,04%
43,47%
21,08%
31,33%
30,46%

Tumpin Parkki Kiint Oy *
Tuotekehitys Oy TamLink *
Tyrkkölä As Oy
Virontörmän Lämpö Oy
YH Kodit Oy (konserni) *

20,96%
24,00%
47,72%
40,42%
35,71%

Yhteisyhteisöt
Jotospirtti Oy
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy **
Pikassos Oy

50,00%
31,19%
25,00%

-5,31%

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt
-0,19%

Suomen Itämeri-Instituutin säätiö

100,00%

* merkityt osakkuusyhteisöt on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen
** yhdistelty alakonsernin luvuilla

9,91%
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Kaupunkikonsernin talous
Konsernituloslaskelma
Milj. euroa

milj. euroa edelliseen konsernivälitilinpää-

1.1. - 31.8.2017

1.1. - 31.8.2016

743,6

694,4

-1 407,6

-1 379,0

3,0

3,8

-661,1

-680,8

Kaupungin lisäksi Tampereen Ammattikor-

Verotulot

600,1

593,1

keakoulu Oy saa merkittäviä valtionosuuk-

Valtionosuudet

227,3

247,5

sia, tammi-elokuun toteuma 37,1 milj. eu-

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate

tökseen verrattuna.
Kaupunkikonsernin verorahoituksen kertymä pieneni 13,2 milj. eurolla kaupungin
verorahoituksen pienenemisestä johtuen.

roa (muutos -1,4 milj. euroa).

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

0,8

0,6

Muut rahoitustuotot

1,9

2,0

-21,0

-24,1

-1,2

-1,6

yhteenlaskettu tilikauden tulos tammi-elo-

146,8

136,7

kuussa ennen konsernieliminointeja oli noin

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate

Konserniyhteisöjen tuloksen
muodostuminen
Konserniyhteisöjen

erillistilinpäätösten

53 milj. euroa. Kun huomioidaan konserniti-

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

linpäätöksen eliminointien ja yhdistelykirja-

-125,3

-118,3

0,1

0,1

-0,6

-0,2

Merkittävimmät konsernin tulokseen vai-

Satunnaiset erät

0,0

0,5

kuttavat eliminointi- ja yhdistelykirjaukset

Tilikauden tulos

20,9

18,8

liittyivät konsernin sisäisiin pysyvien vas-

Tilinpäätössiirrot

0,0

0,1

taavien hyödykkeiden myynteihin, konser-

Tilikauden verot

-7,5

-4,3

Laskennalliset verot

0,2

0,6

Vähemmistöosuudet

-3,4

-1,7

luista eliminoitiin konserniyhteisöjen välisiä

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

10,2

13,4

sisäisiä liiketapahtumia yhteensä noin 183

Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset

usten vaikutus tulokseen, kaupunkikonsernin tulokseksi muodostui 20,9 milj. euroa.

nin sisäisistä katteista kirjattaviin poistoihin
ja konsernin sisäisiin osinkoihin. Konserniyhteisöjen toimintatuotoista ja toimintaku-

milj. eurolla. Konserniyhteisöjen tuloskehi-

Konsernituloslaskelman toteuma
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tyksen analysoinnissa ei ole huomioitu kon-

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kau-

mäinen, mikä oli 2,1 milj. euroa edellisvuo-

sernieliminointien vaikutusta, ellei toisin

punkikonsernin kannattavuutta. Konserni-

den vastaavan ajankohdan tulosta parempi.

ole mainittu.

tuloslaskelma osoittaa kaupunkikonsernin

Konsernin toimintakate parani 19,9 milj.

Kaupungin tammi-elokuun tulos oli -6,6

tilikauden tuloksen siten kuin konserniyh-

eurolla, mikä aiheutui toimintatuottojen

milj. euroa, mikä oli 13,7 milj. euroa edel-

teisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Tä-

toimintakuluja suuremmasta kasvusta. Net-

lisvuotista parempi. Kaupungin tuloksen

mä tarkoittaa, että konsernitilinpäätöksestä

tomenot pienenivät 2,9 %, kun edellisenä

toteutumista on analysoitu tarkemmin koh-

vähennetään konserniyhteisöjen väliset si-

vuonna nettomenojen muutos oli -1,0 %.

dassa Kaupungin tuloslaskelma.

säiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako,

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta pieneni

Tampereen Sähkölaitos -konsernin talous

sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden

0,8 milj. eurolla edellisen vuoden tammi-

on kehittynyt kuluvana vuonna edelleen

osuudet toiminnan tuloksesta.

elokuuhun verrattuna. Kaupunkikonsernin

suotuisasti. Tulos ennen veroja ja vähem-

Kaupunkikonsernin tulos kehittyi tarkas-

merkittävin tulososuus 2,4 milj. euroa syn-

mistöosuuksia oli 25,3 milj. euroa positiivi-

telujaksolla positiivisesti ja tammi-elokuun

tyi aiempien vuosien tapaan YH Kodit Oy

nen, kun edellisen vuoden tammi-elokuun

tilikauden tulos oli 20,9 milj. euroa ylijää-

-konsernista. Kyseinen osuus pieneni 1,1

tulos oli 11,8 milj. euroa. Tilikauden ylijää-
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Konsernituloslaskelman tunnusluvut

1.1. - 31.8.2017

1.1. - 31.8.2016

53

50

Vuosikate/Poistot, %

117

115

Vuosikate, euroa / asukas

637

602

230 537

227 113

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Asukasmäärä 31.8.

mäksi muodostui 20,7 milj. euroa. Konser-

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin tammi-

mikä aiheutui erityisesti Tampereen Sähkö-

nin liikevaihto laski tarkastelujaksolla 0,8

elokuun tulos oli 2,7 milj. euroa, mikä oli

laitos -konsernin korkokulujen 4,0 milj. eu-

milj. eurolla johtuen energian myyntihinto-

1,0 milj. euroa vertailujaksoa parempi. Ke-

ron pienenemisestä.

jen laskusta. Konsernin kannattavuus kui-

hityksen taustalla oli liikevaihdon suotuisa

tenkin parani selvästi, sillä kulut pieneni-

kehitys. Finnpark-konsernin tulos toteutui

rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli

vät 11,5 milj. eurolla. Energianhankinta- ja

2,0 milj. eurona, mikä oli 1,2 milj. euroa

yhteensä nettona -3,0 milj. euroa. Konser-

tuotantokustannukset pienentyivät ener-

edellisvuoden tammi-elokuuta heikompi.

nituloslaskelman rahoitustuottojen ja -ku-

giakäänneinvestointien ja onnistuneiden

Kokonaisuutena konsernin talouskehitys on

lujen toteuma oli -19,5 milj. euroa, koska

sähkösuojauksien ansiosta. Energiakään-

kuitenkin ollut strategian mukaista, ja liike-

konserniyhteisöjen muilta konserniyhtei-

teellä tarkoitetaan Sähkölaitos-konsernin

vaihto on kasvanut. Tuomi Logistiikka Oy:n

söiltä saadut osingot eliminoidaan konser-

kotimaisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin pe-

tulos kehittyi positiivisesti tammi-elokuun

nitilinpäätöstä laadittaessa. Osinkotuotot

rustuvaan kaukolämmön erillistuotantoon

tuloksen ollessa 2,0 milj. euroa. Koska yhti-

kirjataan saajalla muihin rahoitustuottoihin,

panostamista ja kaasuriippuvuuden vähen-

ön toiminta käynnistyi vuonna 2016 vaiheit-

mutta osingon maksajalla osingon maksu ei

tämistä.

tain, ei vertailujakson 0,2 milj. euron tulos

vaikuta tilikauden tulokseen, joten sisäisten

ole vertailukelpoinen.

osinkojen eliminointi heikentää konsernin

Myös kaupunkikonsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöillä oli edellisten vuosien tapaan

Kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan

merkittävä vaikutus konsernin positiiviseen

sairaanhoitopiirin tuloksesta oli 4,9 milj. eu-

tulokseen. Tampereen Vuokratalosäätiön

roa, mikä oli 0,9 milj. euroa edellisvuotista

tammi-elokuun tulos oli 8,0 milj. euroa, mi-

enemmän.

Konserniyhteisöjen

erillistilinpäätösten

tulosta erillistilinpäätösten yhteenlaskettuun tulokseen verrattuna.
Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat
7,5 milj. euroa edellisvuoden tammi-elokuu-

kä oli 4,0 milj. euroa vertailujakson tulosta

ta suurempina 125,8 milj. eurona. Pääasial-

parempi. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n

Konsernin tuloksen muodostuminen

lisesti muutos aiheutui kaupungin poistota-

tammi-elokuun tulos 2,8 milj. euroa toteutui

Kaupunkikonsernin rahoitustuotot ja -kulut

son kasvusta.

budjetoidun mukaisesti olennaisesti edelli-

toteutuivat yhteensä -19,5 milj. eurona, mi-

Tilikauden verot kasvoivat 3,2 milj. eurol-

sen vuoden tasolla. Myös Tampereen Koti-

kä on 3,4 milj. euroa vähemmän kuin tam-

la lähinnä Sähkölaitos-konsernin positiivi-

linnasäätiön tulos 1,7 milj. euroa oli edelli-

mi-elokuussa 2016. Merkittävin muutos oli

sesta tuloskehityksestä johtuen.

sen vuoden tammi-elokuun tuloksen tasolla.

korkokulujen 3,1 milj. euron pieneneminen,
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Konsernin rahoituslaskelma
Milj. Euroa

1.1. - 31.8.2016

146,8

136,7

Satunnaiset erät

0,0

0,5

kaupunkikonsernin ja konsernin ulkopuolis-

Tilikauden verot

-7,5

-4,3

ten tahojen välillä. Rahoituslaskelmasta on

-19,5

-5,4

vähennetty kaupunkikonsernin keskinäis-

119,7

127,4

ten liiketapahtumien rahavirtavaikutukset.

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

Tulorahoituksen korjauserät

Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

havarat vähenivät 11,9 milj. eurolla.

-229,2

0,6

1,3

ta toteutui tammi-elokuussa 119,7 milj.

21,9

6,7

eurona, mikä oli 7,7 milj. euroa edellisen

-209,1

-221,3

vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän.

-89,4

-93,8

Konsernin vuosikate parani 10,1 milj. eurol-

Kaupunkikonsernin toiminnan rahavir-

la. Muutoksen taustalla olevia syitä on käsitelty konsernituloslaskelman analysoinnin

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset

nin toiminnasta aiheutuneita rahavirtoja

-231,6

Rahoituksen rahavirta

Antolainasaamisten lisäykset

Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konser-

Tammi-elokuun 2017 aikana konsernin ra-

Investointien rahavirta

yhteydessä. Tulorahoituksen korjauserissä
-0,1

-0,5

vuosikatetta oikaistaan kaupunkikonsernin

0,1

0,8

saamien pysyvien vastaavien hyödykkeiden

-0,0

0,2

luovutusvoittojen ja -tappioiden, osakkuusyhteisöjen tulososuuksien, osakkuusyhtei-

Lainakannan muutokset

söiltä saatujen osinkojen sekä pakollisten

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

144,6

100,1

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-74,8

-69,3

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-15,9

-2,3

virta (-209,1 milj. euroa) pienentyi edellis-

53,9

28,4

vuoden tammi-elokuuhun verrattuna 12,2

1,8

2,0

milj. eurolla. Investointimenojen toteuma

Oman pääoman muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

0,2

-0,3

Vaihto-omaisuuden muutos

0,7

0,7

40,0

30,8

-19,2

5,3

21,8

36,5

77,5

67,2

Rahavarojen muutos

-11,9

-26,6

Rahavarat 31.8.

180,8

160,4

Rahavarat 1.1.

192,7

187,0

Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta
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varausten muutosten osalta.
Kaupunkikonsernin investointien raha-

oli olennaisesti edellisen vuoden tasolla,

Muut maksuvalmiuden muutokset
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Konsernin rahoituslaskelman
toteuma

1.1. - 31.8.2017

mutta pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot kasvoivat 15,2 milj. eurolla.
Luovutustulot

muodostuivat

pääasiassa

kaupungin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloista.

Konsernin toiminta ja talous

Kaupunkikonsernin merkittävin investoija

tus.

pitkäaikaista lainarahoitusta, vaan lyhensi

on kaupunki, jonka investoinnit alkuvuonna

Toiminnan ja investointien rahavirran to-

olemassa olevia lainojaan 23,4 milj. eurolla.

olivat 119,3 milj. euroa (2016: 128,8 milj.

teuma oli tammi-elokuussa 89,4 milj. euroa

Sähkölaitos-konsernin lainamäärä pieneni

euroa). Kaupungin investointeja on käsitel-

negatiivinen. Rahavirran negatiivisuus tar-

14,0 milj. eurolla.

ty tarkemmin katsauksen kohdassa Inves-

koittaa sitä, että toiminnan rahavirta ei ole

Muut maksuvalmiuden muutokset toteu-

toinnit. Sähkölaitos-konsernin investoinnit

riittänyt kattamaan konsernin investointi-

tuivat alkuvuonna positiivisina 21,8 milj. eu-

olivat 20,3 milj. euroa (2016: 23,2 milj. eu-

menoja kokonaisuudessaan. Investointien

rona, mikä oli 14,7 milj. euroa edellisvuotta

roa). Sähkölaitos-konsernin vuoden 2017

tulorahoitusprosentti oli 64, eli alkuvuoden

vähemmän. Erityisesti kaupunkikonsernin

suurin investointi oli Kaupinojan kaukojääh-

vuosikate kattoi investointien omahankin-

saamisten muutos vaikutti positiivisesti

dytyslaitos. TREDU-Kiinteistöt Oy investoi

tamenoista 64 prosenttia. Tunnusluvun ar-

muihin maksuvalmiuden muutoksiin. Kau-

tammi-elokuussa 25,2 milj. eurolla (2016:

vo on parantunut edellisen vuoden tammi-

pungin saamiset pienenivät alkuvuoden

17,0 milj. eurolla) merkittävimpien hankkei-

elokuun tilanteesta, mikä aiheutui lähinnä

aikana 29,4 milj. eurolla, mitä selittää tun-

den ollessa Pirkkalan uusi ilmailualan kou-

investointien rahavirran pienenemisestä.

nelin rahoitusosuussaamisiin saatu 30 milj.

lutuskeskus, Lempäälän Virta-kampuksen

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-

peruskorjaus ja uudisrakennushanke, Tredu

elokuussa 77,5 milj. euroa positiivisena.

Kaupunkikonsernin rahavarat 31.8.2017

Hepolamminkadun B-talon IV-perusparan-

Konsernin lainamäärä kasvoi 53,9 milj. eu-

olivat 180,8 milj. euroa. Rahavaroilla olisi

nus ja tilamuutoshanke ja Tredu Kangasalan

rolla. Konserniyhteisöistä Tampereen Rai-

katettu 38 päivän ajan kaikki toiminnan ai-

uudisrakennushanke. Tampereen Vuokra-

tiotie Oy nosti pitkäaikaista lainaa 60,0 milj.

heuttamat maksut. Kaupunkikonsernin lai-

talosäätiön investoinnit tammi-elokuussa

euroa raitiotieinvestointia varten. TREDU-

nanhoitokate oli elokuun lopussa kaksi, mikä

olivat 18,4 milj. euroa (2016: 13,5 milj. eu-

Kiinteistöt Oy:n lainamäärä kasvoi tammi-

ilmaisee konsernin lainanhoitokyvyn olevan

roa). Kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan

elokuussa 20,0 milj. eurolla. Myös Pirkan-

tyydyttävällä tasolla. Tunnusluvun arvo on

sairaanhoitopiirin investoinneista toteutui

maan sairaanhoitopiirin lainamäärä kasvoi,

pysynyt samalla tasolla edellisen konsernivä-

22,7 milj. eurona (2016: 18,6 milj. euroa).

ja kaupunkikonsernin osuus lainakannasta

litilinpäätöksen kanssa.

Esitetyissä investointiluvuissa on huomioitu

kasvoi 11,0 milj. eurolla. Kaupunki ei al-

konsernitilinpäätöksen eliminointien vaiku-

kuvuoden aikana nostanut lainkaan uutta

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. €
Investointien tulorahoitus%
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

euron maksusuoritus.

1.1. - 31.8.2017

1.1. - 31.8.2016

-590,0

-565,6

64

60

2

2

38

34
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Konsernitase
Milj. euroa

31.8.2017 31.12.2016

Milj. euroa

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Peruspääoma

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

15,6

16,6

127,6

124,2

0,2

0,4

143,4

141,2

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

209,9

205,0

1 523,6

1 440,1

646,1

660,6

Koneet ja kalusto

99,8

97,8

Eläkevaraukset

Muut aineelliset hyödykkeet

33,4

33,6

Muut pakolliset varaukset

289,1

270,2

2 802,0

2 707,4

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

31.12.2016

636,7

636,7

0,4

0,4

44,7

44,6

727,7

675,0

10,2

52,7

1 419,8

1 409,4

83,8

78,7

2,7

3,1

41,6

43,2

44,4

46,3

30,0

29,8

1 305,9

1 196,9

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA

Osakkuusyhteisöosuudet

52,5

51,9

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Muut osakkeet ja osuudet

25,3

21,9

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

93,6

83,6

Muut lainasaamiset

3,2

3,3

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

58,2

113,3

Muut saamiset

1,2

1,0

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

375,1

404,1

82,1

78,1

1 832,8

1 797,8

4,4

4,3

3 410,8

3 362,0

40,0

40,7

Pitkäaikaiset saamiset

16,0

13,7

Lyhytaikaiset saamiset

142,0

183,9

39,4

37,2

Rahat ja pankkisaamiset

141,4

155,4

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 410,8

3 362,0

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset

Rahoitusarvopaperit
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Konsernitase

Konsernitaseen tunnusluvut

31.8.2017

31.12.2016

Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli

Konsernin omavaraisuusaste, %

44

45

elokuun lopussa 3 410,8 milj. euroa. Kon-

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %

77

75

sernitase on kasvanut alkuvuoden aikana

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa

737 942

727 738

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa / asukas

3 201

3 188

Konsernin lainat, euroa / asukas

5 917

5 740

1 364 127

1 310 181

3 171

3 332

230 537

228 274

48,8 milj. eurolla (1,4 %). Alkuvuoden aikana konsernirakenteessa ei ole ollut sellaisia
muutoksia, joilla olisi olennainen vaikutus
konsernin taseeseen.
Konsernitaseen vertailutietoa on oikaistu kahden erillisen edelliseen konserniti-

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

linpäätökseen sisältyneen virheen osalta.
Kaupungin osakkuusyhteisö YH-Kodit Oy
yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen yhtiön
toimittamien alustavien tilinpäätöslaskelmien perusteella. Myöhemmin yhtiön virallisen

kiksi Tampereen Vuokratalosäätiön taseessa

nen vieras pääoma kasvoi 53,9 milj. eurol-

tilinpäätöksen valmistuttua ilmeni, että yh-

rakennuksia oli 266,0 milj. eurolla, TREDU-

la ja koroton vieras pääoma pieneni 19,0

tiön tulos muodostui 16,7 milj. euroa alus-

Kiinteistöjen taseessa 166,7 milj. eurolla ja

milj. eurolla. Kaupunkikonsernin korollinen

tavia laskelmia heikommaksi, minkä vaiku-

Pirkan Opiskelija-asuntojen taseessa 85,2

vieras pääoma eli lainakanta oli elokuun lo-

tus konsernin omaan pääomaan on 6,0 milj.

milj. eurolla. TREDU-Kiinteistöjen rakennus-

pussa 1 364,1 milj. euroa. Korollista lainaa

euroa. Oikaisu pienentää vertailuvuoden ta-

omaisuuden arvo kasvoi tammi-elokuussa

asukasta kohden oli 5 917 euroa, mikä on

seen osakkuusyhteisöosuuksia ja tilikauden

31,9 milj. eurolla, mitä selittää Pirkkalan

177 euroa enemmän kuin edellisen vuoden

ylijäämää. Lisäksi vertailuvuoden taseeseen

uuden ilmailualan koulutuskeskuksen ja

tilinpäätöksessä.

on oikaistu vähemmistöosuuksia edellisten

Lempäälän Virta-kampuksen peruskorjaus-

velkaantuneisuus oli 77 prosenttia, mikä

tilikausien ylijäämän ja vähemmistöosuuksi-

ja uudisrakennushankkeen valmistuminen.

tarkoittaa sitä, että tammi-elokuun käyttö-

en välillä 0,7 milj. euroa. Oikaisu pienentää

Kiinteistä rakenteista ja laitteista pääosa

tuloista tarvittaisiin 77 prosenttia konsernin

vertailuvuoden taseen vähemmistöosuuksia

muodostuu kaupungin omaisuuseristä ja

korollisen vieraan pääoman takaisinmak-

ja kasvattaa edellisten tilikausien ylijäämää.

Sähkölaitos-konsernin verkostoista. Sijoi-

suun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden

Konsernitaseen vastaavista 3 027,5 milj.

tukset pienenivät vuodenvaihteen tilantee-

toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-

euroa (89 %) oli pysyvien vastaavien hyödyk-

seen nähden 4,0 milj. eurolla. Sijoituksissa

louden valtionosuuksista. Tunnusluvun ver-

keitä ja 180,8 milj. euroa (5 %) rahavaroja.

merkittävin erä oli osuudet osakkuusyhti-

tailutieto on laskettu edellisen vuoden tam-

Pysyvät vastaavat kasvoivat alkuvuoden

öissä 52,5 milj. euroa. Konsernin rahavarat

mi-elokuun käyttötulojen perusteella.

aikana 94,9 milj. eurolla (3 %). Aineetto-

vähenivät vuoden vaihteen tilanteesta 11,9

mat hyödykkeet kasvoivat 2,2 milj. eurolla

milj. eurolla. Muutosta on analysoitu kon-

ja aineelliset hyödykkeet 94,6 milj. eurolla.

sernin rahoituslaskelman analyysin yhtey-

Aineellisissa hyödykkeissä merkittävin erä

dessä.

on rakennukset, joiden tasearvo kasvoi al-

Kaupunkikonsernin oma pääoma oli elo-

kuvuoden aikana 83,5 milj. eurolla. Kaupun-

kuun lopussa 1 419,8 milj. euroa, mikä oli

gin taseessa rakennusten arvo oli 521,0 milj.

42 prosenttia taseen loppusummasta. Kau-

euroa ja tammi-elokuun kasvu 60,9 milj.

punkikonsernin omavaraisuusaste oli edel-

euroa. Kasvua selittävät useat merkittävät

lisen tilinpäätöksen tasolla, 44 prosenttia.

tammi-elokuussa valmistuneet talonraken-

Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pi-

nusinvestoinnit, kuten Amurin kansainvä-

tää 50 prosentin ylittävää omavaraisuutta,

lisen koulun perusparannus ja laajennus,

joten aivan tähän tavoitteeseen ei konser-

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus

nin omavaraisuusaste yllä. Konsernin vieras

sekä Hatanpään kantasairaalan peruspa-

pääoma elokuun lopussa oli 1 832,8 milj.

rannus 4-5 ja laajennus. Myös kaupunki-

euroa, mikä oli 54 prosenttia taseen loppu-

konsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöillä on

summasta. Vieras pääoma kasvoi vuoden

merkittävää rakennusomaisuutta. Esimer-

alun tilanteesta 34,9 milj. eurolla. Korolli-

Konsernin

suhteellinen
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Konsernikatsaus
Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-,

Jätehuolto -konserni, Finnpark -konserni,

känniemi Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Tullin-

elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin ty-

Tampere-talo Osakeyhtiö, Tampereen Palve-

kulman Työterveys Oy. Tampereen Raitiotie

täryhteisöjen talouden kehitystä. Elokuun

lukiinteistöt Oy, Tampereen Kotilinnasäätiö,

Oy:stä on erillinen, laajempi raportti toimin-

katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat

Tampereen Vuokra-asunnot Oy, TREDU-

nan ja talouden katsauksen lopussa.

Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampe-

Kiinteistöt Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö,

reen ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan

Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy, Sär-

Tampereen Sähkölaitos
-konserni

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Tampereen Sähkölaitos -konsernin toteutunut tammi-elokuun 2017 liiketulos on

Liikevaihto yhteensä

169,6

168,8

274,2

270,5

-3,7

edellisvuotta huomattavasti parempi (4,0

Liikevoitto (-tappio)

22,6

28,5

43,1

47,1

4,0

milj. euroa), vaikka jakson liikevaihdon taso

Tilikauden yli-/alijäämä

10,0

21,7

25,2

29,1

3,9

Investoinnit

23,2

53,1

37,8

70,5

32,7

Korollinen vieras pääoma

323,0

302,0

316,0

302,0

-14,0

SPOT-markkinahintataso on noussut edelli-

Taseen loppusumma

492,5

511,1

546,2

543,8

-2,4

sen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 7 pro-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

7,0

5,9

9,1

9,7

0,6

senttia, sekä hinnoittelurakennemuutokset.

Liikevoitto-%

13,0

16,9

15,7

17,4

1,7

Sähkölaitos laski vuoden alussa kaukoläm-

Henkilöstömäärä

405

391

381

378

-3

on 0,8 milj. euroa edellisvuotta matalampi.
Liikevaihdon laskun taustalla ovat matalammat energian myyntihinnat, vaikka sähkön

mön hinnoittelurakennemuutoksen yhteydessä kaukolämmön hintaa vuositasolla 0,8
miljoonalla eurolla. Energian myyntivolyy-
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meissa ollaan edellisvuotta korkeammalla

osaamista ja palveluprosesseja. Yhteistyö

laitos, joka tuottaa uusiutuvalla energialla

tasolla. Energianhankinta- ja tuotantokus-

vahvistaa Tampereen Sähkölaitoksen jous-

viileää huoneilmaa keskustan alueen jääh-

tannukset ovat pienentyneet energiakään-

tavien

dytysasiakkaille.

neinvestointien ja suojauksien ansiosta.

palvelutuotteiden tuotekehitystä ja liike-

Sähkön markkinahintaennusteissa mata-

Energianhankinnassa kaasun vaikutus tuo-

toimintojen tehokkuutta. Tuotevalikoiman

lan hintatason oletetaan jatkuvan ja kaasun

tantokustannukseen on aikaisempaa pie-

kehityksessä Sähkölaitos on lanseerannut

hinta on kallistunut edellisestä vuodesta.

nempi ja puuperäisten lähipolttoaineiden

aurinkopaneelit osaksi tuotevalikoimaansa

Konsernin hyvän kannattavuuden ennus-

sekä hyötyjätteen vaikutus aikaisempaa

sekä panostanut Lähisähkö-, Lähilämpö- ja

tetaan kuitenkin jatkuvan ja vuoden 2016

suurempi.

palveluratkaisujen

kehittämistä,

Lähijäähdytystuotteisiin. Syyskuussa otet-

liiketulostason ylittyvän. Liiketuloksen ta-

Tampereen Sähkölaitos ja Elenia ovat

tiin käyttöön asiakkaita entistä paremmin

so on kuitenkin riippuvainen loppuvuoden

aloittaneet toukokuussa yhteistyön asia-

palvelevat, mobiilikäyttöäkin tukevat net-

markkinahintatasoista ja lämpötilasta, joten

kaspalvelussa. Yhteistyön avulla Tampereen

tisivut ja Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos

muutokset ovat vielä mahdollisia.

Sähkölaitos kehittää asiakkuuksiensa hoi-

vihittiin käyttöön. Kaupinojan kaukojäähdy-

toa hyödyntämällä Elenian asiakaspalvelun

tyslaitos on Euroopan suurin järvijäähdytys-
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Tampereen
Ammattikorkeakoulu Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

42,3

42,2

64,8

64,0

-0,8

Liikevoitto (-tappio)

0,6

1,6

0,6

0,5

-0,1

Tilikauden yli-/alijäämä

0,5

1,5

0,2

0,3

0,1

epävarmuustekijöitä, muun muassa henki-

Investoinnit

3,0

1,3

3,5

2,3

-1,2

löstökulujen osalta ulkoisella rahoituksella

Korollinen vieras pääoma

5,7

4,6

5,1

4,0

-1,1

katettavaksi siirrettyjen resurssien riittävyys

Taseen loppusumma

67,9

69,9

69,3

69,0

-0,3

Sijoitetun pääoman tuotto-%

0,0

2,6

1,1

2,0

0,9

Liikevoitto-%

1,0

3,8

0,9

3,0

2,1

Henkilöstömäärä

808

845

802

840

38

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

26,5

27,4

39,6

40,0

0,4

vakaa mahdollistaen tehokkaan toiminnan

Liikevoitto (-tappio)

1,8

2,6

2,5

3,0

0,5

ja tulevaisuuden investoinnit jätehuollon

Tilikauden yli-/alijäämä

1,5

2,1

2,1

2,7

0,5

kehittämiseksi. Yhtiön asiakashinnoittelu

Investoinnit

1,9

1,0

3,8

3,7

-0,2

on selvästi Suomen edullisimmassa kolman-

Korollinen vieras pääoma

0,0

0,0

0,6

0,7

0,1

67,0

70,2

67,7

73,0

5,3

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2,9

4,0

5,1

5,5

0,4

Liikevoitto-%

6,7

9,6

6,3

7,5

1,2

Henkilöstömäärä

68

80

72

78

6

Vuosiennusteen mukaan tulos vuodelta
2017 muodostuu noin 300 000 euroa ylijäämäiseksi.
Tuloksen ennustamiseen liittyy monia

ja toteutuminen, palveluostojen todennäköinen alittuminen suhteessa budjettiin sekä OTC-koronvaihtosopimuksen tilanne per
31.12.2017.

Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Merkittäviä investointeja ei ole tiedossa
vuonna 2017, investointiohjelmaa toteutetaan investointisuunnitelman mukaan 2,5
milj. euroa.

Pirkanmaan Jätehuolto
-konserni
Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin talous on

neksessa.
Yhtiön perustoiminnan odotetaan lähitulevaisuudessa pysyvän nykyisen kaltaisena.
Yhtiö valmistautuu biolaitosinvestoinnin
toteuttamiseen 2018 - 2021. Biolaitosinves-

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Taseen loppusumma

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

tointi tulee parantamaan merkittävästi biojätteen energia- ja ravinnehyödyntämistä.
Investointina se tulee olemaan merkittävä

taa nostavasti kuntavastuullisen jätehuollon

joaa haja-asutusalueen asukkaille ja muille

taloudellisesti. Jätelain mahdolliset muutok-

sektorissa.

toimijoille ratkaisuja haja-asutusalueen jä-

set ovat myös parhaillaan eduskunnan kä-

Konserniin on perustettu talvella 2017

sittelyssä. Muutokset saattavat rajata yhtiön

kaksi uutta yhtiötä; Ranta-Tampellan Put-

toimintaa ja lisätä byrokratiaa raportointi-

kikeräys Oy valmistautuu Ranta-Tampellan

velvollisuuksien muodossa, mitkä yhdessä

alueen putkikeräysjärjestelmän rakennutta-

pitkällä tähtäimellä vaikuttavat asiakashin-

miseen. Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy tar-

tevesien hallitsemiseen.
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Finnpark -konserni

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

16,5

17,1

25,1

25,7

0,5

Liikevoitto (-tappio)

4,5

3,3

6,1

4,9

-1,2

Tilikauden yli-/alijäämä

2,6

1,6

3,4

2,4

-0,9

na Finnpark-konsernin talous on kehittynyt

Investoinnit

2,3

3,2

5,3

3,0

-2,3

ennustetusti ja strategian mukaisesti. Edel-

Korollinen vieras pääoma

63,7

62,4

62,2

60,7

-1,5

lisvuoteen verrattuna yhtiön liikevaihto on

Taseen loppusumma

118,6

120,4

119,4

119,6

0,2

kuluvan kauden aikana kasvanut ja kasvun

Sijoitetun pääoman tuotto-%

7,0

4,8

6,0

6,0

0,0

27,0

19,2

24,0

19,0

-5,0

49

48

54

52

-2

Finnpark-konsernin

laitehankinnoista

ja

-toteutuksista, huoltopalveluista sekä järjestelmäsopimuksista vastannut tytäryhtiö
Finnpark Tekniikka Oy fuusioitiin emoyhtiö
Finnpark Oy:öön 1.1.2017. Kokonaisuute-

odotetaan jatkuvan tilikauden loppuun.
Pysäköintiliiketoiminnan tulot ovat jatkaneet tasaista kasvuaan edellisvuosiin

Milj. euroa

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

verrattuna ja budjetoitu tulos odotetaan
saavutettavan pysäköinnin osalta. P-Hämppi on myös jatkanut sekä sisäänajojen että
myynnin osalta vuoden 2016 positiivisella
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tasolle käteisen käytön vähentyessä.

ei päästä. Anttilan konkurssi syksyllä 2016

kehityskäyrällä. Vuonna 2017 ei ole teh-

Kiinteistöliiketoiminnan tulovirrat ovat

vaikuttaa vuoden 2017 vuokratuloihin, min-

ty uusia tariffimuutoksia, joten tilanne on

stabiileja ja tulosnäkymä noudattaa pää-

kä vuoksi budjetoitua vuokratuloa ei tulla

stabiili. Tilikaudella osallistutaan keskeisiin

osin budjettia. Liikevaihdollisesti kiinteistöt

saavuttamaan.

pysäköinnin hankkeiden kilpailutuksiin, pai-

tuottavat noin 20 prosenttia konsernin liike-

Markkinoinnissa on panostettu muun mu-

nopisteenä Tampere ja pääkaupunkiseutu.

vaihdosta. Vuonna 2016 aloitettiin Anttilan

assa Sesam-kortin markkinointiin, joka on-

Katupysäköinnin tulovirrat kehittyivät arvi-

kiinteistön remontti, joka on jatkunut myös

kin ollut keväällä hyvin myyty tuote. Myös

oidulla tavalla. Maksutavoista korttimaksa-

tilikaudella 2017. Kiinteistön vuokratulois-

yöpysäköinti on kasvattanut markkinointi-

misen osuus jatkoi tasaista kasvuaan. Mo-

ta jää remontin ajalta saamatta merkittävä

toimien jälkeen suosiotaan.

biilimaksamisen osuus vakiintui noin 30 %:n

osa, joten tältä osin budjetoituun tulokseen
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Tampere-talo Osakeyhtiö
Vuonna 2017 Tampere-talo tavoittelee 16
prosentin liikevaihdon kasvua ja budjettitavoite on nolla tulos. Vuonna 2017 kaupungin toiminta-avustus on pysynyt vuoden 2016 tasolla, ollen 1,27 milj. euroa.

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Liikevaihto yhteensä

8,8

10,7

15,1

17,1

2,0

Liikevoitto (-tappio)

-0,2

-0,4

0,1

-0,1

-0,2

Tilikauden yli-/alijäämä

-0,2

-0,4

0,1

-0,1

-0,2

Toteutuneet kahdeksan kuukautta on koko

Investoinnit

0,8

0,5

1,2

1,4

0,2

talon tasolla toteutunut lähes budjetin mu-

Korollinen vieras pääoma

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kaisesti, joskin toteumassa on osastokohtai-

Taseen loppusumma

4,9

5,4

6,0

6,9

0,9

sia eroja. Edelliseen vuoteen nähden tuotot

Sijoitetun pääoman tuotto-%

-5,0

-8,1

1,8

-1,5

-3,3

Liikevoitto-%

-3,0

-4,1

0,7

-0,6

-1,3

72

67

69

69

0

yhteensä ovat kasvaneet 1,96 milj. euroa
tuloksen ollessa kuitenkin 202 000 euroa
huonompi. Koko vuoden 2017 tulosennuste

Henkilöstömäärä

näyttää tällä hetkellä tappiota 100 000 euroa. Tämä johtuu paitsi odotettua hiljaisemmasta lipunmyynnistä ohjelmatuotannossa,
myös oopperan valtionavustuksen poisjään-

käyttöomaisuushankintoja, yhteensä 1,4

ylittymään yli 30 prosenttia budjetoidusta.

nistä. Vuoden 2017 oopperaa, Pohjalaisia

milj. eurolla. Toiminnallinen uudistushanke

(5 esitystä), kävi katsomassa 8 199 henki-

valmistui suurimmalta osin kesäkuussa, jol-

vuttamaan tilikauden todella korkean liike-

löä. Oopperan rahoituksesta 74 prosenttia

loin Muumimuseo avattiin Tampere-talossa,

vaihto- ja tulostavoitteen ja ylläpitämään

tulee lipunmyynnistä ja loput avustuksista.

reilu kuukausi alkuperäistä aikataulua myö-

korkean asiakasatyytyväisyytemme. Lisäksi

Taiteen esittämiskeskus ei myöntänyt eri-

hemmin. Muumimuseon mukaan tuleminen

tavoitteena on hotellihankkeen mahdolli-

tysavustusta vuosien 2016 ja 2017 produk-

on vilkastuttanut tapahtuma- ja päiväkävi-

simman nopea vahvistaminen sekä muiden

tioiden tuottamiseen.

Lähitulevaisuudessa

keskitymme

saa-

jämäärää huomattavasti: 17.6. - 31.8.2017

keskeisten kehityshankkeiden eteenpäin-

Tampere-talon toimintaan alkuvuonna on

välisenä aikana Muumimuseossa vieraili 41

vienti määritellyssä aikataulussa.

vaikuttanut käynnissä oleva remontti, joka

595 kävijää. Tampere-talon uudet ravinto-

aiheuttaa merkittävät rajoitteet myynnil-

latilat sekä myymälä avattiin helmikuussa.

le, tapahtumien toteutusaikatauluille sekä

Molemmat näistä uusista liiketoiminnoista

reklamaatioita asiakkailta. Tänä vuonna

ovat budjetoidussa liikevaihdossa ja tulok-

Tampere-talo tekee historiallisen määrän

sessa, myymälän osalta liikevaihto tulee
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Tampereen Palvelukiinteistöt
Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

3,2

3,0

4,7

4,7

0,0

Liikevoitto (-tappio)

1,2

1,2

1,2

1,3

0,1

lusti ja kohde valmistuu tavoitteen mukaan

Tilikauden yli-/alijäämä

0,8

0,8

0,7

0,8

0,1

elokuussa 2018.

Investoinnit

1,4

0,4

1,8

9,8

8,0

Korollinen vieras pääoma

15,3

18,6

15,3

27,3

12,0

Taseen loppusumma

25,7

30,9

25,6

35,9

10,3

4,8

4,6

5,0

4,0

-1,0

37,0

40,8

24,6

27,3

2,7

2

2

2

2

0

Yhtiön liiketoiminta on katsauskaudella kehittynyt suotuisasti. Kangasalan koulutuspaloaseman rakentaminen etenee suunnitel-

Kesäkuussa 2017 allekirjoitettiin Tuomi Logistiikka Oy:n käyttöön tarkoitetun
Kiinteistö Oy Särkijärvenkatu 1 -nimisen
yhtiön osakkeiden kauppa; Tampereen
Palvelukiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy
Särkijärvenkatu1:n välinen sulautumissuun-

Milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

nitelma on allekirjoitettu 5.9.2017. Sulautumisen täytäntöönpano on suunniteltu

Laukontorin Paviljongin rakentamisen

jonka seurauksena sekä sijoitetun pää-

rekisteröitäväksi 31.12.2017, joka on sulau-

aloitus on viivästynyt rakennuslupaan liitty-

oman tuottoprosentti että omavaraisuus-

tumisen suunniteltu voimaantulopäivä. Sär-

vän valituksen vuoksi. Alkuperäisestä raken-

aste heikkenevät vuoteen 2016 verrattuna.

kijärvenkatu 1:een toteutetaan Tuomi Logis-

tamisaikataulusta ollaan tällä hetkellä noin

Tilikauden tulos paranee edellisvuoteen

tiikka Oy:n toiminnan vaatimat muutostyöt

kuukauden myöhässä.

nähden.

arvoltaan noin 2 miljoonaa euroa vuosien

Kyseisten investointien myötä yhtiön ko-

2017 ja 2018 aikana.

rollinen vieraspääoma kasvaa merkittävästi,

Tampereen Kotilinnasäätiö

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

8,4

8,8

13,0

13,1

0,1

Liikevoitto (-tappio)

2,4

2,5

2,0

2,0

0,0

Tilikauden yli-/alijäämä

1,8

1,8

0,0

0,0

-0,0

kosteusvahingosta. Korjaustyökustannukset

Investoinnit

9,0

0,3

12,4

3,0

-9,4

kuuluvat

Korollinen vieras pääoma

92,2

86,0

87,6

85,3

-2,3

108,6

103,2

103,3

104,0

0,7

4,0

2,6

2,2

3,0

0,8

28,0

27,0

15,3

15,0

-0,3

12

13

12

13

1

Talous on kehittynyt odotetun ja pitkälti
talousarvion mukaisesti. Tuotoissa jäädään
budjetoidusta ainoastaan Pohjolan kiinteistön kohdalla, johtuen kiinteistössä valmistumisen jälkeen havaitusta rakennusaikaisesta
rakennusyhtiön

maksettaviksi,

Milj. euroa

mutta vuokralaisia, esimerkiksi ryhmäkote-

Taseen loppusumma

ja, on jouduttu siirtämään korjausten ajaksi

Sijoitetun pääoman tuotto-%

evakkoon, eikä kaikkia asuntoja ole voitu
vuokrata vahingon ja korjausten johdosta.
Saamatta jääneitä vuokria ja muita kuluja

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

tullaan perimään rakennusyhtiöltä.
Tuotot ovat saamatta jääneistä vuokrista

puvuodesta korjausohjelmaan otetaan vielä
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perusparannus

alkoi

Kourutaltankatu

hissimuutosurakka,

1.9.2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppu-

noin 400 000 euroa. Koko vuoden liikevaih-

kustannusarvio noin 1,7 milj. euroa. Hank-

puolelle. Suunnittelu on toteutettu oma-

don ennustetaan olevan 13,1 milj. euroa

keeseen haetaan ARA hissiavustus noin

rahoituksella ja rakennustöiden omara-

eli 135 000 euroa enemmän kuin edellise-

300 000 euroa. Hanketta ei ollut budjetoitu

hoitusosuuden arvioidaan olevan noin 50

nä vuonna. Lisäksi liiketoiminnan muihin

tälle vuodelle, mutta säätiön hallitus päätti

prosenttia. Hankkeen kokonaiskustannusar-

tuottoihin kirjataan tältä vuodelta noin 1,2

elokuussa sen toteuttamisen aloituksesta

vio on 8,5 milj. euroa.

milj. euroa, vuonna 2016 summa oli 16 000

vielä tämän vuoden puolella. Urakka saa-

euroa. Kulut ovat toteutuneet suunnitelmi-

daan valmiiksi ensi vuoden aikana.

en mukaisesti, ilman suuria yllätyksiä. Lop-
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3:n

Sulkavuoren

huolimatta kasvaneet edellisestä vuodesta

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan
lähellä nollatulosta budjetin ja viime vuoden
mukaisesti.

Konsernin toiminta ja talous

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

12,5

12,6

18,7

18,8

0,1

Liikevoitto (-tappio)

3,6

3,4

4,6

4,6

0,0

Tilikauden yli-/alijäämä

2,9

2,8

0,0

0,0

0,0

Investoinnit

2,0

4,5

4,2

7,2

3,0

Korollinen vieras pääoma

44,9

46,9

43,7

46,1

2,4

roin. Viiden miljoonan rakennuslaina hank-

Taseen loppusumma

81,8

87,2

81,3

87,2

5,9

keelle nostettiin 1.6.2017 ja toinen viisi mil-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

6,0

5,0

6,0

5,0

-1,0

28,0

27,0

24,0

24,0

0,0

17

18

17

18

1

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Talouskehitys on edennyt budjetoidun talousarvion mukaisesti.
Luhtaan rakennushanke käynnistyi toukokuussa 2016 ja valmistuu vaiheittain syksyllä 2017 ja keväällä 2018.
Hanketta on toteutettu aluksi kassava-

joonaa nostetaan kahdessa osassa keväällä
2018.

TREDU-Kiinteistöt Oy

Milj. euroa

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Toiminnan tulos toteutunee suunnitelmien

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

mukaisesti ja yhtiö tulee tekemään voitol-

Liikevaihto yhteensä

4,9

6,7

8,0

10,1

2,1

lisen tuloksen. Yhtiön investoinnit etenevät

Liikevoitto (-tappio)

1,2

1,5

1,5

1,7

0,2

Tampereen kaupungin palveluverkkosuun-

Tilikauden yli-/alijäämä

0,4

0,7

0,3

0,4

0,1

Investoinnit

17,1

22,5

33,7

27,9

-5,8

Korollinen vieras pääoma

40,3

78,2

59,2

86,1

26,9

152,9

191,7

175,5

182,4

6,9

3,8

0,8

1,0

0,9

-0,1

24,0

22,2

18,1

16,3

-1,8

3

3

3

3

0

nitelmassa päätetyllä tavalla: Pirkkalan uusi
ilmailualan koulutuskeskus vastaanotettiin
toukokuussa, Lempäälän Virta-kampuksen
peruskorjaus- ja uudisrakennushanke vas-

Taseen loppusumma

taanotettiin heinäkuussa ja Tredu Hepolam-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

minkadun B-talon IV-perusparannus ja tila-

Liikevoitto-%

muutoshanke valmistuu syyskuussa. Tredu

Henkilöstömäärä

Kangasalan uudisrakennushanke on aloitettu keväällä 2017 ja rakennus valmistuu kesällä 2018. Investoinnit uusiin oppimisympäristöihin ovat nostaneet vuokratuottoja.
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Tampereen Vuokratalosäätiö
Vuokratuotot ovat toteutuneet hieman yli
talousarvion ja korjaukset ovat alle keskimääräisen budjettitason, koska kesän vihertyöt ja suurehkot korjaustyöt näkyvät
kustannuksissa myöhemmin syksyllä. Läm-

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Liikevaihto yhteensä

41,0

41,5

61,7

62,0

0,3

Liikevoitto (-tappio)

8,5

11,4

12,3

15,0

2,7

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9

18,4

16,9

25,0

8,1

mityksen ja jotkut kiinteistönhuollon kus-

Investoinnit

tannukset ovat toteutuneet talousarviota

Korollinen vieras pääoma

258,7

258,6

14,2

270,0

255,8

suurempina. Osinkotulot ovat toteutuneet

Taseen loppusumma

319,7

320,7

320,7

330,0

9,3

arvioitua suurempina. Tulostaso on budjetin

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2,9

2,5

2,4

2,5

0,1

20,8

27,4

19,9

21,5

1,6

42

44

42

44

2

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

2,0

2,2

3,4

3,6

0,2

Liikevoitto (-tappio)

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

paa uusien sopimusten ja alhaisempien ku-

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

lujen ansiosta.

Investoinnit

0,2

0,0

0,6

0,0

-0,6

Korollinen vieras pääoma

18,5

16,6

18,1

16,2

-1,9

Taseen loppusumma

20,7

20,3

20,9

20,3

-0,6

Sijoitetun pääoman tuotto-%

0,0

1,6

1,6

1,0

-0,6

Liikevoitto-%

7,0

5,4

7,4

9,5

2,1

3

3

3

3

0

vuositasoon verrattuna hieman parempi.
Saamisten määrä on pysynyt melko vakaana, joten tulokertymä on ollut tasaista.

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

Asuntojen käyttöaste on kasvanut hieman
ja hakijoita asuntoa kohden on keskimäärin
ollut vähän enemmän.
Ennuste perustuu tasaiseen tulokerty-

tekemään ylimääräisiä lyhennyksiä.

mään ja talotason tarkkoihin budjetteihin.

Rakennusinvestoinneissa on meneillään

Korjauskuluissa pyritään viiden prosentin

kaksi asuinkiinteistöä, kaksi palvelutalokiin-

säästöön. Pitkät korot ovat vielä olleet alhai-

teistöä sekä yksi remonttikohde. Loppuvuo-

sia, mutta ovat alkaneet nousta jo vuoden

den aikana aloitetaan yksi remonttikohde.

2016 lopulta lähtien ja korkotason nousun

Uudisrakennusten asuntomäärä on 135

odotetaan jatkuvan. Korkosuojauksia lisä-

asuntoa, joiden valmistuminen on suunni-

tään tulevaisuuden painotuksella ja pyritään

teltu vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus Oy

TUNNUSLUVUT

Liikevaihto oli alkuvuonna samaa tasoa kuin
vuotta aiemmin, mutta tuloskehitys on ollut
liikevoiton osalta ollut merkittävästi parem-

Kuluvan vuoden ennusteen odotetaan
olevan merkittävästi edellisvuotta parempi
uusien vuokrasopimusten ansiosta ja kassavirran kehitys on positiivista tehdyn pääomituksen ansiosta.

Milj. euroa

Henkilöstömäärä
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Tampereen Särkänniemi Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

15,6

16,2

16,7

17,8

1,1

Liikevoitto (-tappio)

3,4

4,6

-0,2

0,3

0,6

Tilikauden yli-/alijäämä

3,7

3,3

0,1

0,4

0,3

saatu elokuun loppuun mennessä. Loppu-

Investoinnit

1,2

6,6

4,6

7,0

2,4

vuonna tulee juoksevia toiminnan kuluja

Korollinen vieras pääoma

3,0

11,5

6,5

11,0

4,5

muun muassa laitteiden huoltotöistä. Lop-

Taseen loppusumma

27,1

36,2

26,1

33,5

7,4

Sijoitetun pääoman tuotto-%

14,0

24,0

-0,8

1,0

1,8

Liikevoitto-%

22,0

28,0

-1,2

2,0

3,2

Henkilöstömäärä

449

437

254

255

1

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

34,5

59,5

65,0

90,6

25,6

Liikevoitto (-tappio)

0,2

2,1

1,4

2,7

1,3

Vuonna 2017 Tuomi Logistiikassa on keski-

Tilikauden yli-/alijäämä

0,2

1,8

1,1

2,1

1,0

tytty toiminnan vakiinnuttamiseen. Keväällä

Investoinnit

1,7

0,1

2,0

0,1

-1,9

tehtiin päätös uusiin tiloihin siirtymisestä

Korollinen vieras pääoma

2,0

1,8

2,0

1,8

-0,2

vuoden 2018 aikana. Muutto tuo mukanaan

Taseen loppusumma

13,5

16,3

15,7

15,5

-0,2

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2,1

21,0

16,0

22,0

6,0

Liikevoitto-%

0,6

3,0

2,1

3,0

0,9

Henkilöstömäärä

181

188

179

200

21

Talouskehitys on ollut positiivista viime
vuoteen verrattuna. Tämä johtuu pääosin
lisätyistä aukioloajoista sekä taloustilanteen
yleisestä kohentumisesta.
Suurin osa tämän vuoden tuotoista on

puvuoden tuloihin vaikuttaa Karmiva karnevaali, joka on koulujen syyslomaviikoille
sijoittuva tapahtuma. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sen

Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

onnistuminen riippuu sään lisäksi siitä, miten hyvin sen lanseerauksessa onnistutaan.
Suurempi tekijä onnistumiseen on kuitenkin
sää.
Tämän vuoden suurin investointi oli uusi
vuoristorata Hype, joka otettiin käyttöön
kesäkuussa. Hype hankittiin paikkaamaan
vajetta hurjapäille suunnatuissa laitevalikoimassa.

Tuomi Logistiikka Oy
Tuomi Logistiikan liiketoiminta käynnistyi
1.1.2016 ja PSHP:n materiaalivarasto siirtyi
1.6.2016. Vuoden 2017 liikevaihto ei näin
ollen ole vertailukelpoinen vuoteen 2016.

isoja investointeja uusien tilojen remontoimiseen ja varastojärjestelmiin. Samaan
aikaan rakennamme leikkaussalilogistiikan
toimintamalleja ja panostamme merkittä-

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

västi sähköiseen ostamisen kehittämiseen.
Toimintojen yhdistymisen myötä syntyvät
synergiaedut ovat realisoituneet osittain,
mutta merkittävämpi osuus säästöistä syntyy kuitenkin vasta uusiin tiloihin muuttamisen myötä.
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Tullinkulman Työterveys Oy
Tullinkulman Työterveys Oy:n tilikausi 2017
on sujunut toistaiseksi kohtalaisesti. Liikevaihto kasvaa odotuksia nopeammin.
Vuoden 2016 alussa tullut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakkuus on päässyt toden

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Tot 1-8 /
2016

Tot 1-8 /
2017

TP 2016

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Liikevaihto yhteensä

9,7

11,4

15,9

17,8

1,9

Liikevoitto (-tappio)

-0,3

-0,1

0,2

0,3

0,1

Tilikauden yli-/alijäämä

-0,4

-0,1

0,1

0,2

0,1

teolla vauhtiin vasta kuluvan tilikauden

Investoinnit

0,7

0,2

0,7

0,3

-0,5

aikana. Tämän lisäksi asiakasmäärämme

Korollinen vieras pääoma

1,4

1,3

1,3

1,2

-0,1

jatkaa muutoinkin kasvu-uralla. Olemme

Taseen loppusumma

3,4

3,9

4,6

4,7

0,1

tehneet hintaharmonisointia hinnastoom-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

-19,0

-4,1

9,8

17,5

7,7

Liikevoitto-%

-4,0

-1,0

1,0

2,0

1,0

Henkilöstömäärä

158

150

149

155

6

me mikä nostaa vanhimpien pk-asiakkuuksiemme hintoja muutaman prosentin verran
kesästä 2017 alkaen. Suurelta osin edellä
mainittujen tekijöiden vaikutuksesta liikevaihtomme on noin 17 prosentin kasvussa
vuoden takaiseen verrattuna.
Tullinkulman kannattavuus ei ole kehittynyt aivan yhtä suotuisasti. Nopeasti kasvava

38

vaihtuminen alkuvuodesta 2017 paikallisine

muuttoon Ratinan uuteen kauppakeskuk-

sopimuksineen on myös vaikuttanut kulura-

seen avattaviin toimitiloihin ja vastaaminen

kenteeseen.

toimialan muihin nopeasti kehittyviin tar-

liikevaihto on osin tuotettu kannattamat-

Liikevaihdon odotetaan kasvavan loppu-

tomammalla vuokratyövoimalla, koska esi-

vuonna suurin piirtein alkuvuoden tahtia.

merkiksi omassa lääkäriresurssissa on ollut

Kannattavuutta pyritään parantamaan kus-

vajausta viime aikoina. Vuokratyövoiman

tannustehokkuudella ja investointien myötä

käytön ohella aiempien yritysjärjestelyiden

kehittyvillä digitaalisilla palveluilla. Tilikau-

johdosta Tullinkulman Työterveys Oy:ssä

den 2017 tuloksesta odotetaan voitollista.

toteutettiin palkkojen harmonisointi sekä

Tullinkulman Työterveys Oy on investoi-

suoriteperusteisten palkanlisien käyttöön-

nut erityisesti digipalveluihin vuonna 2017.

otto laajemmin henkilöstön keskuudessa.

Käyttöön on otettu uusi Internet-ajanvaraus-

Suoriteperusteiset palkanosat ovat osaltaan

järjestelmä sekä asiakaspalvelu-chat. Inves-

nostaneet liikevaihtoa, mutta myös suorite-

toinnit digipalveluihin ja asiakaskokemuk-

perusteisia korvauksia. Työehtosopimuksen

seen sekä valmistautuminen ensi kevään
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korkeina myös lähitulevaisuudessa.
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon
Talousarvion toteutuminen tilinpäätösennuste
Talousarvion toteumavertailu sisältää koon-

milj. euroa budjetoitua parempi. Varhais-

nin sitovien erien poikkeamista talousarvi-

kasvatuksen ja esiopetuksen toimintakat-

oon nähden, strategiaraportoinnin sekä kau-

teen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa

pungin eri yksiköiden talouden ja toiminnan

budjetoitua heikompana ja perusopetuksen

tavoitteiden toteuma- ja tilinpäätösennus-

toimintakatteen puolestaan 0,2 milj. euroa

tetiedot. Talousarvion toteumavertailuosion

budjetoitua parempana. Kulttuuri- ja vapaa-

luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. kor-

aikapalvelujen toimintakate-ennuste on 0,7

kotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi joh-

lisäys.

tuen toimintatuottojen ylityksestä.

Tilikauden asetettua tulostavoitetta ei ti-

40

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

linpäätösennusteen perusteella saavuteta ja

een

toimintakatteen

tilikauden tulos muodostuu arviolta 24 milj.

on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-

euroa alijäämäiseksi.

kompi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan

TILIKAUDEN TULOS

-24,0
(TP Enn 17)

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

tilinpäätösennuste

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakat-

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

teen tilinpäätösennuste on 37,2 milj. euroa

olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti.

budjetoitua heikompi. Ylitykset johtuvat so-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan ennuste

siaali- ja terveyspalvelujen menoista. Avo-

alittaa vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla.

ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste

Poikkeama aiheutuu pääasiassa ammatilli-

ylittää vuosisuunnitelman 21,1 milj. eurol-

sen koulutuksen ja työllisyydenhoidon pal-

la. Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla

veluryhmien ylitysennusteista.

M€

38,5

%

(TP Enn 17)

jattavista rakennusten alaskirjauksista.
Kaupungin nettoinvestointien ennuste on
224,2 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunni-

ennustetaan merkittäviä ylityksiä. Talous-

Kaupunkiympäristön palvelualueen tilin-

telman 22,5 milj. eurolla. Merkittävimmät

arvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa

päätösennuste on olennaisesti vuosisuun-

alitukset ovat Tampereen Tilakeskus Liike-

toiminnassa että ostopalveluissa. Sairaa-

nitelman tasolla. Toimintakatteen ennuste-

laitoksessa (18,3 milj. euroa), kaupunkiym-

la- ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen

taan toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua

päristön palvelualueella (2,8 milj. euroa) ja

ennustetusta 16,5 milj. euron ylityksestä 13

parempana.

hyvinvoinnin palvelualueella (1,2 milj. eu-

milj. euroa johtuu Pshp:n palvelutilauksen

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

roa). Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä

ylityksestä. Edellä mainituissa luvuissa ei

mäennuste on 61,6 milj. euroa, mikä on 5,1

löytyvät Kaupungin toiminta ja talous -osan

ole huomioitu Pshp:n mahdollista ylijäämän

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

luvusta Investoinnit sekä Talousarvion to-

palautusta 5,7 milj. euroa, joka kirjataan

Tampereen Tilakeskuksen liikeylijäämäen-

teumavertailu -osasta ao. yksiköiden koh-

muihin rahoitustuottoihin. Sivistys- ja kult-

nuste alittaa vuosisuunnitelman 5,7 milj.

dalta.

tuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 0,5

eurolla johtuen pääasiassa tilikaudelle kir-

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

NETTOINVESTOINNIT

- 38,5 milj. €

- 5,1 milj. €

+ 22,5 milj. €

(TP Enn 17/VS 17)

(TP Enn 17/VS 17)

(TP Enn 17/VS 17)
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Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain
KÄYTTÖTALOUS
1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

Koko kaupungille asetettiin talousarviossa

Palvelualueet (toimintakate)

10 yhteistä toiminnan tavoitetta. Tavoitteis-

Hyvinvoinnin palvelualue

ta kolme, tilikauden tulosta ja investointien

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-225 476

-347 030

-346 571

459

tulorahoitusprosenttia koskevat tavoitteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-466 242

-663 610

-701 226

-37 616

sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen vähentymisen tavoite

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

uhkaavat jäädä saavuttamatta vuoden lop-

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)
Hiedanranta
Keskusta
Smart Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut

puun mennessä. Palvelualueille asetetuista
-4 364

-7 713

-8 125

-412

35 tavoitteesta kaksi tavoitetta uhkaa jäädä

-119

-546

-546

0

saavuttamatta vuoden loppuun mennessä.

-1 520

-2 361

-2 561

-200

Kyseiset tavoitteet ovat työvoimakustan-

-333

-1 500

-1 500

0

nusten toteutuminen vuosisuunnitelman

-51 904

-77 760

-78 377

-617

-496

-250

-250

0

Voimian tavoite tuki- ja liikuntaelinsairauk-

53 920

69 105

69 181

76

sista johtuvien poissaolojen vähenemisestä

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

mukaisesti hyvinvoinnin ja elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueilla sekä pyöräilyn
lisääntymisen tavoite. Lisäksi Tampereen

Kaupunkiympäristön palvelualue

ja tapaturmien määrän laskemisesta uhkaa

Yhdyskuntalautakunta

jäädä saavuttamatta.

Keskusta

-167

-500

-500

0

Hiedanranta

-250

-300

-470

-170

Raitiotie

-30 678

-1 500

-1 500

0

Yhdyskuntalautakunta, muut

-16 720

-29 639

-29 363

276

-4 370

-13 529

-13 723

-194

-2 989

-8 448

-8 247

201

-15 250

-24 196

-23 656

540

-74 543

-115 751

-111 930

3 821

2 642

413

1 441

1 027

955

-1

-1

0

Tampereen Vesi Liikelaitos

-7 000

-10 500

-10 500

0

Tampereen Infra Liikelaitos

-593

-890

-890

0

Tampereen Voimia Liikelaitos

-148

-222

-222

0

-16 108

-24 162

-24 162

0

Joukkoliikennelautakunta
Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto
ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinves
toinnit)
Konsernihallinto, muut
Yhteiset erät
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
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INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17
2017
/ VS 17

-3 902

-8 744

-7 734

1 010

-992

-3 532

-3 337

195

-254

-2 203

-1 638

565

-68

-200

-200

0

-711

-1 000

-1 000

0

Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Keskusta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

-269

-7 000

-7 000

0

-6 520

-8 500

-8 500

0

-5 697

-15 450

-15 450

0

-27

-150

-150

0

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Keskusta
Hiedanranta
Rantaväylän tunneli

-6 512

-9 600

-8 600

1 000

-20 586

-46 611

-44 811

1 800

-3 489

-3 944

-4 604

-660

-375

-1 650

-1 600

50

-14 197

-16 700

-16 700

0

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

-926

-3 000

-3 100

-100

Tampereen Infra Liikelaitos

-232

-900

-861

39

Tampereen Voimia Liikelaitos

-134

-281

-255

26

-52 194

-98 263

-79 893

18 370

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

-3 099

-4 300

-4 898

-598

0

138 400

115 400

-23 000

Yhdyskuntalautakunta, muut
Konsernihallinto
Yhteiset erät
Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta)
Liikelaitokset
Tampereen Vesi Liikelaitos

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

LASKELMAOSA
1 000 euroa
Korkotuotot ja -kulut
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
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Kaupunkistrategia ja toiminnan tavoitteet
Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki

teistölautakunnan alaisuudessa. Kaupunki-

Tässä kappaleessa arvioidaan kaupungin

-kaupunkistrategiaa toteutetaan talousar-

ympäristön palvelualueen toiminta toteutuu

yhteisten toiminnan tavoitteiden toteutu-

viossa asetetuilla toiminnan tavoitteilla.

yhdyskuntalautakunnan,

kaupunkiseudun

mista. Palvelualueiden, liikelaitosten ja Pir-

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017

joukkoliikennelautakunnan ja alueellisen

kanmaan pelastuslaitoksen tavoitteista sekä

talousarviossa 10 koko kaupunkia koskevaa

jätehuoltolautakunnan alaisuudessa. Toi-

kehitysohjelmista raportoidaan yksikkö-/

toiminnan tavoitetta, jotka vastuutettiin

minnan tavoitteet raportoidaan kunkin lau-

ohjelmakohtaisesti talousarvion toteuma-

erillisellä päätöksellä konsernihallinnolle.

takunnan kohdalla. Alueelliselle jätehuolto-

vertailu -osassa.

Palvelualueille asetettiin yhteensä 35 tavoi-

lautakunnalle ei asetettu omia toiminnan

Katsauksen lopussa olevilla strategiakor-

tetta, Pirkanmaan pelastuslaitokselle 3 ta-

tavoitteita, joten niitä ei ole raportoitu ko.

teilla raportoidaan tarkemmin konserni-

voitetta ja liikelaitoksille 23 tavoitetta. Toi-

kohdassa. Sen sijaan konsernihallinnolle ja

hallinnon ja palvelualueiden tavoitteiden

minnan tavoitteet ovat valtuuston nähden

hyvinvoinnin sekä elinvoiman ja kilpailu-

toimenpiteiden sekä liikelaitosten ja Pirkan-

sitovia. Tytäryhteisöille asetettiin tavoittei-

kyvyn palvelualueille asetettiin tavoitteita

maan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteu-

ta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon

myös palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Nämä

tumista vuoden 2017 aikana.

ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa

tavoitteet raportoidaan konsernihallinnon /

muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouk-

ko. palvelualueen kohdalla.

sessa.

Toiminnan tavoitteista raportoidaan kolme kertaa vuodessa. Poikkeuksina ovat

Konsernihallinnolle ja lautakunnille mää-

hyvinvoinnin palvelualueen erikoissairaan-

Palvelualueille asetetut toiminnan ta-

riteltiin toiminnan tavoitteiden toteutta-

hoidon ja perusterveydenhuollon kustan-

voitteiden toteumat raportoidaan 1.6.2017

miseksi toimenpiteet vuoden 2017 palve-

nuksia koskeva tavoite sekä liikelaitosten lii-

alkaneiden lautakuntien mukaisesti. Hyvin-

lu- ja vuosisuunnitelmissa. Toimenpiteet

kevaihtoa ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen

voinnin palvelualueen toiminta toteutuu

määrittävät tavoitteiden vastuutahot ja

työhyvinvointia koskevat tavoitteet. Näistä

sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivis-

konkretisoivat strategian toteuttamisen ja

raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösen-

tys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa,

kytkemisen yksiköiden talouteen. Toimin-

nusteessa. Tytäryhteisöjen tavoitteista ra-

elinvoima ja kilpailukyky palvelualueen

nan ja talouden katsauksissa raportoidaan

portoidaan tilinpäätöksessä.

toiminta toteutuu elinvoima- ja osaamislau-

toiminnan tavoitteen saavuttamisen lisäksi

takunnan alaisuudessa sekä asunto- ja kiin-

toimenpiteiden toteutumista.

TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro Toiminnan tavoite 2017

Arvio tavoitteen toteutumisesta

Vastuuhenkilö
Reija Linnamaa

1

Uuden osallistumisen mallin mukainen
asukkaiden, yritysten, henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta
on käynnistynyt

+

Uuden osallistumisen mallin mukainen alueverkostotoiminta on käynnistynyt
koillisella alueella. Muilla alueilla (etelä, kaakko, länsi) alueverkostotoiminta
käynnistyy syksyn 2017 aikana.

2

Henkilöstö kehittäjänä – toimintatapa on
luotu ja toteutus on käynnissä

+

Henkilöstö kehittäjänä -toteutussuunnitelma ja kokonaiskuva kumppanuus- ja Niina Pietikäinen
kehittämiskulttuurista on luotu. Toimintaa suunnitellaan keväällä toteutetun
henkilöstö kehittäjänä -kyselyn pohjalta.

3

Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistymiselle on luotu hyvä perusta

+

Kaupungin sisäisessä sote- ja maakuntauudistusprojektissa on edetty suunni- Reija Linnamaa
telman mukaisesti, ja siinä on huomioitu uudistuksen riskiprofiili sekä lisäajan
vaikutukset valmisteluun. Tampereen kaupunki on vaikuttanut aktiivisesti
maakunnallisen esivalmistelun ensimmäiseen vaiheeseen.

4

Tilikauden tulos on -18,8 milj. €

-

Elokuun ennusteen mukaan tilikauden tulos on -24,0 milj. euroa. Ennusteessa Jukka Männikkö
on huomioitu PHSP:lle kertyneiden ylijäämien mahdollinen palautus jäsenkunnille, josta ei vielä ole päätöstä. Tampereen osuus palautettavista ylijäämistä
on arvion mukaan 5,7 milj. euroa.

5

Investointien tulorahoitus-% on 43,0

-

Elokuun ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on 38,5 %.

Jukka Männikkö

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2017
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Nro Toiminnan tavoite 2017

Arvio tavoitteen toteutumisesta

Vastuuhenkilö

6

Innovatiivisten hankintojen osuutta
kasvattamalla on saatu aikaan kustannussäästöjä

?

 ankintojen seurantaan on otettu käyttöön raportointikäytäntö, jolla seuraH
Reija Linnamaa
taan muun muassa innovatiivisten hankintojen osuutta ja niiden avulla saavutettuja välittömiä tuloksia kuten kustannussäästöjä ja laadun parantumista.
Raportin tuottaa Tuomi Logistiikka Oy niiden kilpailutusten osalta, joista on
tarkastelujaksolla tehty hankintapäätös. Ensimmäisten tulosten perusteella
suuressa osassa innovatiivisia hankintoja on saavutettu kustannustason
laskua. Tuloksia innovatiivisten hankintojen kustannussäästöistä raportoidaan
laajemmin vuoden lopussa.

7

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat
poissaolot ovat laskeneet kaupunkitasolla
keskimäärin 10 %

-

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi on konsernihallinnossa laadittu Niina Pietikäinen
toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon kanssa. Palveluryhmille on asetettu
omat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi. Palveluryhmät
ovat laatineet toimenpidesuunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa.
Kaupunkitasolla tuki- ja liikuntasairauksista aiheutuvat poissaolot ovat lisääntyneet alkuvuonna 2017 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

8

Tilankäyttöä on tehostettu

+

Virastotalon ensimmäisen vaiheen tilajärjestelyt ovat valmistuneet ja toisen
Heli Hirvelä, Tepvaiheen (mobiilipisteiden määrittely) suunnittelu on käynnistynyt. Virastotapo Rantanen
lon tilankäytön uudistaminen on valmistunut 2., 3. ja 4. kerrosten osalta kesän
aikana. Tilankäyttö ko. kerroksissa on saavuttanut asetetun < 15 m2/hlö -tavoitteen. Frenckellin tilajärjestely on käynnistynyt 1.9. Tietotalon tilajärjestely
valmistuu vuoden loppuun. Työpisteitä on tullut vuoden 2017 aikana n. 130
lisää, laskennallinen säästö on n. 800.000 euroa/vuosi.

9

Tampere 2017 -toimintamallin toimeenpano on edennyt suunnitellusti

+

Uuden toimintamallin mukainen organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2017
Reija Linnamaa
pois lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloittivat toimintansa 1.6.2017.

10

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen osaamisvaatimusten mukaisesti

+

Mahdollistavan johtamisen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet
etenevät suunnitelmallisesti.

Niina Pietikäinen

Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettu tavoite
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47

Toiminnan taloudellisuutta on parannettu
selkeällä konserniohjauksella (OTKS)

+

Konserniohjauksen prosesseja on uudistettu uuden toimintamallin mukaisiksi. Heli Hirvelä, Reija
Linnamaa, AnnaMaria Maunu,
Jukka Männikkö,
Niina Pietikäinen,
Arto Vuojolainen

48

Yhteisöllisyyttä on vahvistettu kaupungin
toimintaprosesseissa

+

Yhteiskehittämistä on toteutettu useissa kokeiluissa. Esimerkkejä ovat mm.
Koklaamo-toimintamallin hyödyntäminen liikenneturvallisuuden teemassa
sekä lapsiperheiden digitaalisen palvelutarjottimen kehitystyöhön liittyvä kokeilutoiminta. Palvelumuotoilun menetelmiä ja uusia, kokeilukäytössä olevia
sähköisiä osallistumistyökaluja on hyödynnetty laajasti yhteiskehittämisen
toteutuksessa. Yhteisöllisyyden edistämisen ja yhteiskehittämisen toimintamallien määrittely on käynnissä.

Reija Linnamaa

49

Kaupunkistrategia/Tampereen digiohjelma

Digiohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti, joskin ohjelman rekrytointien toteuttaminen vei suunniteltua enemmän aikaa. Vaikutuksia tuottavuuden paranemiseen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen saadaan mitattua ja
raportoitua tarkemmin projektien edettyä. Digiohjelman kautta käynnistyvät
toiminnan muutokset jatkuvat kunnan talouden vuosisynklin ylitse, joten
laajemmin tuloksia seurataan vuosien yli menevinä trendeinä.

Jarkko Oksala

+
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HYVINVOINNIN PALVELUALUE
HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Toimintatulot

103 361

154 735

155 749

1 014

Toimintamenot

-795 078

-1 165 375

-1 203 546

-38 172

Toimintakate

-691 717

-1 010 640

-1 047 798

-37 158

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Hyvinvoinnin palvelualueen tammi-elokuun

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä eräiden

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on ryhdytty

toimintakate on 21,8 milj. euroa ajankoh-

palvelukokonaisuuksien menot olivat vuo-

toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pie-

dan vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpää-

den 2017 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa

nentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla

tösennusteen toimintakate on 37,2 milj.

selvästi suuremmat. Lisäksi palvelutarpeen

toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pie-

euroa budjetoitua huonompi. Ylitykset joh-

lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä

nentämään ennustettuja ylityksiä. Kaupun-

tuvat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen

aiheuttaa talousarvion ylityksiä. Talouden

ginvaltuustolle esitetään, että talousarvioon

menoista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

riskit tuotiin esille lautakuntien palvelu- ja

lisätään 31,5 milj. euroa (netto) ennustettu-

5,7 milj. euron ylijäämän palautus on huo-

vuosisuunnitelmien käsittelyn yhteydessä.

jen ylitysuhkien kattamiseksi.

mioitu muiden rahoitustuottojen ennus-

Hyvinvointipalvelujen menojen ylitykset

teessa.

aiheuttavat koko kaupungin tuloslaskelman
alijäämäisen tilanteen.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hyvinvoinnin palvelualueelle on asetettu

alueelle. Lisäksi on tehty viisi erillistä lasten

Muut hyvinvointipalvelujen tavoitteet on

yksi yhteinen toiminnan tavoite koskien

ja nuorten palvelujen alueellista kehittä-

asetettu lautakuntien alaiselle toiminnalle ja

palvelumallin toteuttamista alueellisten ke-

missuunnitelmaa. Koillinen palvelualue on

niistä raportoidaan lautakunnittain.

hittämissuunnitelmien pohjalta. Tavoite on

toiminut pilottialueena ja siellä palvelujen

edennyt suunnitellusti. Alueellisia kehittä-

saavutettavuutta on lisätty keskittämällä

missuunnitelmia on tehty viidelle palvelu-

palveluja aluekeskukseen.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

46

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toteuma Vastuuhenkilö
+

Taru Kuosmanen
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SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

eläkemenoperusteisista maksuista johtuen.
Tot 1-8 /
2017

VS 2017

24 968

36 722

37 772

1 050

Toimintamenot

-250 444

-383 752

-384 343

-591

Toimintakate

-225 476

-347 030

-346 571

459

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

noja loppuvuonna. Avustukset toteutuvat
budjetoitua pienempinä, koska yksityisen
hoidon tuen tarve on ollut arvioitua pienempää.
Perusopetuksen toimintakate on to-

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Toimintatulot

Palvelutarpeen kasvu lisää henkilöstöme-

teutunut tammi-elokuussa 1,4 milj. euroa

9 298

14 598

14 638

40

Toimintamenot

-83 196

-126 861

-127 345

-484

Toimintakate

-73 898

-112 263

-112 707

-444

5 400

8 075

8 335

260

päätösennusteen toimintakate on 0,2 milj.

-101 061

-157 506

-157 564

-57

euroa budjetoitua parempi. Toimintatuot-

-95 661

-149 432

-149 229

203

tojen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa

Perusopetus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

mikä johtuu saaduista hankeavustuksista,
henkilöstökuluista sekä vuokrakulujen kausille jaetun budjetin epätarkkuudesta. Tilin-

hankeavustuksista johtuen. Toimintakulujen

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Toimintatulot

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana,

ylitysennuste on 0,1 milj. euroa. Palvelujen

10 270

14 049

14 799

750

Toimintamenot

-66 187

-99 384

-99 435

-50

oppilaskuljetuksiin

Toimintakate

-55 917

-85 335

-84 635

700

luohjelman kustannuksista, kuljetuskustan-

ostoissa ennustetaan ylitystä, mikä johtuu
hankitun

reittipalve-

nuksista ja Tampereen ulkopuolella käyvien

46

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toi-

lasten koulunkäyntikustannuksista. Vastaa-

mintakate on toteutunut tammi-elokuussa

vasti henkilöstökulujen ennustetaan alitta-

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-

van vuosisuunnitelman mm. eläkemenope-

elokuun toimintakate on 2,3 milj. euroa

maa heikompana, mikä johtuu ateriapalve-

rusteisten maksujen toteumasta johtuen.

ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi,

lujen ostoista ja asiakasmaksujen käsitte-

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi-

mikä johtuu perusopetuksen henkilöstö- ja

lystä konsernipalveluyksikkö Kopparissa.

mintakate on toteutunut tammi-elokuussa

vuokrakuluista sekä kulttuuri- ja vapaa-

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,4

1,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-

aikapalvelujen maksu- ja myyntituotoista,

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

maa parempana projektien rahoitusosuuk-

projektien rahoitusosuuksista ja henkilös-

tuottojen ennustetaan toteutuvan hieman

sista, myynti- ja maksutuottojen hyvästä

tökuluista. Lautakunnan tilinpäätösennuste

vuosisuunnitelmaa parempina. Toiminta-

kertymästä sekä henkilöstökuluista johtu-

on 0,5 milj. euroa budjetoitua parempi. En-

kulujen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa.

en. Henkilöstökulujen säästö johtuu eläke-

nuste on heikentynyt 0,3 milj. euroa heinä-

Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostois-

menoperusteisista maksuista, rekrytointien

kuun talouskatsauksen verrattuna varhais-

sa, mikä johtuu suunniteltua suuremmista

ajoituksesta sekä yksiköiden henkilöstöbud-

kasvatuksen palvelujen ostojen ennusteen

ateriamääristä sekä Kopparin laskuttamasta

jeteissa ilmenneistä yliarvioinneista. Palve-

heikentymisen vuoksi. Kasvatus- ja opetus-

asiakasmaksujen käsittelystä, johon ei oltu

luryhmän tilinpäätösennusteen toimintaka-

palvelujen toimintakate-ennuste 0,2 milj.

varauduttu vuosisuunnitelmassa. Ateriapal-

te on 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä

velujen ylitykseen vaikuttaa lasten määrän

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,8

johtuu palvelujen ostojen ylityksestä. Kult-

kasvu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa

milj. euroa. Museoiden maksu- ja myynti-

tuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ennuste on

ja kesäkerhoissa sekä Eppu-kerhoissa tarjot-

tuottojen ylitykset johtuvat suurista asia-

0,7 milj. euroa budjetoitua parempi hyvästä

tavat aamiaiset, joita ei ole huomioitu vuosi-

kasmääristä sekä onnistuneesta myynnistä

tulokertymästä ja henkilöstökulujen sääs-

suunnitelmassa. Vastaavasti henkilöstökulut

mm. museoravintoloissa. Myös työväenopis-

töistä johtuen.

toteutuvat vuosisuunnitelmaa pienempinä

ton kurssimaksuja on kertynyt odotettua
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enemmän. Sen sijaan liikuntapalvelujen

joista kuusi toteutuu suunnitellusti ja yksi

lä

maksutuotot alittuvat mm. Tampereen uin-

toteutuu osittain.

-palvelua.

tikeskuksen takuukorjauksen viivästymisen

Palvelumallin

toteuttaminen

digitaalista

asiakasviestintää

ja

etenee

Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoi-

vuoksi. Projektien osalta saatavat avustuk-

suunnitellusti alueellisten kehittämissuun-

makustannukset ovat toteutuneet asetetun

set toteutuvat vuosisuunnitelmassa arvioi-

nitelmien pohjalta. Myös palvelujen kehit-

tavoitteen mukaisesti.

tua suurempina, mutta myös vastaavat me-

täminen yhdessä käyttäjien ja asukkaiden

Tavoite hyvinvointinsa kannalta riittävästi

not ylittyvät. Toimintakulujen ylitysennuste

kanssa etenee tavoitteen mukaisesti alue-

liikkuvien osuuden kasvusta toteutuu lasten

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

verkostoja hyödyntäen.

ja nuorten osalta, mutta liikuntaa riittävästi

tien kustannuksista sekä museoiden asia-

Kumppanuus 2020 -toimintamallin ta-

harrastavien aikuisten osuus on vähentynyt.

kasmäärien ja palvelutarpeiden kasvusta.

voitteena on lisätä kaupungin ja hyvinvointi-

Liikunnan mahdollisuuksia on kuitenkin pa-

Vastaavasti henkilöstökulut toteutuvat vuo-

palveluja tuottavien järjestöjen yhteistyötä.

rannettu kaupungin eri alueilla ja palveluis-

sisuunnitelmaa alhaisempina, mikä johtuu

Tämä toteutuu mm. toimintansa aloittaneen

sa.

pääosin eläkemenoperusteisista maksuista.

Järjestöedustamon kautta. Kaupunki myös
pyrkii aktiivisesti lisäämään omien tilojensa

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on asetettu seitsemän sitovaa toiminnan tavoitetta,

yhteisöllistä käyttöä.
Digitalisaatiota
voitteen

on

mukaisesti

hyödynnetty
mm.

ta-

lisäämäl-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma Vastuuhenkilö

11

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

+/-

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

16

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta
palveluverkkoa tiivistämällä.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

17

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja
asukkaiden kanssa.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

18

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan
järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

19

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

20

Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

21

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista
ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Johanna Loukaskorpi, Taru Kuosmanen

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

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-3 902

-8 744

-7 734

1 010

15

0

0

0

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoin-

investoinneista. Vuosisuunnitelmaa alhai-

tä. Vastaavasti mm. muumimuseon ja Met-

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

sempi investointitaso johtuu mm. Tesoman

son ensikertainen kalustamisen investoinnit

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, mi-

hyvinvointikeskuksen ja Sorsapuiston teko-

ovat toteutuneet suunniteltua suurempina.

kä johtuu kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen

jään valmistumisaikataulujen viivästymises-
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

78 392

118 012

117 977

-36

Toimintamenot

-544 634

-781 622

-819 203

-37 581

sijaishuollon ostopalvelujen ennusteiden

Toimintakate

-466 242

-663 610

-701 226

-37 616

heikentymisen vuoksi. Avo- ja asumispal-

Toimintatulot

talouskatsauksesta Pshp:n palvelutilauksen, vammaispalvelujen ja lastensuojelun

velujen toimintakate-ennuste ylittää vuo-

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja
Toimintatulot

on heikentynyt 6,5 milj. euroa heinäkuun

sisuunnitelman 21,1 milj. eurolla. Palvelu-

5 382

7 929

8 029

100

Toimintamenot

-58 720

-80 851

-87 991

-7 140

Toimintakate

-53 338

-72 922

-79 962

-7 040

10 796

17 025

17 325

300

palvelujen toimintakatteen 16,5 milj. euron

Toimintamenot

-55 169

-78 790

-83 024

-4 234

ylityksestä merkittävä osa johtuu Pshp:n

Toimintakate

-44 373

-61 765

-65 699

-3 934

palvelutilauksesta.

Vastaanottopalvelujen palvelulinja
Toimintatulot

merkittäviä ylityksiä. Talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa toiminnassa
että ostopalveluissa. Sairaala- ja kuntoutus-

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että ta-

Aikuisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Toimintatulot

ryhmän kaikilla palvelulinjoilla ennustetaan

lousarvioon lisätään 31,5 milj. euroa (netto)
ennustettujen ylitysuhkien kattamiseksi.

12 021

18 017

17 717

-300

Toimintamenot

-44 507

-65 042

-65 991

-948

Toimintakate

-32 486

-47 026

-48 274

-1 248

3 932

5 170

5 670

500

-44 525

-61 084

-65 850

-4 766

Lasten, nuorten ja perheiden palvelu-

-4 266

linjan toimintakate on toteutunut tammi-

Vammaispalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Toimintamenot
Toimintakate

-40 592

-55 914

-60 180

nottamistoimenpiteitä on jatkettava, jotta
tykset olisivat mahdollisimman pienet.

elokuussa 5,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu

30 177

45 124

45 016

-108

-116 850

-169 872

-174 423

-4 551

topalvelujen palvelutarpeen kasvusta. Si-

-86 673

-124 748

-129 407

-4 659

jaishuollon laitoshoidon ostopalveluvuoro-

pääosin lastensuojelun sijaishuollon os-

kausia on toteutunut 11 % ja perhehoidon

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Toimintatulot

ennustetuista ylityksistä. Talouden tasapaitilinpäätöksessä esitettävät talousarvion yli-

Ikäihmisten palvelulinja
Toimintatulot

Lisätalousarvioesitys kattaa noin 83,8 %

16 084

24 747

24 220

-528

Toimintamenot

-224 864

-325 983

-341 924

-15 941

Toimintakate

-208 780

-301 236

-317 704

-16 468

vuorokausia 7 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Ostopalvelumenoja on pyritty hillitsemään perustamalla
kaksi osastopaikkaa omaan tuotantoon. Palvelulinjan tilinpäätösennusteen toimintaka-

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

48

te on 7,0 milj. euroa budjetoitua heikompi.
Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

nusteen huomiointi jaksotuksissa. Toimin-

0,1 milj. euroa budjetoitua suurempina,

elokuun toimintakate on 24,1 milj. euroa

takulujen korkeaa toteumaa selittää lisäksi

mikä johtuu aiheutuneisiin kustannuksiin

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi.

mm. lastensuojelun kiireellisten sijoitusten,

perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuu-

Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Pirkan-

vammaispalvelujen sekä kotihoidon palve-

desta. Toimintakulujen ylitysennuste on

maan sairaanhoitopiirin (Pshp) ostojen en-

lutuntien kasvu. Tilinpäätösennuste on 37,6

7,1 milj. euroa, mikä johtuu pääosin las-
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tensuojelun sijaishuollon ja lapsiperheiden

palveluissa sekä ehkäisevän ja täydentävän

löstökulujen ylitykseen vaikuttaa tehostetun

sosiaalipalvelujen ostopalvelujen palvelu-

toimeentulotuen käytöstä. Perustoimeentu-

palveluasumisen väliaikainen tilajärjestely

tarpeen kasvusta sekä henkilöstökuluista.

lotuen myöntäminen siirtyi kokonaan Kelal-

Pohjalankadulla. Omaishoidon tuen piiris-

Henkilöstökulut toteutuvat vuosisuunni-

le alkuvuoden jälkeen ja siirtymäajalle varat-

sä on ollut tammi-elokuussa 98 asiakasta

telmaa suurempina, koska lapsiperheiden

tujen määrärahojen ennustetaan alittavan

(+10,4 %) enemmän kuin edellisvuonna.

sosiaalipalveluissa lakisääteisen toiminnan

vuosisuunnitelman. Vastaavasti ehkäisevän

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 4,7

varmistamiseksi tarvitaan riittävät henki-

ja täydentävän toimeentulotuen ennuste-

milj. euroa budjetoitua heikompi. Toiminta-

löstöresurssit lastensuojelussa sekä ympä-

taan ylittyvän merkittävästi. Talousarviossa

tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj.

rivuorokautisesti toimivissa lastensuojelu-

täydentävän toimeentulotuen ennakoitiin

euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtuu

laitoksissa.

siirtyvän suurelta osin Kelan vastuulle, mut-

vanhainkotihoidon maksutuottojen kerty-

palvelulinjan

ta näin ei ole tapahtunut. Lisäksi menojen

mästä ja aiheutuneisiin nettokustannuksiin

toimintakate on toteutunut tammi-elokuus-

Vastaanottopalvelujen

ylitykseen on vaikuttanut Kelan käytännön

perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuu-

sa 3,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunni-

ongelmat toimeentulotuen myöntämisessä

desta. Vastaavasti kotikuntalain mukaisten

telmaa heikompana, mikä johtuu pääasiassa

ja asiakkaiden tuen tarve kriisiytyneissä ti-

palvelujen laskutus muilta kunnilta toteutuu

kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen

lanteissa.

budjetoitua suurempana. Toimintakulujen

kasvusta sekä laboratorio- ja kuvantamis-

Vammaispalvelujen toimintakate on to-

ennuste ylittää vuosisuunnitelman 4,6 milj.

palvelujen ostoista. Diabeetikoiden määrän

teutunut 3,3 milj. euroa ajankohdan vuo-

eurolla, mikä johtuu pääosin henkilöstöku-

kasvu ja yhä heikompikuntoisten potilaiden

sisuunnitelmaa huonompana. Palvelujen

luista. Kotihoidon asiakasmäärän lisäänty-

hoitaminen kotona kasvattavat hoitotarvi-

ostojen toteuma sisältää 0,6 milj. euron ai-

misen aiheuttama palvelutarpeen kasvu,

kemenoja. Laboratorio- ja kuvantamispal-

heettoman menojaksotuksen. Kustannusten

tehostetun palveluasumisen tilajärjestely ja

velujen ostot ylittyvät lisääntyvien asiakas-

nousuun vaikuttavat mm. Pshp:n tuottaman

budjettiin huomioidut säästötoimenpiteet

määrien ja entistä laajempien tutkimusten

kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivi-

vaikuttavat henkilöstömenojen ylitykseen.

vuoksi. Palvelulinjan tilinpäätösennuste on

en hinnan nousu ja vammaisten avustaja-

Kaikkia korvaavalla työllä ja kotihoidon ku-

3,9 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toi-

palvelujen asiakasmäärän kasvu. Tilinpäätö-

vapuhelinyhteyksillä suunniteltuja säästö-

mintatuottojen

toteutuvan

sennusteen toimintakate on 4,3 milj. euroa

jä ei saada kuluvana vuonna toteutumaan.

0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parem-

ennustetaan

budjetoitua huonompi. Toimintatuottojen

Omaishoidon tuen ylitys johtuu kasvaneesta

pana maksutuottojen kertymästä johtuen.

ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa, mikä

asiakasmäärästä, vapaiden käytöstä ja hin-

Toimintakulujen ylitysennuste on 4,2 milj.

johtuu kotikuntalain mukaisten palvelujen

tojen noususta.

euroa. Suurimmat ylitykset ovat hoitotarvi-

laskutuksesta muilta kunnilta. Toiminta-

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toi-

keostoissa sekä laboratorio- ja kuvantamis-

kulujen ylitysennuste on 4,8 milj. euroa.

mintakate on toteutunut 8,6 milj. euroa

palveluissa.

Vuoden 2017 alkuperäisessä vuosisuunni-

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompa-

Aikuisten sosiaalipalvelujen ja mielen-

telmassa vammaispalvelujen menot olivat

na. Keskeisimmät syyt ovat Pshp:n palve-

terveys- ja päihdepalvelujen toimintakate

pienemmät kuin vuoden 2016 tilinpäätök-

lutilaus, pitkäaikaishoidon maksutuottojen

on toteutunut 0,7 milj. euroa ajankohdan

sessä. Lisäksi palvelutarpeen kasvu ja hin-

kertymä ja oman toiminnan volyymin kasvu.

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

tojen nousu aiheuttavat menojen ylityksiä.

Pshp:n palvelutilauksen kasvanutta ylitystä

tuu ehkäisevän ja täydentävän toimeentulo-

Suurimmat ylitykset ovat kehitysvammais-

ei ehditty huomioida elokuun palvelujen os-

tuen käytöstä sekä sosiaalisen kuntoutuksen

ten laitoshoidossa, vammaisten avustaja-

tojen jaksotuksissa. Maksutuottojen vähäi-

palvelujen ostoista. Tilinpäätösennusteen

palvelujen ostoissa, henkilökohtaisen avun

syyteen vaikuttaa muutokset yleislääketiede

toimintakate on 1,2 milj. euroa budjetoitua

palvelusetelikustannuksissa ja vammaisten

ja geriatrian palvelulinjalla, jossa suorite-

huonompi. Toimintatuottojen ennuste on

asumispalveluissa.

määrät esimerkiksi pitkäaikaishoidon vuo-

0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakate

rokausissa ovat pienentyneet merkittävästi

johtuu valtionkorvauksesta perustoimeen-

on toteutunut 3,0 milj. euroa ajankohdan

viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-

tulotukeen.

tulkkikeskuksen

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

rattuna. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähen-

laskutus ja toimeentulotuen takaisinperintä

Vastaavasti

tuu henkilöstökuluista ja omaishoidon tues-

tämistavoite näkyy toteumassa. Tilinpää-

ovat toteutumassa budjetoitua suurempina.

ta. Kotihoidon palvelutunnit ovat kasvaneet

tösennuste on 16,5 milj. euroa budjetoitua

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,9

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 6,7

huonompi. Toimintatuottojen ennustetaan

milj. euroa, mikä johtuu asiakasmäärän kas-

%. Kotihoidossa joudutaan myös tekemään

toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitel-

vusta sosiaalisessa kuntoutuksessa ja tulkki-

paljon ylitöitä ja tuplavuoroja. Lisäksi henki-

maa pienempänä johtuen asiakasmaksu-
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Toiminnan tavoitteiden toteuma

kompi, mikä johtuu pääosin lastensuojelun

ylitysennuste on 15,9 milj. euroa, mikä joh-

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on asetet-

sijaishuollon ja lapsiperheiden sosiaali-

tuu pääosin Pshp:n palvelutilauksen 13,0

tu kymmenen sitovaa toiminnan tavoitetta,

palvelujen ostopalvelujen palvelutarpeen

milj. euron ylityksestä. Ylitykseen vaikut-

joista viisi toteutuu suunnitellusti, yksi to-

kasvusta sekä riittävän henkilöstöresurssin

tavat vuoden 2016 ennakoitua suurempi

teutuu osittain, kaksi ei toteudu ja kahden

turvaamisesta. Sijaishuollon laitoshoidon

laskutuksen kasvu sekä kuluvana vuonna

tavoitteen toteutumista ei voida vielä tässä

ostopalveluvuorokausia on toteutunut 11 %

lisääntynyt erikoissairaanhoidon palvelujen

vaiheessa vuotta arvioida.

ja perhehoidon vuorokausia 7 % enemmän

tuottojen

kehityksestä.

Toimintakulujen

käyttö. Pshp palauttaa kertyneitä ylijäämiä

50

Palvelumallin

toteuttaminen

etenee

kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

jäsenkunnille osana SOTE-valmistelua. Tam-

suunnitellusti alueellisten kehittämissuun-

Laitoshoidon vuorokausien lisääntymisen

pereen osalta kuluvan vuoden ylijäämänpa-

nitelmien pohjalta. Myös palvelujen kehit-

taustalla on erityisesti kiireellisten sijoitus-

lautus on noin 5,7 milj. euroa, mikä kirja-

täminen yhdessä käyttäjien ja asukkaiden

ten lisääntyminen.

taan muihin rahoitustuottoihin. Avustusten

kanssa etenee tavoitteen mukaisesti alue-

Tavoite hyvinvointinsa kannalta riittävästi

ennuste on budjetoitua pienempi palveluse-

verkostoja hyödyntäen. Digitalisaatiota on

liikkuvien osuuden kasvusta toteutuu lasten

teleiden vähäisestä käytöstä johtuen. Oman

hyödynnetty palvelujen ja toimintaprosessi-

ja nuorten osalta, mutta liikuntaa riittävästi

toiminnan toimintakulujen 3,2 milj. euron

en kehittämisessä.

harrastavien aikuisten osuus on vähentynyt.

ylitysennuste johtuu volyymien kasvusta.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen raken-

Liikunnan mahdollisuuksia on kuitenkin pa-

Ylitykset johtuvat pääosin sijaiskustannuk-

nemuutoksia koskevat tavoitteet ovat toteu-

rannettu kaupungin eri alueilla ja palveluis-

sista, laboratoriopalveluiden ostoista sekä

tuneet. Lasten, nuorten ja perheiden palve-

sa.

lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käytöstä.

lulinjan tilinpäätösennusteen toimintakate

Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoi-

on kuitenkin 7,0 milj. euroa budjetoitua hei-

makustannukset eivät ole toteutuneet ase-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

11

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

+/-

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

12

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on kehitetty.
Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa (TPE2016 vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja
PTH + 3,2 %).

?

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

13

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %), vähintään
6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %) ja enintään 2 %
pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

?

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

14

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaista 61 % on perhepalveluissa,
26 % lastensuojelun avohuollon palveluissa ja 13 % sijaishuollon palveluissa (vertailu TP 2016).

+

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

15

Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään on 66 % (TA2016= 63
%).

+

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

16

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

+

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

17

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

+

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

19

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

-

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

20

Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

-

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen

21

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Johanna Loukaskorpi,
Taru Kuosmanen
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tetun tavoitteen mukaisesti.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suhteellisista kustannuksista sekä
ikäihmisten asumista koskevasta tavoitteesta voidaan raportoida vasta vuoden lopussa.
Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
ovat edenneet suunnitellusti.

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

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-992

-3 532

-3 337

195

5

0

5

5

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Sosiaali-

ja

terveyslautakunnan

inves-

tointiennuste on 3,3 milj. euroa, mikä on
0,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän.
Tesoman hyvinvointikeskuksen toiminnan
aloitus siirtyy vuodelle 2018, joten osa hyvinvointikeskuksen kalustamisesta toteutuu
vasta ensi vuonna.
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ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

Toimintatulot

119 886

170 345

170 527

182

-123 465

-189 262

-190 722

-1 460

-3 579

-18 917

-20 195

-1 278

Toimintamenot
Toimintakate

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen

tilanteesta yhteensä 1,7 milj. euroa, jolloin

ylityksistä sekä lukiokoulutuksen toiminta-

tammi-elokuun toimintakate on 8,7 milj. eu-

toimintatuottojen ennuste ylittää vuosi-

menojen ylityksistä.

roa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi.

suunnitelman 0,6 milj. eurolla. Toimintame-

Ero johtuu pääosin asunto- ja kiinteistölau-

nojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitel-

elinvoima- ja osaamislautakunnan talousar-

takuntaan kohdistuvien maanmyyntivoitto-

ma 0,5 milj. eurolla.

vioon lisätään 0,7 milj. euroa työllisyyden-

jen painottumisesta alkuvuoteen. Palvelu-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tilin-

alueen tilinpäätösennuste on 1,3 milj. euroa

päätösennusteessa toimintakatteen ennus-

vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste on

tetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa suunni-

parantunut heinäkuun tilanteesta 1,7 milj.

teltua heikompana. Ennuste on parantunut

euroa.

heinäkuun tilanteesta 0,4 milj. euroa. En-

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilin-

nusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero

päätösennuste on parantunut heinäkuun

johtuu työllisyydenhoidon kuntakokeilun

tilanteesta 1,3 milj. euroa ja on nyt olennai-

aiheuttamista lisäkustannuksista, amma-

sesti vuosisuunnitelman tasolla. Toiminta-

tillisen koulutuksen toimintamenojen yli-

tuottojen ennustetta on nostettu heinäkuun

tyksistä, kehitysohjelmien palveluostojen

Kaupunginvaltuustolle

ten kattamiseksi.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle on asetettu yksi, Smart city -kaupunkina
kehittymiseen liittyvä tavoite. Tavoitteen
toteutuminen on edennyt tammi-elokuussa
2017 suunnitellusti.

52

Toiminnan tavoite 2017

22

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut.
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Toteuma Vastuuhenkilö
+

että

hoidon ja lukiokoulutuksen lisäkustannus-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Nro

esitetään,

Teppo Rantanen

Talousarvion toteumavertailu

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

62 591

94 859

94 467

-392

(20.2.2017 § 37) elinvoima- ja osaamislau-

-119 594

-182 631

-183 593

-962

takuntaan kohdistuvia talousarviomuutok-

-57 003

-87 772

-89 126

-1 354

sia, joiden vaikutus lautakunnan toimin-

Toimintamenot
Toimintakate

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa

takatteeseen on yhteensä -2,0 milj. euroa.

Ammatillinen koulutus
Toimintatulot

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

Tot 1-8 /
2017

58 743

88 772

88 672

-100

-61 870

-94 376

-94 814

-437

-3 127

-5 604

-6 142

-537

Ammatillisen koulutuksen toimintatuloja
pienennettiin todellista valtionosuusrahoitusta vastaavasti 1,6 milj. euroa, mikä kohdistui täysimääräisesti alijäämään. Yritys- ja
yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän menoja

Lukiokoulutus
588

797

828

31

lisättiin 0,1 milj. euroa 6Aika - avoin data ja

Toimintamenot

-17 076

-26 071

-26 217

-146

rajapinnat - hankkeen omarahoitusosuuden

Toimintakate

-16 488

-25 274

-25 389

-115

3 051

4 932

4 609

-323

hoidon menoja vähennettiin 0,4 milj. euroa

Toimintamenot

-32 595

-49 464

-49 742

-278

johtuen toimintojen siirtymisestä Hyvin-

Toimintakate

-29 544

-44 532

-45 133

-601

voinnin palvelualueelle. Lisäksi kaupungin-

Toimintatulot

Työllisyydenhoidon palvelut
Toimintatulot

män Viiden tähden keskusta -ohjelman menoja lisättiin 0,6 milj. euroa. Työllisyyden-

valtuusto hyväksyi toukokuussa (15.5.2017

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Toimintatulot

kattamiseksi. Kehitysohjelmat -palveluryh-

208

354

354

0

Toimintamenot

-6 412

-9 808

-9 710

99

Toimintakate

-6 204

-9 454

-9 356

99

Kehitysohjelmat

§ 127) 0,8 milj. euron toimintamenojen lisäyksen työllisyydenhoidon palveluryhmään
työllisyyskokeilun lisäkustannusten kattamiseksi.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toi-

2

4

4

0

mintakate toteutui tammi-elokuussa 1,2

Toimintamenot

-1 641

-2 911

-3 111

-200

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintakate

-1 639

-2 907

-3 107

-200

2

4

4

0

eurolla. Merkittävin toimintakulujen alitus

Toimintamenot

-1 522

-2 365

-2 565

-200

kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen

Toimintakate

-1 520

-2 361

-2 561

-200

ostot toteutuivat yhteensä 3,5 milj. euroa

Toimintatulot

Viiden tähden keskusta
Toimintatulot

niteltua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,8 milj.

suunniteltua pienempinä, mikä johtui pää-

Hiedanranta
Toimintatulot

Toimintatuotot jäivät 0,6 milj. euroa suun-

0

0

0

0

Toimintamenot

-119

-546

-546

0

Toimintakate

-119

-546

-546

0

asiassa Tredun palveluostojen alituksesta.
Henkilöstökulut toteutuivat lautakuntatasolla vuosisuunnitelman mukaisina. Aineja tarvikeostot toteutuivat 0,5 milj. euroa
suunniteltua suurempina, joka johtui pääosin Tredun ensikertaiseen kalustamiseen
liittyvistä käyttötalouden hankinnoista.
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54

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

OKM:lle, jonka tullessa hyväksytyksi Tredu

Muut avustukset ovat toteutuneet 0,4 milj.

nan toimintakate toteutuu 1,4 milj. euroa

ei tee enää yhteistyösopimuskumppaneille

euroa pienempinä. Monialaisen tuen palve-

vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennuste on

oppisopimuksia tilastointipäivän 20.9. jäl-

luiden, kartoitus- ja kuntoutusvaiheen kulut

parantunut heinäkuun tilanteesta 0,4 milj.

keen lukuun ottamatta niin kutsutun laajan

ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa suunnitel-

euroa. Ennusteen ja vuosisuunnitelman vä-

luvan mukaisia sopimuksia.

tua pienempinä johtuen asiakkaiden siirros-

linen 1,4 milj. euron poikkeama kohdistuu

Ammatillisen koulutuksen toimintame-

ta avopalveluihin sekä kuntouttavan työtoi-

ammatillisen koulutuksen, työllisyydenhoi-

nojen ennustetta on pienennetty 0,5 milj.

minnan päivähinnan laskusta. Kuntouttavan

don, lukiokoulutuksen ja kehitysohjelmien

euroa.

työtoiminnan kuntoutuspäivien lukumäärä

palveluryhmiin. Ammatillisen koulutuksen

raennusteen muutoksesta, jonka johdosta

käyttömenojen ennakoidaan ylittävän vuo-

vuokramenojen arvioidaan toteutuvan 0,45

sisuunnitelma yhteensä 0,5 milj. eurolla.

milj. euroa suunniteltua pienempänä. Tilin-

linpäätösennusteessa toimintakate on 0,6

Kehitysohjelmien palveluostojen ennakoi-

päätösennusteen menojen ylitys kohdistuu

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

daan ylittävän vuosisuunnitelma 0,2 milj.

pääosin aine- ja tarvikeostoihin. Aine- ja

Poikkeama johtuu työllisyyskokeiluun liitty-

eurolla. Lukiokoulutuksen osalta tilinpäätö-

tarvikeostojen arvioidaan ylittävän budje-

västä rekrytointitarpeesta ja vuokrakulujen

sennusteen toimintakate on 0,1 milj. euroa

toidun ensikertaiseen kalustamiseen liitty-

kasvusta. Valmisteilla on vastaavan suurui-

vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu

vien käyttötalouden hankintojen vuoksi ja

nen talousarviomuutosesitys, jonka kau-

pääosin opiskelijamäärän lisäyksestä luku-

opetusmateriaalin hankintojen vuoksi. Pal-

punginvaltuusto käsittelee kokouksessaan

vuoden alusta. Työllisyydenhoidon kokeilun

veluiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7

23.10.2017. Palvelujen ostoja ennustetaan

aiheuttamat lisäkustannukset kuluvan vuo-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

olevan 0,9 milj. euroa budjetoitua vähem-

Tilakeskus on ilmoittanut vuok-

on kuitenkin edellisvuoden tasolla.
Työllisyydenhoidon

palveluryhmän

ti-

den vuosisuunnitelmaan nähden ovat 0,6

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui

män, koska kuntouttavan työtoiminnan kil-

milj. euroa. Lukiokoulutuksen ja Työllisyy-

tammi-elokuussa 0,4 milj. euroa vuosisuun-

pailutettu päivähinta on 25 % budjetoitua

denhoidon palveluryhmien osalta on valmis-

nitelmaa parempana. Toimintatuotot ovat

pienempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden

teilla talousarviomuutosesitykset kaupun-

toteutuneet 0,1 milj. euroa suunniteltua

ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,9

ginvaltuuston käsiteltäväksi 23.10.2017.

suurempina. Toimintamenot 0,3 milj. euroa

milj. eurolla.

Ammatillisen koulutuksen tammi-elokuun

suunniteltua pienempinä, mikä johtuu pää-

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryh-

tulos -4,4 milj. euroa toteutui 0,8 milj. euroa

osin palvelujen ostoista ja vuokrakuluista.

män tammi-elokuun toteutunut toimintaka-

suunniteltua parempana. Tulosta parantaa

Vuokrakulut ovat jääneet 0,1 milj. euroa pie-

te on 0,1 milj. euroa suunniteltua parempi,

oppisopimuskoulutuksen tulos, joka on 0,7

nemmiksi johtuen Pellervon kirjaston tilojen

johtuen henkilöstömenojen toteutumisesta

milj. euroa budjetoitua parempi. Tämä nä-

käyttöönoton viivästymisestä.

suunniteltua pienempinä. Henkilötyövuosi-

kyy etenkin palvelujen ostojen toteutumi-

Lukiokoulutuksen tilinpäätösennusteessa

en ennuste alittaa vastaavasti vuosisuunni-

sessa suunniteltua pienempinä. Maksullisen

toimintakate on 0,1 milj. euroa vuosisuun-

telman kahdella henkilötyövuodella. Smart

palvelutoiminnan tuotot ja hankkeiden tuet

nitelmaa heikompi. Ennusteessa on huo-

Tampere -ohjelma käynnistyi 1.1.2017.

ja avustukset ovat toteutuneet raportointi-

mioitu opiskelijapaikkamäärän kasvattami-

Ohjelman neljälle osa-alueelle (terveys,

kaudella 0,4 milj. euroa suunniteltua pie-

sesta 30 paikalla lukuvuoden alusta lukien

teollisuus, liikenne ja yhteydet) on valittu

nempinä.

aiheutuvat lisäkustannukset 0,1 milj. euroa,

teemajohtajat. Muut valitaan suunnitelman

Ammatillisen koulutuksen tilinpäätösen-

joka sisältää myös Tampereen aikuislukios-

mukaan toisen vuosikolmanneksen aikana.

nusteen mukaan tulos toteutuu -8,1 milj.

sa toteutettavasta alle 18-vuotiaiden ope-

Tiekartoista terveys on valmistunut, muut

eurona jääden 0,4 milj. euroa suunniteltua

tusryhmästä kuluvalle vuodelle aiheutuvat

valmistuvat suunnitelman mukaan loppu-

heikommaksi. Ennuste on parantunut hei-

kustannukset.

vuoden aikana. Yritys- ja yhteiskuntasuh-

näkuun tilanteesta 0,4 milj. euroa. Tuot-

Työllisyydenhoidon osalta tammi-elokuun

teet -palveluryhmän tilinpäätösennuste on

toennustetta on pienennetty 0,1 milj. euroa,

toimintakate on toteutunut 0,2 milj. euroa

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

koska nuorten aikuisten osaamisohjelman

vuosisuunnitelmaa heikompana. Merkittä-

Kehitysohjelmat -palveluryhmän tammi-

opiskelijamäärän arvioidaan jäävän suun-

vin poikkeama on työmarkkinatuen kunta-

elokuun toimintakate toteutui 0,3 milj.

niteltua pienemmäksi. Epävarmuutta on

osuuksissa, maksut ylittävät budjetoidun

euroa suunniteltua parempana, johtuen

maksullisen koulutuksen myynnin ja oppi-

1,2 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kunta-

pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta

sopimuskoulutuksen toteutumisessa. Oppi-

osuuden pienenemistä hidastaa yli 1000

suunniteltua pienempinä. Tilinpäätösennus-

sopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen

päivää työttömänä olleiden maksuosuuden

teessa palvelujen ostot tulevat ylittämään

purkautumisen johdosta on tehty jakoesitys

5 prosentin kasvu edellisvuoteen nähden.

budjetin 0,2 milj. euroa. Ennusteen ylitys
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aiheutuu Viiden tähden keskusta -ohjelman

yksi on toteutumassa osittain ja kaksi uhkaa

suunnitelmien mukaisesti 1.8.2017. Kokei-

hankkeiden palveluostoista. Kunkun par-

jäädä toteutumatta. Toteutumatta jääneet

lun myötä kaupungin työllisyyspalveluiden

kin osalta on tehtävä lisäkairauksia, joiden

tavoitteet liittyvät työvoimakustannuksiin

asiakasmäärä on noussut noin 15 000 asiak-

aiheuttama arvioitu kustannus on 0,1 milj.

sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan

kaaseen. Lentoliikenneyhteyksien määrälle

euroa. Asemakeskus -hankkeessa mukana

tilikauden tulokseen, jonka ennustetaan

on asetettu tavoitteeksi 10 % kasvu vuoteen

olevat tahot pyrkivät jäämään pois hank-

olevan 2,2 prosenttia heikompi kuin vuosi-

2016 verrattuna. Tammi-elokuun 2017 ti-

keesta, josta aiheutuu lisäkulua arviolta 0,1

suunnitelmassa. Toteutuneista tavoitteista

lanne näyttää siltä, että asetettu tavoite on

milj. euroa.

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edis-

vuoden osalta täyttymässä. Kaupunkimark-

tetty. Yliopistosäätiön hallitus on nimetty ja

kinointiin sekä matkailu- ja tapahtumatoi-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

pormestari Lauri Lyly on valittu hallituksen

minaan liittyvä tavoite on toteutumassa

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on ase-

jäseneksi.

osittain. Tampereen brändityö on käynnissä

tettu seitsemän sitovaa toiminnan tavoi-

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen

tetta, joista neljä toteutuu suunnitellusti,

kokeilu (työllisyyskokeilu) on käynnistynyt

ja markkinointiviestintäsuunnitelman laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2017.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma Vastuuhenkilö

23

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

24

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja
pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta
2016.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

26

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä
on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016.

+/-

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

27

Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

32

Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

-

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

33

Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

-

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

34

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen
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ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-200

-2 203

-1 678

525

0

80

80

0

-64

-200

-200

0

Ammatillinen koulutus
Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut
Bruttoinvestoinnit

56

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste

euron hankinnat opetukseen ja 1,0 milj. eu-

Ammatillisen koulutuksen Hankinnoista

ron ensikertaisen kalustamisen hankinnat.

on elokuun loppuun mennessä toteutettu

Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

Ensikertaisen kalustamisen hankinnat to-

0,3 milj. euroa. Lukiokoulutuksen investoin-

toinnit koostuvat erikseen sitovista amma-

teutetaan Pirkkalan ja Lempäälän uusiin ti-

teja on toteutettu 0,1 milj. euroa.

tillisen koulutuksen investoinneista sekä

loihin sekä Hepolamminkadun B-rakennuk-

muista elinvoima- ja osaamislautakunnan

sen peruskorjattuihin tiloihin.

Ammatillisen koulutuksen osalta investointien ennuste alittaa vuosisuunnitelman

investoinneista. Muut elinvoima- ja osaa-

Lukiokoulutuksen investointeihin on vuo-

0,6 milj. eurolla, koska osa ensikertaisen

mislautakunnan investoinnit muodostuvat

sisuunnitelmassa varattu 0,2 milj. euroa.

kalustamiseen liittyvistä hankinnoista kir-

lukiokoulutuksen investoinneista.

Kaupunginvaltuusto

helmikuussa

jataan käyttötalouteen. Lukiokoulutuksen

Ammatillisen koulutuksen investointeihin

(20.2.2017 § 37) uudelleen budjetoida Pel-

osalta investointien ennuste on vuosisuun-

on vuosisuunnitelmassa varattu 2,2 milj. eu-

lervon kirjaston ensikertaisen kalustami-

nitelman mukainen.

roa. Investointisuunnitelma sisältää 1,2 milj.

seen 0,1 milj. euroa.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Toimintatulot

57 295

75 486

76 060

574

Toimintamenot

-3 871

-6 631

-7 129

-498

Toimintakate

53 424

68 855

68 931

76

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi-

ovat toteutuneet tontin Ratina (837-113-

ennustetta on maankäyttösopimuskorvauk-

elokuun toteutunut toimintakate ylittää

202-13) myynti Kiinteistö Oy Pohjola perus-

sista johtuen parannettu 1,2 milj. euroa ja

vuosisuunnitelman 7,5 milj. eurolla. Toimin-

yhtiö Häme 13:lle ja tontin Kaukajärvi (837-

muiden toimintatuottojen ennustetta 0,4

tatuotot ovat toteutuneet 7,0 milj. euroa

060-5809-13) myynti Asunto Oy Tampereen

milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan sisältyvä

vuosisuunnitelmaa suurempina. Toiminta-

Vinkkelille sekä tontin (837-037-5679-1)

Ratinan

tuottoihin sisältyvät merkittävimpinä eri-

myynti Go Go Express Oy:lle. Tammi-elo-

myynti ei toteutune kuluvana vuonna, vaan

nä maa-alueiden vuokratuotot, tuloutetut

kuun toteutuneet toimintakulut alittavat

siirtyy mahdollisesti vuoteen 2018. Myyn-

maankäyttösopimuskorvaukset sekä maa- ja

suunnitellun tason 0,6 milj. eurolla, mikä

tituottojen ennuste on parantunut 0,1 milj.

vesialueiden myynneistä saadut luovutus-

johtuu pääosin asuntotoimen avustusten ja

euroa. Toimintamenojen ennustetaan to-

voitot. Alkuvuoteen painottuneiden maa- ja

palvelujen ostojen painottumisesta loppu-

teutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

vesialueiden myyntien osalta kirjattu luo-

vuoteen.

suurempina. Palvelujen ostojen ennuste-

vutusvoitto on yhteensä 15,3 milj. euroa.

toimistotontin

(837-113-198-3)

Tilinpäätösennusteessa Asunto- ja kiin-

taan ylittyvän 0,2 milj. euroa johtuen Taras-

tontti

teistölautakunnan toimintakate on olennai-

tenjärven kallion louhintatöistä. Henkilöstö-

837-109-420-4) tontinmyynti Ålandsban-

sesti vuosisuunnitelman tasolla. Heinäkuun

menot ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj.

ken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle

tilanteeseen verrattuna tilinpäätösennuste

euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista

on toteutunut vuonna 2016. Kauppakirjan

on parantunut 1,3 milj. euroa. Toiminta-

maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt,

mukaisesti 2. erä kauppahinnasta on kirjau-

tuottojen ennustetta on nostettu heinäkuun

tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuo-

tunut vuodelle 2017. Vuoden 2017 aikana

tilanteesta 1,7 milj. euroa. Maksutuottojen

sisuunnitelmassa.

Ranta-Tampellan

(muodostettava

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on ase-

aikana. Myös tuottavuutta on parannettu di-

tettu kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta,

gitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta

joista neljä on toteutumassa suunnitellusti,

hyödyntämällä. Kiinteistöt, tilat ja asunto-

yksi on toteutumassa osittain ja yksi uhkaa

politiikka -palveluryhmä on muun muassa

jäädä toteutumatta. Työvoimakustannukset

käynnistänyt lukiokoulutuksen kanssa lukio-

ovat jäämässä palvelualueella vuosisuunni-

tilojen käyttöasteen tarkastelun.

telmasta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan

Tavoite 570 uuden kohtuuhintaisen asun-

tilikauden tuloksen sen sijaan ennustetaan

non rakentamisen käynnistämisestä on to-

olevan vuosisuunnitelman mukainen.

teutumassa osittain. Tammi-elokuun tilanne

Toteutuneista tavoitteista yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti ja

on, että kaikkiaan 426 vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt.

omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa
suunnitellusti 130 kappaleen määrä vuoden
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Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma Vastuuhenkilö

28

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti.

30

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt.

+/-

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

31

Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden
2017 aikana.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

32

Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

33

Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

-

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

34

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Anna-Kaisa Heinämäki,
Teppo Rantanen

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

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-711

-1 000

-1 000

0

-269

-7 000

-7 000

0

Bruttoinvestoinnit

-6 520

-8 500

-8 500

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot

16 260

17 100

16 500

-600

Hiedanranta
Bruttoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta
Bruttoinvestoinnit
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste

58

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palve-

euroa, johon sisältyy Viiden tähden keskus-

luryhmän investoinnit muodostuvat maan-

taan, Kanteen, Hiedanrannan rakennuksiin,

Investointihankkeet etenevät kokonai-

hankinnasta, johtosiirroista ja pilaantunei-

Kaanaan moottorirataan ja pohjavedensuo-

suutena suunnitellusti ja tulevat toteutu-

den maiden puhdistuksista. Lautakunnan

jeluun liittyviä investointimenoja. Maa- ja

maan vuosisuunnitelman mukaisesti.

palvelu- ja vuosisuunnitelmassa nettoinves-

vesialueisiin kohdistuneiden investointien

Ranta-Tampellan aloituskorttelin myyn-

toinnit ovat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta

tammi-elokuun toteuma 5,7 milj. euroa

titulo kirjattiin alkuvuodelle, mikä aiheut-

8,0 milj. euroa on kehitysohjelmille kohdis-

muodostuu maanhankinnoista (4,3 milj.

taa tammi-elokuun toteutuneiden pysyvi-

tuvia erikseen sitovia kohteita.

euroa), Santalahden johtosiirroista, pilaan-

en vastaavien myyntitulojen toteutumisen

milj. euroa).

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel-

tuneiden maiden puhdistuksista ja perus-

4,5 milj. euroa suunniteltua suurempina.

malle kohdistuu investointeja yhteensä 7

parannuksista. Ranta-Tampellan kanavan

Pysyvien vastaavien luovutustulot tule-

milj. euroa, joka muodostuu Kannen ja Kes-

ja Kekkosentien puhdistustyöt etenevät

vat kuitenkin ennusteen mukaan toteu-

kusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan

suunnitellusti. Raitotietöiden edetessä on

tumaan 0,6 milj. euroa suunniteltua pie-

pilaantuneen maan puhdistuksista ja johto-

muutamissa kohteissa tullut rakentamisen

nempinä. Ratinan toimistotontin kauppa

siirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle

edetessä vastaan jätettä sisältäviä maita,

ei toteudu vuoden 2017 aikana vaan siir-

kohdistuu 1 milj. euroa, jolla toteutetaan

näiden käsittelykustannukset ovat pysyneet

tyy mahdollisesti vuodelle 2018.

pääasiassa alueen johtosiirtoja.

suunnitelluissa raameissa. Tammi-elokuun

Tammi-elokuussa investointeja on toteu-

toteutuneista investoinneista 0,4 milj. eu-

tettu 7,5 milj. eurolla. Tästä keskeneräisiin

roa kohdistuu Hiedanrannan rakennuksiin,

investointihankkeisiin on kirjattu 1,5 milj.

merkittävimpänä kohteena Kuivaamo (-0,3
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

41 915

65 097

65 597

500

Toimintamenot

-94 099

-110 566

-111 154

-588

Toimintakate

-52 184

-45 469

-45 557

-88

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Kaupunkiympäristön palvelualueen toteu-

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

kasvu johtuu aktivoitavista hankkeista, jol-

tuneet toimintatuotot alittavat 0,4 milj.

maan verrattuna hankkeiden ja töiden pai-

loin Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän

eurolla vuosisuunnitelman ja toimintaku-

nottuessa suunniteltua enemmän vuoden

ennustetaan ylittyvän kulujen ylitystä vas-

lut ylittävät 21,8 milj. eurolla vuosisuun-

jälkimmäiselle puoliskolle.

taavasti eikä mainittu ylitys vaikuta toimin-

nitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu

helmikuussa

takatteeseen. Joukkoliikenteen toimintaku-

pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosi-

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena

lujen ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa

suunnitelmaan verrattuna. Toimintakulujen

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

volyymin kasvusta johtuen. Palvelualueen

ylityksen osalta on huomioitava, että vielä

tamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta

eläkemenoperusteisten vuoden 2017 en-

toistaiseksi palvelualueen Raitiotie kehi-

0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden kes-

nakkomaksujen ennustetaan alittavan noin

tysohjelma maksaa Raitiotieallianssille rai-

kusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman. Kaupun-

tiotien rakentamislaskut. Kustannuksia on

Hiedanranta -kehitysohjelmaan.

kimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen

tammi-elokuussa kertynyt noin 30,4 milj.

Valtuusto

hyväksyi

toiminta-

Tampereen Infralta ennustetaan alittuvan

euroa ja ne vaikuttavat Kaupunkiympäris-

tuottojen ennustetaan ylittävän 0,5 milj.

Tilinpäätösennusteen

osalta

noin 0,2 milj. euroa. Toimintakatteen en-

tön palvelualueen tammi-elokuun toimin-

euroa vuosisuunnitelman johtuen joukko-

nustetaan toteutuvan vajaa 0,1 milj. euroa

takatteeseen heikentävästi. Kustannukset

liikenteen ennakoitua suuremmista lippu-

vuosisuunnitelmaa heikompana.

laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun

tuloista. Toimintakulujen ennustetaan ylit-

sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on

tyvän 0,6 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa

sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Muilta

aiheutuu katu- ja viherrakentamisen tilauk-

osin toimintakulujen alitus johtuu pääosin

sen kasvusta Tampereen Infralta. Tilauksen
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

VS 2017

12 096

18 308

18 308

0

Toimintamenot

-59 954

-50 309

-50 197

112

toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,2

Toimintakate

-47 858

-32 001

-31 889

112

milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toiminta-

44

61

55

-6

kulut ylittävät 26,4 milj. eurolla vuosisuun-

-47 814

-31 939

-31 833

106

Toimintatulot

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)
Toimintakate vyörytyksin

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

Tot 1-8 /
2017

luvan kaupunkiympäristön palvelualueen

nitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu
pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulujen

Kaupunkiympäristön suunnittelu
Toimintatulot

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

ylityksen osalta on huomioitava, että vielä

2 358

4 117

4 117

0

Toimintamenot

-9 365

-16 546

-16 566

-20

Toimintakate

-7 007

-12 429

-12 449

-20

tiotien rakentamislaskut. Kustannuksia on

-414

-601

-555

46

tammi-elokuussa kertynyt noin 30,4 milj.

-7 421

-13 030

-13 004

26

euroa ja ne vaikuttavat Yhdyskuntalauta-

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

Toimintamenot
Toimintakate
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

heikentävästi. Kustannukset laskutetaan
7 790

11 574

11 574

0

Tampereen Raitiotie Oy:lta kun sopimusten

-15 250

-25 140

-25 140

0

siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kau-

-7 460

-13 566

-13 566

0

-157

-225

-206

19

-7 617

-13 791

-13 772

19

Kestävä kaupunki
Toimintatulot

2 617

2 617

0

Toimintamenot

-3 723

-5 772

-5 745

27

Toimintakate

-1 782

-3 155

-3 128

27

-292

-429

-399

30

-2 074

-3 584

-3 527

57

6

0

0

0

-30 683

-1 500

-1 500

0

Toimintakate vyörytyksin
Raitiotie-kehitysohjelma
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

pungin ja yhtiön välillä. Muilta osin toimintakulujen alitus johtuu pääosin toiminnan
kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna hankkeiden ja töiden painottuessa
suunniteltua enemmän vuoden jälkimmäi-

1 941

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)

tysohjelma maksaa Raitiotieallianssille rai-

kunnan tammi-elokuun toimintakatteeseen

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja
ylläpito
Toimintatulot

toistaiseksi palvelualueen Raitiotie kehi-

selle puoliskolle.
Valtuusto

hyväksyi

helmikuussa

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta
0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa

-30 678

-1 500

-1 500

0

-24

-34

-31

3

-30 702

-1 534

-1 531

3

Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
Tilinpäätösennusteen

osalta

toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulujen
ennustetaan alittuvan 0,1 milj. eurolla, josta
1,2 milj. euroa aiheutuu katu- ja viherrakentamisen tilauksen kasvusta Tampereen
Infralta. Tilauksen kasvu johtuu aktivoitavista hankkeista, jolloin Valmistus omaan
käyttöön -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän
kulujen ylitystä vastaavasti eikä ylitys vai-
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kuta

Eläkemenope-

Kaupunkimittauksen toimintakulujen en-

rusteisten vuoden 2017 ennakkomaksujen

toimintakatteeseen.

nustetaan alittuvan vajaa 0,2 milj. euroa

mukaisesti.
Kestävä kaupunki -palveluryhmän to-

ennustetaan alittavan noin 0,1 milj. euroa

johtuen pääosin kaupunkimittauksen paik-

teutuneet toimintatuotot ylittävät 0,2 milj.

vuosisuunnitelman.

Kaupunkimittauksen

katietopalvelujen ostojen säästöistä Tampe-

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin

paikkatietopalvelujen ostojen Tampereen

reen Infralta. Hiedanrannan kehitysohjel-

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

Infralta ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj.

man kulujen ennustetaan ylittävän 0,2 milj.

tyksestä. Toimintakulut alittuvat vajaat 0,1

euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle

euroa johtuen Hiedanrannan suunnittelu-

milj. eurolla johtuen ympäristöterveysval-

kohdistuvan Hiedanrannan kehitysohjel-

työn arvioitua suuremmasta vaativuudesta,

vonnan kulujen alituksesta ja toiminnan

man kulujen ennustetaan ylittävän 0,2 milj.

erityisesti Santalahden ja Hiedanrannan

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

euroa johtuen Hiedanrannan suunnittelu-

raitiotien kaupunkirakenteellinen yhteen-

rattuna.

työn arvioitua suuremmasta vaativuudesta.

kytkentä on osoittautunut arvioitua han-

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Hiedanrannan kehitysohjelman ylityksestä

kalammaksi. Toimintakatteen ennustetaan

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan

ollaan viemässä talousarviomuutosta lo-

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakat-

Toimintatuottojen

ennustetaan

kakuun Kaupunginvaltuuston kokoukseen

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

(23.10.). Toimintakatteen ennustetaan to-

ryhmän toteutuneet toimintatuotot ovat

teutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

toteutuneet

vuosisuunnitelman

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän

parempana.

mukaisesti. Pysäköinninvalvonnan ja kun-

toteutuneet toimintakulut ylittävät 29,7

tatekniikan

toimintatuotot

milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen siitä,

luryhmän toteutuneet toimintatuotot alit-

ovat alittuneet johtuen pääosin toiminnan

että vielä toistaiseksi Raitiotie kehitysoh-

tavat 0,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

jelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien

johtuen pääosin maksutuottojen kausivaih-

rattuna.

infrarakentamisen

rakentamislaskut. Raitiotien rakentamisen

teluista

verrattuna.

vuoksi maanvastaanottotulot ylittyvät ja

kustannuksia on tammi-elokuussa kertynyt

Toisaalta tuottojen alitukseen vaikuttaa

myös pysäköintimaksutuotot ovat ylitty-

noin 30,4 milj. euroa. Kustannukset las-

myös se, että suurin osa valmisteltavis-

neet. Toimintakulut (sisältäen vok) alittavat

kutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun

ta, kaavoitusohjelman mukaisista asema-

vuosisuunnitelman johtuen pääosin toimin-

sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on

kaavoista sijoittuu kaupungin omistamille

nan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan

sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Toiminta-

alueille, joista ei laskuteta. Rakentamisen

verrattuna erityisesti rakennuttamisessa.

katteen ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

vilkastuminen on puolestaan kasvattanut

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan

nitelman mukaisesti, mutta arvio tarkentuu

kaupunkimittauksen toimintatuottojen to-

koko palveluryhmässä vuosisuunnitelman

loppuvuoden aikana, ja myös vuosisuunni-

teumaa. Toimintakulut alittavat 1,6 milj.

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan

telman alittuminen on mahdollista.

eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin

ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen katu- ja

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

viherrakentamisen aktivoitavien hankkei-

maan verrattuna erityisesti palvelujen osto-

den tilauksen kasvusta Tampereen Infral-

jen osalta konsulttipalvelujen ja hankkeiden

ta, jolloin myös Valmistus omaan käyttöön

painottuessa suunniteltua enemmän vuo-

-tiliryhmän ennustetaan ylittyvän kulujen

den loppuvuoteen. Toimintakulut alittuvat

ylitystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toi-

kaikissa palveluryhmissä. Toimintatuottojen

mintakatteeseen. Myös liikennealueiden

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

ja leikkipaikkojen kunnostuksia teetetään

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan

suunniteltua enemmän. Toimintakatteen

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

vuosisuunnitelmaan

pääosin

suunnittelun

Voimakkaan

teen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
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62

Toiminnan tavoitteiden toteuma

ta suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten

tasolla. Työvoimakustannukset ovat toteu-

Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu kym-

Hatanpään valtatien joukkoliikennejärjes-

tumassa vuosisuunnitelman mukaisesti ja

menen tavoitetta, joista kuusi toteutuu

telyiden suunnittelu, keskustaan johtavien

tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan

suunnitelmien mukaisesti, kolme toteutuu

pyöräväylien

Näsinkallion

osittain siten, että yhdyskuntalautakunnan

osittain ja yksi uhkaa jäädä toteutumatta.

ja Amuritunnelin suunnittelu sekä Kunkun

tilikauden ennustetaan olevan 0.2 prosent-

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt

parkin kilpailutuksen valmistelu. Myös hii-

tia parempi kuin vuosisuunnitelma.

kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen

lidioksidipäästöt ovat vähentyneet tavoit-

Pyöräilyn lisäämiseksi asetettu tavoite

mukaisesti. Raitiotien osassa 2 Hiedanran-

teiden mukaisesti ja tuottavuutta on paran-

uhkaa jäädä toteutumatta. Vuoden 2017

nan suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman

nettu kaupunkiympäristön palvelualueella

tammi-elokuun jaksolla pyöräilymäärät vä-

laatimisena ja lopullisen yleissuunnitelman

käynnistämällä maankäytön digitalisoimi-

henivät 2,9 prosenttia edellisen vuoden

on tarkoitus valmistua keväällä 2018.

seen tähtäävä MAD -projekti.

vastaavaan jaksoon verrattuna. Syinä tähän

kehittäminen,

Raitiotien ohella keskustan saavutetta-

Työvoimakustannuksia ja tilikauden tu-

vuuden parantamiseksi on käynnissä usei-

loksia tarkastellaan koko palvelualueen

ovat olleet pyöräilyn pääyhteyksiin vaikuttaneet katutyöt sekä säätila.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

36

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

37

Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2
prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

-

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

38

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

39

75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle.

+/-

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

40

Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien
tarpeet huomioiden.

+/-

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

41

Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt.

+/-

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

42

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta
tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

43

Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden
tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

44

Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

45

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen
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Toteuma Vastuuhenkilö

Talousarvion toteumavertailu

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-5 697

-15 450

-15 450

0

-27

-150

-150

0

-6 512

-9 900

-8 900

1 000

0

300

300

0

-20 586

-46 611

-44 811

1 800

Viiden tähden keskusta
Bruttoinvestoinnit
Hiedanranta
Bruttoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli
Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet
Yhdyskuntalautakunta, muut
Bruttoinvestoinnit

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

myönsi 20.2.2017 kehitysohjelmille 3,1

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen

luryhmän investointimenojen ennustetaan

milj. euroa lisärahaa. Viiden tähden kes-

bruttoinvestointien ennuste on 69,3 milj.

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

kusta -ohjelmaan kuuluva Ranta-Tampellan

hyväksymät

rakentaminen etenee suunnitellusti, mut-

nitelman pienempi. Nettoinvestointien en-

2,061 milj. euron uudelleen budjetoinnit

ta urakoiden aloitukset hieman toivottua

nuste on 69,0 milj. euroa. Ennuste on vuosi-

huomioiden Rakennuttaminen ja ylläpito

hitaammassa aikataulussa, rakennussuun-

suunnitelmaa pienempi, sillä Rantatunnelin

-palveluryhmän investointimenojen ennus-

nitelmien keskeneräisyyden takia. Hidas-

viimeisen

euroa, mikä on 2,8 milj. euroa vuosisuun-

Valtuuston

helmikuussa

tekeminen

tetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosi-

tuminen muun muassa Ranta-Tampellassa

siirrettäneen vuodelle 2018. Tähän on va-

suunnitelmaa pienempänä. Alituksesta 1,0

aiheuttanee noin 2,0 milj. euron alituksen.

rattu 1,0 milj. euroa. Muiden investointien

milj. euroa johtuu Rantatunnelin viimeisen

Alituksella katetaan, kehitysohjelmatason

osalta kaikkia suunniteltuja töitä ei voida to-

päällystekerroksen siirtämisestä vuodelle

sitovuuden mahdollistamana, Kansi- ja

teuttaa suunnitellusti, minkä vuoksi inves-

2018. Muiden investointien osalta kaikkia

Areena hankkeen käynnistyminen vuoden

tointien ennustetaan alittuvan 1,8 milj. eu-

suunniteltuja töitä ei voida toteuttaa suun-

2017 lopulla. Tämän jälkeen mahdollisesti

roa, josta alituksesta 1,0 milj. euroa johtuu

nitellusti, minkä vuoksi investointien ennus-

jäävää säästöä tullaan esittämään uudelleen

Viinikan liittymäjärjestelyiden uusimiseen

tetaan alittuvan 1,8 milj. euroa. Alituksesta

budjetoitavaksi Kansi- ja Areena -hankkeel-

suunniteltujen töiden siirtymisestä.

päällystekerroksen

1,0 milj. euroa johtuu Viinikan liittymäjär-

le. Edellä olevan mukaisesti tilinpäätösen-

helmikuussa

jestelyiden uusimiseen suunniteltujen töi-

nuste on, että kehitysohjelmien investoinnit

(20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön pal-

den siirtymisestä, sillä Lempääläntien län-

toteutuvat suunnitellusti 2017.

velualueen 2,061 milj. euron uudelleen bud-

sipuolen lisäkaistaa ei päästä rakentamaan

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten koko-

jetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkei-

suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi täy-

naiskustannusennuste yhteensä on 198,7

den rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden

simääräisesti.

milj. euroa, josta Tampereen kaupungin

Valtuusto

hyväksyi

parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokir-

Kaupunkiympäristön palvelualueen in-

osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisäl-

konkadun kävelykadun rakentaminen 1,0

vestointimäärärahoihin sisältyy myös osa

tää arvion kustannusten noususta ja mah-

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

Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -ke-

dollisista bonuksista. Vuoden 2017 meno-

budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehi-

hitysohjelmien

investointimäärärahoista,

jen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa

tysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä

jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden

talousarviota pienempänä, koska viimeinen

hankkeista.

ohjelmittain sitovia. Kaupunginvaltuusto

päällystekerros siirrettäneen vuodelle 2018.
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Talousarvion toteumavertailu

Joukkoliikennelautakunta
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

29 819

46 789

47 289

500

-34 144

-60 257

-60 957

-700

-4 326

-13 468

-13 668

-200

-44

-61

-55

6

-4 370

-13 529

-13 723

-194

Joukkoliikenne
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Vyörytykset (Tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Joukkoliikenne

lautakunnan

alaisuuteen

ylittyvän 0,7 milj. euroa volyymin kasvusta

kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän

johtuen. Toimintakatteen ennustetaan to-

toimintatuottojen

ylittävän

teutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

0,5 milj. euroa vuosisuunnitelman johtu-

heikompana. Ennuste tarkentuu loppuvuon-

en liikenteen ennakoitua suuremmista lip-

na.

ennustetaan

putuloista. Toimintakulujen ennustetaan

Toiminnan tavoitteiden toteuma

64

Joukkoliikennelautakunnan neljästä tavoit-

joukkoliikenteessä tehtiin tammi-elokuussa

tamallin uudistusta hyödyntämällä. Joukko-

teesta kolme toteutuu suunnitelmien mu-

noin 25,3 miljoonaa nousua, mikä on 9 pro-

liikenteen tietojärjestelmien uudistaminen

kaisesti ja yksi uhkaa jäädä toteutumatta.

senttia enemmän kuin vastaavana ajanjak-

etenee ja uudistamisen myötä tuottavuus

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 1,5

sona vuonna 2016. Kesällä 2016 toteutunut

paranee suunnittelun tehostumisen ja di-

prosenttia heikompi kuin vuosisuunnitelma.

alueen laajeneminen Ylöjärvelle selittää

gitaalisen asioinnin lisääntymisen myötä.

Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvun

noin 2 prosenttiyksikköä kasvusta. Lisäksi

Uudet joukkoliikenteen järjestelmät otetaan

osalta on asetettu tavoite 2 prosentin kas-

tavoite etenee suunnitellusti tuottavuuden

käyttöön vuosina 2019-2020.

vulle vuodesta 2016. Tampereen seudun

parantamisessa digitalisoitumista ja toimin-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

35

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta
2016.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

43

Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden
tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

-

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

44

Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen

45

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Aleksi Jäntti, Mikko
Nurminen
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Toteuma Vastuuhenkilö

Talousarvion toteumavertailu

KEHITYSOHJELMAT
Hiedanranta
HIEDANRANTA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

-865

-1 096

-1 266

-170

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-119

-546

-546

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-496

-250

-250

0

Yhdyskuntalautakunta

-250

-300

-470

-170

Hiedanranta

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

saadaan 0,1 milj. euroa.

kaupunginvaltuustossa 23.10.2017. Elinvoi-

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja

Hiedanrannan kehitysohjelman tilinpää-

ma- ja osaamislautakunnan sekä Asunto- ja

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

tösennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,2

kiinteistölautakunnan osalta Hiedanrannan

takunnan vuosisuunnitelmiin.

milj. eurolla. Ylitys johtuu Hiedanrannan

toimintakatteen tilinpäätösennuste on vuo-

suunnittelutyön

sisuunnitelman mukainen.

Hiedanrannan kansainvälisen arkkiteh-

arvioitua

suuremmasta

tikilpailun palkinto jaettiin kahdelle voitta-

vaativuudesta, erityisesti Santalahden ja

jalle, tämän vuoksi suunnitteluun osallistuu

Hiedanrannan

kaupunkiraken-

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena

kaksi arkkitehtitoimistoa. Tämän arvioitu li-

teellinen yhteenkytkentä on osoittautunut

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

säkustannus on 0,1 milj. euroa. Toimintaka-

arvioitua hankalammaksi. Ylitys kohdistuu

tamenoihin 0,1 milj. euron lisäyksen Hie-

te ei kokonaisuutena ylity, koska vuosisuun-

yhdyskuntalautakuntaan ja valmistella on

danranta -kehitysohjelmaan Hiedanrannan

nitelmaan kuulumattomia toimintatuottoja

talousarviomuutosesitys joka käsitellään

yleissuunnitelman laadintaa ja selvityksiä

raitiotien

Valtuusto

hyväksyi

helmikuussa

varten.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteista

valmistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti

50 kertaa enemmän kuin viime vuonna.

kaksi etenee suunnitellusti ja yksi on toteu-

vasta keväällä 2018. Alueen vesistötäyttö

Myös sosiaalisessa mediassa Hiedanrannan

tumassa osittain. Tavoitteeksi on asetettu,

ja 0-kuidun stabilointipilotti sen sijaan ete-

näkyvyys on hyvää. Alue on mainittu seu-

että

suunnittelukilpailun

nee suunnitellusti. Myös toimijoiden määrä

rannan mukaan noin 1600 kertaa. Alueella

pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitel-

Hiedanrannassa on kasvanut ja alueen kan-

on lisäksi vieraillut useita kymmeniä vie-

ma.

suunnittelukilpailun

sallinen tunnettuus on kasvanut. Hiedanran-

railuryhmiä ja tapahtumiin on osallistunut

voittaneiden työryhmien kanssa on käynnis-

nasta on uutisoitu kotimaisissa tiedotusvä-

tammi-elokuun 2017 aikana yhteensä noin

tetty yleissuunnitelman laadinta, mutta se

lineissä yhteensä 170 kertaa, mikä on noin

24 600 kävijää.

Nro

Hiedanrannan
Kansainvälisen

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

29 ja 29,1 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma.

Toteuma Vastuuhenkilö
+/-

Teppo Rantanen

29,2

Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat
lupahakemukset on tehty.

+

Teppo Rantanen

29,3

Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti
tunnettu.

+

Teppo Rantanen
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HIEDANRANTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-738

-1 150

-1 150

0

-711

-1 000

-1 000

0

-27

-150

-150

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit

muodostuvat pääasiassa alueen johtosiir-

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan

roista.

ja yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

Investoinnit etenevät suunnitellusti ja
tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman
mukainen.

Hiedanrannan investoinnit 1,0 milj. euroa
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Talousarvion toteumavertailu

Viiden tähden keskusta
VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Viiden tähden keskusta
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Yhdyskuntalautakunta

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-1 687

-2 861

-3 061

-200

-1 520

-2 361

-2 561

-200

-167

-500

-500

0

arvioitu lisäkulu 0,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017
§ 37) talousarviomuutoksena 0,6 milj. euron

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste

lisäyksen ohjelman elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisiin toimintamenoihin.

Kehitysohjelman vuoden 2017 painopisteitä

ja Areena, Ratinan katu- ja kulkuyhteydet,

Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden täh-

ovat asemanseudun, läntisen ydinkeskus-

Vuolteentori ja Vapriikinraitti. Kaupungin-

den keskusta -kehitysohjelman tilinpäätö-

tan ja järvenrantakaupungin kehittäminen.

hallitus hyväksyi Viiden tähden keskusta

sennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Tammerkosken itäpuolella merkittävimpiä

-kehitysohjelman päivityksen huhtikuussa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa

suunnitteluhankkeita ovat Asemakeskus,

(18.4.2017 § 29).

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena

Kansi ja Areena, Tulli+:n toteuttamissuunni-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan, Ke-

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

telmat, Tammelan tori- ja korttelisuunnitel-

hitysohjelmat -palveluryhmän tilinpäätö-

tamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden

mat sekä EU-GUGLE -projekti. Tammerkos-

sennusteen mukaan toimintakate ylittää

tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsin-

ken länsipuolella aktiivisessa vaiheessa ovat

vuosisuunnitelman 0,2 milj. euroa. Ase-

kallion eritasoliittymän suunnittelua varten.

mm. Kunkun parkki, Eteläpuisto, Särkän-

makeskushankkeessa mukana olevat tahot

niemi, Keskustori ja Amurin alue. Kehitys-

pyrkivät jäämään pois hankkeesta, arvioitu

etenemisestä on raportoitu seuraavalla si-

ohjelman koordinoimia rakentamisvaiheen

lisäkulu on 0,1 milj. euroa. Kunkunparkki

vulla kohdassa Kehitysohjelman investointi-

hankkeita ovat mm. Ranta-Tampella, Kansi

-hankkeessa on tehtävä lisäkairauksia, jonka

en toteuma ja tilinpäätösennuste.

Viiden tähden keskustan kehitysohjelmal-

misohjelman toimenpiteitä on saatu edis-

päätökset ja sopimukset ovat lainvoimaisia

le asetetuista neljästä tavoitteesta yksi

tettyä suurilta osin ohjelman mukaisesti.

ja edellytykset hankkeen käynnistämiselle

etenee suunnitellusti ja kolme on toteutu-

Isoista kohteista Ratinan kaupallisen keskit-

ovat varmistuneet. Keskustan länsipuolen

massa osittain. Keskustan elinvoimaa on

tymän ja Ranta-Tampellan alueen toteutus

vetovoimaa vahvistavista hankkeista sekä

vahvistettu keskustan kehittämisohjelman

on edennyt. Myös Kansi ja areena -hank-

Kunkun parkin kilpailutus että Särkännie-

toimenpiteillä. Keskustan elinvoimaa kuvaa-

keen toteutus käynnistyy syksyn aikana.

men alueen kehittäminen ovat edenneet.

va elinvoimaluku on noussut vuodesta 2016

Kansi ja areena -hankkeen ehdollinen osa-

Eteläpuiston, Asemakeskuksen sekä keskus-

ja se on edelleen korkein verrattuna muihin

kassopimus hyväksyttiin 15.5.17 kaupun-

torin aikataulut ovat sen sijaan viivästyneet.

suuriin kaupunkeihin. Keskustan kehittä-

ginhallituksessa. Kaupungin puolesta kaikki

Kehitysohjelman

investointihankkeiden

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Nro

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

25

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan kehittämisohjelman
toimenpiteillä.

Toteuma

Vastuuhenkilö

+

Teppo Rantanen

25,1 Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti.

+/-

Teppo Rantanen

25,2 Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti
yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen alkaa.

+/-

Teppo Rantanen

25,3 Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa
vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet.

+/-

Teppo Rantanen
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VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-5 966

-22 450

-22 450

0

-269

-7 000

-7 000

0

-5 697

-15 450

-15 450

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
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Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman

Viiden tähden keskusta -ohjelmaan kuu-

nuste on, että kehitysohjelmien investoinnit

investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-

luva Ranta-Tampellan rakentaminen etenee

toteutuvat suunnitellusti 2017. Esiraken-

kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan

suunnitellusti, mutta urakoiden aloitukset

nustyöt ja johtosiirrot on tehty. Kanavan ja

vuosisuunnitelmiin.

hieman toivottua hitaammassa aikataulus-

kolmen sillan rakentaminen on käynnistetty

Kansi- ja Areena -hanke etenee SRV:n

sa, rakennussuunnitelmien keskeneräisyy-

huhtikuussa 2017. Myllysaaren alikulkusilta

kanssa 1.6.2016 allekirjoitetun toteutus-

den takia. Hidastuminen mm. Ranta-Tam-

valmistuu syksyllä 2017. Alueelle muuttaa

sopimuksen (Kv 16.5.2016 §81) ja useiden

pellassa aiheuttanee noin 2,0 milj. euron

ensimmäiset asukkaat maaliskuussa 2018.

muiden rakentamisen- ja käytönaikaa kos-

alituksen ohjelman investoinneissa Kau-

Ratinan kauppakeskus avautuu keväällä

kevien sopimusten mukaisesti. Areenayhtiö

punkiympäristön palvelualueella. Alituksella

2018, jolloin toteutussopimukseen liittyvät

on perustettu. Osakassopimus on hyväksyt-

katetaan kehitysohjelmatason sitovuuden

työt ovat valmiit. Investoinnit toteutuvat

ty (Kh 7.8.2017 §460).Valitukset on käsitelty

mahdollistamana Kansi- ja Areena hank-

suunnitellusti 2017.

(Kh 7.8.2017 §460) ja kaikki rakentamisen

keen käynnistyminen vuoden 2017 lopulla.

aloittamisen esteet on poistettu. Rakenta-

Tämän jälkeen mahdollisesti jäävää säästöä

mispäätös voidaan tehdä ja rakentaminen

tullaan esittämään uudelleen budjetoitavak-

alkaa 2017 aikana.

si. Edellä mainitun mukaisesti tilinpäätösen-
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Smart Tampere
SMART TAMPERE
Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

-333

-1 500

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17
-1 500

0

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Smart Tampere -kehitysohjelma käynnis-

Ohjelman neljälle osa-alueelle (terveys,

Smart Tampere -ohjelman tammi-elokuun

tyi 1.1.2017. Kaupunginhallitus hyväksyi

teollisuus, liikenne ja yhteydet) on valittu

toteutunut toimintakate on -0,3 milj. euroa.

ohjelmasuunnitelman 30.1.2017. Ohjelma

teemajohtajat. Muut valitaan suunnitelman

Ohjelman tilinpäätösennuste on vuosisuun-

keskittyy seuraaviin osa-alueisiin: älykäs

mukaan toisen vuosikolmanneksen aikana.

nitelman mukainen -1,5 milj. euroa. Uusien

teollisuus, älykäs hallinto ja osallistaminen,

Tiekartoista terveys on valmistunut, muut

toimintojen aloituksesta johtuen menot pai-

älykäs energia, vesi ja jätehuolto, älykäs hy-

valmistuvat suunnitelman mukaan loppu-

nottuvat enemmän loppuvuoteen.

vinvointi, älykäs koulutus ja kulttuuri.

vuoden aikana.

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

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

-30 678

-1 500

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17
-1 500

0

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan

alle

kuuluvan

johtuen siitä, että vielä toistaiseksi Raitio-

välillä. Tarkemmin Raitiotiehankkeesta on

Raitiotie-kehitysohjelma

-palveluryhmän

tie-kehitysohjelma maksaa Raitiotieallians-

raportoitu Toiminnan ja talouden katsauk-

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

sille raitiotien rakentamislaskut. Raitiotien

sen liitteessä 1, Raitiotie-kehitysohjelma ja

vuosisuunnitelman mukaisesti. Arvio tar-

rakentamisen kustannuksia on tammi-elo-

Tampereen Raitiotie Oy.

kentuu loppuvuoden aikana, ja myös vuo-

kuussa kertynyt noin 30,4 milj. euroa. Kus-

sisuunnitelman alittuminen on mahdollista.

tannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie

Kehitysohjelman toteutuneet toimintakulut

Oy:lta, kun sopimusten siirtoon liittyvistä

ylittävät 29,7 milj. euroa vuosisuunnitelman

rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle on asetettu

danrannan suunnittelu jatkuu yleissuun-

Raitiovaunutoimittajan kanssa ei ole tehty

viisi tavoitetta, joista neljä toteutuu suun-

nitelman laatimisena. Ensimmäinen vaihe,

vielä hankintasopimusta, sillä päätöksestä

nitelmien mukaisesti ja yksi on toteutu-

rakennesuunnitelma valmistuu syyskuussa

on valitettu markkinaoikeuteen. Oikeuden

massa osittain. Raitiotien rakentaminen on

2017 ja lopullinen yleissuunnitelma kevääl-

päätös saadaan 6.10.2017, jonka jälkeen

käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän

lä 2018.

tavoitteena on edetä hankinnassa. Vastuu

päätöksen mukaisesti ja rakennustyöt ovat

Tampereen Raitiotie Oy on perustettu

alkaneet laajasti kevään 2017 aikana. Syk-

suunnitellusti ja toimitusjohtaja aloittaa

syllä 2017 on päästy töihin myös kaava- ja

1.10.2017. Myös markkinavuoropuhelu rai-

lupavalitusten vuoksi viivästyneille varikon

tiotiejärjestelmän operaattorin valintaa var-

ja Hallilan alueille. Raitiotien osassa 2 Hie-

ten on käynnistetty tavoitteen mukaisesti.
Toteuma

vaunuhankinnasta siirtyy Raitiotie Oy:lle.

Nro

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

Vastuuhenkilö

36

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti.

+

Mikko Nurminen

36,1

Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan
valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa.

+

Mikko Nurminen

36,2

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

+/-

Mikko Nurminen

36,3

Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja
organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja
operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset.

+

Mikko Nurminen

36,4

Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on
käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien 20172018 aikana.

+

Mikko Nurminen

RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Bruttoinvestoinnit

0

-13 500

-15 800

-2 300

Rahoitusosuudet

0

13 500

15 800

2 300

Nettoinvestoinnit

0

0

0

0

Konsernihallinto / Yhteiset erät

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
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Konsernihallinnon yhteiset erät sisältävät

tointimeno). Summa tarkentuu hankkeen

teperusteella arvion mukaan vuoden 2017

arvion valtion rahoitusosuudesta raitiotien

edetessä. Valtio maksaa avustusta Tam-

tuloksi.

vuoden 2017 kustannuksiin yhteensä 15,8

pereen kaupungille jälkikäteen edellisenä

milj. euroa (rahoitusosuus investointime-

vuotena toteutuneiden kustannusten perus-

noon) ja vastaavan suuruisen pääomasijoi-

teella. Näin ollen vuonna 2018 kaupungille

tuksen Tampereen Raitiotie Oy:öön (inves-

tilitettävä valtionavustus kirjataan suori-
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Konsernihallinto
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste,
1000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

839

1 543

1 463

-80

Toimintamenot

-16 089

-25 739

-25 119

620

Toimintakate

-15 250

-24 196

-23 656

540

320

574

674

100

Toimintamenot

-2 552

-6 931

-7 030

-99

Toimintakate

-2 232

-6 357

-6 356

1

-757

-2 091

-1 891

200

-2 989

-8 448

-8 247

201

Konsernihallinto
Toimintatulot

ICT-kehittäminen
Toimintatulot

Bruttoinvestoinnit
Toimintakate + nettoinvestoinnit

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

euroa suunniteltua vähemmän stipendejä.

teutuvan 0,1 milj. euroa suunniteltua pie-

kehittäminen) toimintakate toteutui tammi-

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-

elokuussa 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

kehittäminen) toimintakatteen tilinpäätö-

nempinä.

parempana. Toimintatulot toteutuivat 0,2

sennuste on 0,5 milj. euroa suunniteltua

ICT-kehittäminen

milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompa-

parempi. Toimintatulojen ennustetaan to-

Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää

na. Toimintatulojen suunniteltua huonom-

teutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuo-

pi toteutuminen johtuu eräälle projektille

maa pienempinä johtuen Smart Tampere

delle 2017 kehittämiseen on varattu yh-

suunnitellusta myyntitulosta, joka ei tule

-projektille suunnitellusta myyntitulosta,

teensä 8,4 milj. euroa, joka jakautuu osin

toteutumaan ja kehittämisprojekteille saa-

joka ei tule toteutumaan, kun myöskään

investointeihin ja osin käyttötalouteen.

tavista tuista ja avustuksista, joita kirjataan

menoja ei kohdistu projektin osalta Konser-

Kehittämisrahasta pienkehittämisen osuus

menojen suhteessa. Toimintamenot toteu-

nihallintoon. Toimintamenojen ennustetaan

on 2,1 milj. euroa, ICT-kehittämisprojektien

tuivat yhteensä 1,1 milj. euroa suunniteltua

toteutuvan 0,6 milj. euroa suunniteltua pie-

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

alhaisempina. Henkilöstömenot toteutuivat

nempinä. Henkilöstömenojen ennustetaan

2,4 milj. euroa.

0,3 milj. euroa suunniteltua parempana, kun

toteutuvan 0,4 milj. euroa suunniteltua pie-

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toiminta-

henkilöitä on siirtynyt maakuntaan ja tilal-

nempinä, koska henkilöitä on siirtynyt Pir-

kate ja nettoinvestoinnit yhteensä toteutui-

le ei ole palkattu sijaisia ja kaikki vakanssit

kanmaan maakuntauudistuksen suunnitte-

vat tammi-elokuussa 2,7 milj. euroa vuosi-

eivät ole olleet täytettyinä. Palvelujen ostot

lutehtäviin, eikä tilalle ole palkattu sijaisia.

suunnitelmaa parempana. ICT-projektien ja

toteutuivat 0,5 milj. euroa ja avustukset

Luottamushenkilökoulutukseen suunnitellut

-pienkehittämisen toimintakate oli 1,8 milj.

toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua pa-

palvelujen ostot sekä projektien palvelujen

euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. ICT-

rempana, koska useassa Konsernihallinnon

ostot ja avustukset toteutunevat 0,4 milj.

pienkehittämisen menoja toteutui 0,8 milj.

yksikössä on käynnissä projekteja, joiden

euroa suunniteltua parempina, mutta vas-

euroa, joka oli 0,8 milj. euroa suunniteltua

menot painottuvat loppuvuoteen. Lisäksi

taavasti sisäisten palvelujen ostojen osalta

vähemmän. Pienkehittämisen suunniteltua

luottamushenkilökoulutukset ovat toteutu-

menojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj.

pienempään toteumaan on osittain vaikut-

neet 0,1 milj. euroa suunniteltua pienempi-

euroa suunniteltua huonompina. Lisäksi

tanut Pirta II -projektin jatkuminen vuoden

nä ja Tiederahastosta on maksettu 0,1 milj.

muiden toimintamenojen ennustetaan to-

2017 puolelle. Muutostöitä ei ole voitu
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suunnitella tai käynnistää alkuvuodesta,

Digiohjelma on edennyt suunnitelman

0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

koska muun muassa tietojärjestelmien pal-

mukaisesti. Kehittämisprojektien sisältöjen

ICT-projektien käyttötalousmenojen ennus-

velinyliheitot olivat toteuttamatta. Toteutu-

ja

tarkennuksista

tetaan ylittyvän 0,1 miljoona euroa. Avoin

neista menoista Organisaation toimintakyky

päästään kokeilujen käynnistymiseen kesä-

Data-projektin menojen ennustetaan ylitty-

-salkun osuus oli 0,4 milj. euroa, Kaupun-

lomakauden jälkeen. Projektipäälliköt ovat

vän 0,1 euroa ja Oma hoito ja digitaaliset

kirakenne ja -ympäristö -salkun osuus 0,2

saaneet kehittämisprojekteihinsa liittyvät

palvelut -projektin menojen ennustetaan

milj. euroa ja Hyvinvointisalkun osuus 0,2

selvitykset ja suunnittelun valmiiksi. Ke-

ylittyvän 0,2 milj. euroa. Osaamishallinta

milj. euroa. ICT-projektien menoja toteutui

hittämiskokeiluihin liittyvien hankintojen

ja Rekrytointijärjestelmä projektien ennus-

1,5 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa suun-

tekeminen on ajankohtaista, joten toteutu-

tetaan alittuvan yhteensä 0,2 milj. euroa.

niteltua vähemmän. ICT-projektien suunni-

mia kehittämisbudjetin käytöstä muodostuu

Vastaavasti Avoin Data- ja Oma hoito ja

teltua pienempi toteuma johtuu pääasiassa

loppuvuoden aikana.

digitaaliset palvelut -projektien tulojen en-

Digiohjelman projektien aloituksen siirtymisestä.

72

projektisuunnitelmien

ICT-kehittämisen toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä tilinpäätösennuste on
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YHTEISET ERÄT
YHTEISET ERÄT
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

1 113

1 297

1 473

176

Toimintamenot

-75 656

-117 048

-113 404

3 645

Toimintakate

-74 543

-115 751

-111 930

3 821

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

kaupungin osuus verotuskustannuksista ja

eläkemenoperusteisten maksujen johdosta.

mi-elokuussa 2,7 milj. euroa suunniteltua

liikunta- ja kulttuurikortin suunniteltua al-

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan

pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 0,3

haisempi käyttöaste.

0,8 milj. euroa suunniteltua parempana,

milj. euroa suunniteltua suurempina johtu-

Yhteisten erien toimintakatteen tilinpää-

kun kaupungin maksama osuus verotus-

en Pikespo Invest Oy:n osakkeiden myyn-

tösennuste on 3,8 milj. euroa vuosisuunni-

kustannuksista on suunniteltua pienempi

tivoitosta. Toimintamenot toteutuivat 2,4

telmaa parempi. Toimintatuottojen ennuste-

ja liikunta- ja kulttuurikortin käyttö toteu-

milj. euroa suunniteltua alhaisempina. Pa-

taan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunniteltua

tunee suunniteltua pienempänä. Avustuk-

rempi toteuma johtuu harkinnanvaraisten

parempana johtuen Pikespo Invest Oy:n

set toteutuvat 0,8 milj. euroa suunniteltua

henkilöstömäärärahojen ja varhe- sekä elä-

osakkeiden myyntivoitosta. Henkilöstöme-

parempina, kun Elinkeinorahastosta mak-

kemenoperusteisten maksujen budjetoitua

nojen arvioidaan toteutuvan 2 milj. euroa

setaan suunniteltua vähemmän avustuksia

alhaisemmasta toteumasta. Lisäksi alhaista

suunniteltua alhaisempina harkinnanvarais-

ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitok-

toteumaa selittää suunniteltua pienempi

ten henkilöstömäärärahojen ja varhe- sekä

selle maksetaan suunniteltua vähemmän

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste,
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet
Nettoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-4 479

-17 444

-20 404

-2 960

0

13 500

15 800

2 300

-4 479

-3 944

-4 604

-660

984

500

1 485

985

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste

avustusta.

Yhteisten erien nettoinvestointien (si-

Yhteisten erien investointien toteuma on

Vuosisuunnitelmassa on varauduttu Tam-

tova taso) tilinpäätösennuste on 0,66 milj.

suunnitelman mukainen. Investointirahaa

pereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n

euroa vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen

on käytetty 3,44 milj. euroa Tampereen Seu-

osakeantiin 3,44 milj. eurolla ja muiden

TESC Oy:n lainan konvertoinnista yhtiön si-

dun Keskuspuhdistamo Oy:n ja 0,05 milj.

osakkeiden ostoon 0,5 milj. eurolla. TESC

joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

euroa Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden ostoon

Oy:n lainan konvertointi svop-rahastoon

Tilinpäätösennusteeseen on lisätty 2,3 milj.

ja 0,33 milj. euroa sijoitukseen Tampere ta-

ei sisälly vuosisuunnitelmaan ja sitä esitet-

euroa Raitiotien investointimenoon ja ra-

lo Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman

täneen lisättäväksi talousarvioon. Lisäksi

hoitusosuuteen. Summa tarkentuu vuoden

rahastoon. Lisäksi on toteutunut 0,66 milj.

yhteisiin eriin on budjetoitu laskennallinen

lopussa.

euron Tampereen Messu- ja urheilukeskus

13,5 milj. euron valtion rahoitusosuus raitio-

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on

Oy:n (TESC) pääomalainan konvertointi yh-

tien rakentamiseen ja vastaavan suuruinen

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

tiön sijoitetun vapaan oman pääoman ra-

varaus pääomasijoitukseen Tampereen Rai-

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

hastoon (svop), Kv 21.11.2016 § 70.

tiotie Oy:öön.

euroa Verte Oy:n ja 0,01 milj. euroa Vuores
Palvelut Oy:n osakkeiden myynnistä.
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KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Tot 1-8 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

24 368

35 645

36 172

527

-21 727

-35 232

-34 732

500

2 642

413

1 441

1 027

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

74

Kopparin toteutunut tulos ajalta 1-8/2017

Toimintamenoissa on toteuma selvästi

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

on suunniteltua parempi. Myyntitulot ovat

suunniteltua alhaisempi sekä henkilöstöme-

noin 1 milj. euroa budjetoitua parempana.

ylittyneet useiden palveluiden osalta erityi-

noissa että palveluiden ostoissa, mikä joh-

Ennuste on parantunut edelliseen ennustee-

sesti talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluis-

tuu osittain menojen jaksottumisesta kuu-

seen nähden 0,4 milj. euroa.

sa. Laskutus on ylittänyt selvästi suunnitel-

kausille suunnitellusta poiketen ja osittain

lun muun muassa asiakasmaksupäätösten,

mm. eläkemaksujen alhaisista toteumista ja

palkanlaskentapalvelun, skannattujen osto-

siitä, että joitakin vakansseja ei ole täytetty

laskujen ja projektijohtamispalvelujen osal-

ja vaihtuvuuden vuoksi jotkin vakanssit ovat

ta.

olleet jonkin aikaa tyhjinä.
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Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

955

-1

-1

-1

0

Investoinnit

-402

-2 543

-1 933

-1 933

0

0

144

199

199

0

27

97

84

134

50

-375

-2 302

-1 650

-1 600

50

Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto

loput ensihoidon menoja. Henkilöstöme-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoin-

elokuun lopussa on 32,4 milj. euroa. Liike-

noja on kertynyt yhteensä 22,6 milj. euroa,

nit painottuvat loppuvuoteen. Investoinnit

vaihto on vuosisuunnitelman mukainen ja

4,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna

koostuvat pääasiassa raskaasta sammu-

4,6% suurempi kuin edellisenä vuonna. So-

ja henkilöstömenojen toteuma talousarvi-

tuskalustosta, ambulansseista ja henkilö-

pimukseen perustuvia pelastustoimen mak-

osta on 65,3 prosenttia. Ottaen huomioon

paloautoista. Tilinpäätösennuste on vuosi-

suosuustuloja on kertynyt 23,5 milj. euroa.

tilinpäätöksessä kirjattavat erät, henkilöstö-

suunnitelman mukainen, kaikki hankinnat

Pelastuslain mahdollistamista palotarkas-

menojen toteuma on arvioidun mukainen.

etenevät aikataulussa.

tuksista ja muista valvontatoimenpiteistä

Muiden toimintamenojen kuin henkilöstö-

perittävistä maksuista arvioidaan kertyvän

menojen toteuma talousarviosta on 67,6

Toiminnan tavoitteiden toteuma

vuoden aikana noin 0,3 milj. euroa, toteuma

prosenttia, yhteensä 7,9 milj. euroa, kasvua

Pelastuslaitoksen

elokuun lopussa on 0,18 milj. euroa. ERHE-

edelliseen vuoteen on 7 prosenttia. Tämä

kahden arvioidaan toteutuvan vuoden lop-

maksujen toteuma on elokuun lopussa 0,36

johtuu mm. ensihoidon palvelualueen laaje-

puun mennessä ja yhden toteutumista ei

milj. euroa, maksut tulevat ylittämään hie-

nemisesta.

voida vielä arvioida. Palotarkastuksia on to-

toiminnan

tavoitteista

man vuosisuunnitelman arvion. Ensivastetu-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talouden

teutettu valvontasuunnitelman mukaisesti

lojen toteuma elokuun lopussa on 0,29 milj.

toteuma elokuun lopussa on 0,96 milj. euroa

ja suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteu-

euroa. Ensivastetuloja on arvioitu kertyvän

ylijäämäinen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen

tuvat vuoden loppuun mennessä. Palveluta-

talousarviovuoden aikana 0,4 milj. euroa.

tilinpäätös toteutunee vuosisuunnitelman

sopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet

Ensihoidon liikevaihto on elokuun lopussa 8

mukaisena. Palkallisten henkilötyövuosien

täyttyvät kaikissa riskiluokissa. Työhyvin-

milj. euroa ja toteuma talousarviosta on 68

toteuma elokuun lopussa on 423,9 htv:ta,

voinnin kehityksestä raportoidaan vuoden

prosenttia. Tuloista 5,7 milj. euroa on ker-

joka on 67% tilinpäätösennusteesta. Ennus-

lopussa.

tynyt sopimuslaskutuksesta. Kokonaisuu-

te on henkilöstösuunnitelman mukainen.

dessaan toimintatulot ovat elokuun lopussa
32,7 milj. euroa, tulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintamenot kokonaisuudessaan ovat elokuun lopussa 30,5 milj. euroa, mikä on 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos
johtuu ensihoidon toiminta-alueen laajene-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

24

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti

+

25

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

+

26

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen
2016 verrattuna

?

misesta, joka vaikuttaa myös kustannuksiin.
Toimintamenojen toteuma talousarviosta
on 65,9 prosenttia. Toimintamenoista 67,8
prosenttia on pelastustoiminnan menoja,
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Liikelaitokset
LIIKEYLIJÄÄMÄ
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Vesi

10 097

24 053

23 094

23 274

180

2 745

3 537

2 360

2 910

550

Infra

745

3 342

3 725

3 725

0

Voimia

645

3 216

2 800

2 600

-200

Tilakeskus

23 229

37 660

34 733

29 057

-5 676

Yhteensä

37 461

71 807

66 712

61 566

-5 146

Kaupunkiliikenne

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-elo-

milj. euroa suunniteltua pienemmäksi. Tam-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

kuun toteutunut liikeylijäämä jää vuosi-

pereen kaupunkiliikenteen osalta tulot ovat

Liikelaitoksille asetettiin talousarviossa yh-

suunnitelmasta 0,6 milj. euroa. Eniten ali-

ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa suunni-

teensä 23 toiminnan tavoitetta, joista 7 on

tusta tapahtui Tampereen Vedellä, jossa

teltua suurempia ja Tampereen Vesi ennus-

edennyt suunnitellusti, 5 osittain suunnitel-

alkuvuoden liikeylijäämä alitti vuosisuunni-

taa noin 1 milj. euron alitusta. Tampereen

lusti, yksi uhkaa jäädä toteutumatta ja 10

telman 3,1 milj. eurolla. Ero johtuu kirjan-

Voimia taas ennustaa tekevänsä vuosisuun-

tavoitteen toteutumista ei voida vielä ar-

pidossa tekemättä jääneestä jaksotuksesta.

nitelman mukaisen liikevaihdon.

vioida. Liikevaihtoa koskevista tavoitteista

Tampereen Voimia ylitti vuosisuunnitelman

Liikelaitosten yhteenlaskettujen käyttö-

liikeylijäämän 0,4 milj. eurolla ja Tampereen

talouden toimintakulujen ennuste on 0,3

kaupunkiliikenne 1,2 milj. eurolla. Infrassa

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

tammi-elokuun liikeylijäämä toteutui 1,6

Henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan

milj. euroa suunniteltua suurempana ja Ti-

alittamaan vuosisuunnitelman 2 milj. eurol-

lakeskus teki vuosisuunnitelman mukaisen

la, mutta palvelujen ostot tulevat toteutu-

liikeylijäämän.

maan 4,6 milj. euroa ja aine- ja tarvikeostot

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina.

mäennuste 61,6 milj. euroa on 5,1 milj.

Yhteenlaskettujen poistojen ennuste ylittää

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurin

vuosisuunnitelman 3,8 milj. euroa.

poikkeama ennusteessa on Tampereen Ti-

Liikelaitosten investoinnit ovat elokuun

lakeskuksen osalta, jossa liikeylijäämäen-

loppuun mennessä toteutuneet 67,7 milj.

nuste on 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

pienempi. Tampereen Voimian, Tampereen

luovutustuloja on kertynyt yhteensä 33,2

Veden ja Kaupunkiliikenteen osalta liikey-

milj. euroa, joka muodostuu suurimmaksi

lijäämäennuste ylittää vuosisuunnitelman

osin Sähkölaitoksen rakennusten luovutus-

yhteensä 0,5 milj. eurolla. Infran liikeylijää-

tulosta.

mäennuste on vuosisuunnitelman mukainen.
Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto
on tilinpäätösennusteessa 3,8 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa parempi. Infrassa liikevaihdon ennuste ylittää vuosisuunnitelman
3,7 milj. eurolla johtuen osin mm. pikaraitiotien rakentamisesta. Tilakeskuksessa liikevaihto on jäämässä kokonaisuutena 0,5

76
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raportoidaan vuoden lopussa.

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 61,6

M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-5,1

M€

Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Vesi
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

10 097

24 053

23 094

23 274

180

-14 197

-21 267

-16 700

-16 700

0

0

152

0

0

0

Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tarkastelukauden 1-8 liikevaihto alitti vuosi-

nan euron suuruisina eli 3,6 milj. euroa vuo-

jossa hinnat ovat suurten kaupunkien kes-

suunnitelman 4,9 milj. eurolla sekä vuoden

sisuunnitelmaa suurempina. Investointien

kitason alapuolella, toteutuu VVY:n kyselyn

2016 toteuman 5,5 milj. eurolla. Ero vuosi-

etupainotteisuus selittyy pääosin Kaupino-

2/2017 perusteella. Tavoite vesijohtoveden

suunnitelmaan ja vuoden 2016 toteumaan

jan alkuvuonna toteutuneilla investoinneil-

laadun ja toimitusvarmuuden säilymisestä

johtuu vuonna 2017 tekemättä jäänestä tu-

la, jotka ovat kokonaisuudessaan kuluvalta

korkealla tasolla on edennyt suunnitellusti,

lojaksotuksesta. Arvioitu suoriteperusteinen

vuodelta 4,3 milj. euroa, mihin sisältyvät

mm. kokonaisuustyytyväisyys Tampereen

alitus vuosisuunnitelmaan on noin 0,9 milj.

myös Kaupinojaan liittyvät verkostotyöt. In-

Veteen on säilynyt erinomaisella tasolla.

euroa. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan

vestoinneista on käytetty yli 9,9 milj. euroa

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien

jäävän suoriteperusteisesti noin 1,0 milj. eu-

verkostojen rakentamiseen suurimpina koh-

poissaolojen ja tapaturmien määrän laskuun

roa vuosisuunnitelmaa pienemmäksi.

teinaan Kaupinojaan liittyvä verkostoraken-

liittyvä tavoite on edennyt osittain, sairaus-

Tammi-elokuun toteutuneet käyttömenot

taminen 1,5 milj. euroa, Nurmi-Nikinväylä

poissaolot ovat alentuneet edellisvuoteen

alittuivat 1,0 milj. euroa ja poistot 0,8 milj.

-vesihuoltoyhteys sekä Kaupin kampuksen

verrattuna ja tapaturmia on sattunut yksi.

euroa. Liiketoiminnan muut kulut toteutui-

alue, joista molempien toteuma on noin mil-

Tavoitteet vesijohtoverkoston toimintavar-

vat liki vuosisuunnitelman mukaisesti. Aine-

joona euroa. Muita suuria kohteita verkos-

muudesta huolehditaan ja liikevaihto on

ja tarvikekulut ylittivät vuosisuunnitelman

topuolella ovat Vuores sekä Kolmenkulman

kasvanut henkilötyövuotta kohden raportoi-

0,3 milj. euroa. Menojen alitus muodostuu

alue. Laitosrakentamiseen on käytetty 4,3

daan vuoden lopussa.

henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista;

milj. euroa suurimpana kohteenaan Kaupi-

henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman

nojan vedentuotantolaitoksen saneeraus

0,5 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,8 milj.

2,9 milj. euroa. Investointien kokonaismää-

euroa. Henkilöstökuluissa eläkemenoperus-

rän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-

teiset maksut tulevat ennusteen mukaan

man mukaisena.

toteutumaan 0,18 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Käyttömenojen ennus-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

tetaan toteutuvan kokonaisuutena vuosi-

Veden viidestä raportoitavasta toiminnan

suunnitelman mukaisina. Poistojen kertymä

tavoitteesta kaksi eteni suunnitellusti, yksi

on ollut ennakoitua pienempi, koska kaikkia

eteni osittain ja kahden muun tavoitteen

investoinnit eivät ole vielä valmistuneet.

osalta etenemistä ei voida arvioida. Tavoite,

Poistojen arvioidaankin alittavan vuosisuunnitelman vuositasolla 1,0 milj. eurolla.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

1

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

2

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

3

Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella

+

asiassa kuukausia kestäviä projekteja ja

4

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

+

investointien toteutumat ovat elokuun lo-

5

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

?

Liikeylijäämäennuste on vuosisuunnitelman
mukainen. Koko vuoden henkilötyövuosien
ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman
mukaisesti.
Tampereen Veden investoinnit ovat pää-

Toteuma
?
+/-

pussa keskeneräisten omaisuusluokassa.
Investoinnit ovat toteutuneet 14,2 miljoo-
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Tampereen kaupunkiliikenne
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

2 745

3 537

2 360

2 910

550

-926

-2 842

-3 000

-3 100

-100

0

73

0

15

15

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

henkilöstökuluihin pienenemiseen 0,4 milj.

ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

eurolla vuosisuunnitelmaan nähden. Toisen

maa suurempi.

Elokuun 2017 lopussa liikevaihto ylittää

vuosikolmanneksen jälkeen laadittu tilin-

budjetoidun runsaalla 0,9 miljoonalla eu-

päätösennuste on noin 2,9 miljoonaa euroa

Toiminnan tavoitteiden toteuma

rolla, mikä kertyy joukkoliikenteen tilaajan

ylijäämäinen. Tämä ylittää 0,6 milj. eurolla

Kaupunkiliikenteen viidestä raportoitavasta

selkeästi budjetointivaiheessa ilmoittamaa

vuosisuunnitelman mukaisen tulostavoit-

toiminnan tavoitteesta kolme eteni suunni-

suuremmasta suoritemäärästä. Erityises-

teen.

tellusti, yksi eteni osittain ja yhden etene-

ti kesäliikenne toteutettiin huomattavasti

Henkilötyövuosien määrän budjetoitiin

suunniteltua laajempana. Myös liiketoi-

laskevan edellisvuodesta. Joukkoliikenteen

mukauttamisesta

minnan muita tuottoja, joiden merkitys

tilaajan voimakkaasti lisäämä palvelutilaus

suunnitelmaan ja muuhun kokonaistilauk-

sinällään on vähäinen, on kertynyt hieman

on kuitenkin johtanut päinvastaiseen kehi-

seen on edennyt ja mm. henkilöstön rek-

yli odotetun. Konserniavustuksen määrää

tykseen. Liikennesuoritteen kasvun taustal-

rytoinnit vastaavat tilaajan tilausta. Tavoite

puolestaan on leikattu voimakkaasti vas-

la näkyvät palvelutason nosto ja raitiotien

liittyen toiminnan kilpailukykyyn suhteessa

taamaan alenevia eläkekuluja ja niiden

rakennustöiden aiheuttamat seuraukset.

yksityisiin palveluntuottajiin eteni tavoit-

määrä jääkin alle budjetoidun. Kokonai-

Henkilötyövuosien arvioidaankin kasvavan

teen mukaisesti ja tilaajalle annettua alen-

suutena tulot ylittävät suunnitellun ta-

vuosisuunnitelman mukaisesta noin 12:lla.

nusta on kasvatettu vuoden 2017 alusta

son runsaalla puolella miljoonalla eurolla.

mistä ei voida arvioida. Tavoite kapasiteetin
tilaajan

kilpailuttamis-

Tampereen Kaupunkiliikenteen vuoden

lukien. Myös tavoite tilattujen linjakilomet-

kohdal-

2017 investoinnit sisältävät 4 uutta kaksi-

rien toteutumasta on toteutunut yli tavoit-

la leikattiin polttoaineiden osalta vuo-

akselista ja 8 uutta telibussia. Kaksiakseliset

teen mukaisen tason alkuvuoden aikana.

den 2017 budjetissa menoja yli mil-

bussit saapuivat toukokuussa ja telibussit

Tavoite tuki- ja liikuntaelinsairauksista joh-

joona euroa edellisvuoteen verrattuna.

saapuvat loka-marraskuussa. Näiden lisäksi

tuvien poissaolojen ja tapaturmien määrän

Liikennesuoritteen merkittävä lisääntymi-

on tilaajan pyynnöstä hankittu kaksi käytet-

laskusta eteni osittain. Tavoite liikevaihdon

nen on, polttoainetehokkaammasta kalus-

tyä nivelbussia 36 tuhannen euron yhteis-

kasvusta henkilötyövuotta kohden raportoi-

tosta huolimatta, vaatinut tätä suuremman

hintaan. Ennakoitua suurempi suoritetilaus

daan koko vuoden osalta vuoden lopussa.

hankintamäärän ja johtanut budjetin ylit-

edellyttää vielä kaluston vahvistamista, min-

tymiseen vajaalla 0,2 miljoonalla eurolla.

kä vuoksi tutkitaan mahdollisuuksia muuta-

Lisääntyvä suoritemäärä tulee vaatimaan

mien käytettyjen telibussien hankkimisesta

myös suunniteltua suuremmat kaluston

alkavalle syysliikennekaudelle. Investointien

Materiaalien

ja

palveluiden

korjaus- ja huoltokulut. Myös henkilöstön
palkkakustannukset kasvavat suoritemää-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

rän kasvun myötä. Ennusteessa on huo-

6

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

mioitu eläkemenojen lasku ja vastaavasti

7

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

8

Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja
muuhun kokonaistilaukseen

+

tää vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla.

9

Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna

+

Vastaavasti materiaalien ja palveluiden

10

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

+

eläkemenoperusteisia maksuja kompensoivan konserniavustuksen alentuminen.
Tilinpäätösennusteessa liikevaihto ylit-

ostojen ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla. Suurimmat muutokset ennusteessa
liikevaihdon kasvun lisäksi kohdistuvat
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Toteuma
?
+/-

Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Infra
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

745

3 342

3 725

3 725

0

-232

-896

-900

-861

39

62

135

100

120

20

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tammi-elokuun liikeylijäämä toteu
tui sel-

tekijöiden rekrytointi. Vuosisuunnitelmaan

työvuotta pienempi, jota selittää suunnitte-

västi sekä suunniteltua että edellisvuoden

verrattuna kulut ovat suuremmat kasvanei-

lupalvelujen irtaantuminen Infrasta.

toteumaa paremmin, liikeylijäämän ollessa

den kone- ja laitevuokrien vuoksi.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

0,7 milj. euroa. Liikevaihto oli 36 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo

Rakentamisen volyymi on kasvanut suunni-

den liikeylijäämä on vuosisuunnitel
man

Infran neljästä raportoitavasta toiminnan

tellusta mm. pikaraitiotievarikon hulevesi-

mukainen, 3,7 milj. euroa. Liikevaih
don

tavoitteesta kaksi eteni osittain ja kahden

järjestelmän ja Vehmaisten kakkoskentän

ennuste on 4,2 milj. euroa vuosisuunnitel-

etenemistä ei voida vielä arvioida. Tavoite

rakentamisella. Rakentamispalveluissa on

maa parempi. Materiaali- ja palveluostojen

liikelaitoksen toiminnan organisoimisesta

toisaalta epävarmuutta mm. Kissanmaanka-

ennuste ylittää vuosisuunnitelman 4,7 milj.

kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti

dulla puuttuvien vesisuunnitelmien vuoksi.

eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 0,7

on edennyt, mutta siihen liittyvää suunnit-

Kunnossapidon työt jäivät vähälumisen tal-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie
nempi.

telua ja arviointia jatketaan vielä vuoden

ven vuoksi huomattavasti edellisvuotta pie-

Liiketoiminnan muut kulut on arvioitu 0,2

2018 aikana. Valtuuston erikseen liikelai-

nemmiksi. Korjaamopalvelujen liikevaihto

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmiksi.

tokselle asettamat tavoitteet korjaamotoi-

toteutuu suunniteltua pienempänä.

Infran vuoden 2017 investointeihin on va-

minnan kehittämisestä sekä investointi-

Materiaalien ja palvelujen ostot ovat

rattu 0,9 milj. euroa. Elokuun loppuun men-

suunnitelma v. 2018 - 2020 vanhenevan

toteutuneet lähes 2 milj. euroa suurem-

nessä on toteutettu 0,2 milj. euron inves-

kaluston korvaamisesta ovat myös edenneet

pina kuin edellisvuonna ja 4,7 milj. euroa

toinnit. Tähän mennessä on hankittu kaksi

ja päätöksiä niiden osalta on tarkoitus tehdä

suurempina

taajamatraktoria ja miehittämätön lento-

loppuvuoden aikana. Infrassa sairauspoissa-

kuvauslaite paikkatiedon mittaustarpeisiin.

olojen määrä on kasvanut edellisen vuoden

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta

kuin

Tammi-elokuun

vuosisuunnitelmassa.

henkilöstöku
lut

alittivat

vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Henkilöstökulujen vähentymisen taustalla on mm.

Palkallisten henkilötyövuosien määrän

tapaturmien määrä on vastaavasti laskenut.

eläke
menoperusteisten maksujen vähene-

ennustetaan toteutuvan 10,5 htv:ta pienem-

Tavoitteet liikevaihto on kasvanut henkilö-

minen mutta myös vähäisempi kausityön-

pänä kuin vuosisuunnitelmassa. Vuoteen

työvuotta kohden ja tuotettujen palvelujen

tekijöiden määrä ja vähäinen uusien työn-

2016 verrattuna htv-ennuste on 36 henkilö-

hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa raportoidaan vuoden lopussa.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

11

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

12

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

13

Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin
mukaiseksi

14

Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa

Toteuma
?
+/-

+/?
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Voimia
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

645

3 216

2 800

2 600

-200

-134

-219

-281

-255

26

0

1

0

0

0

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui

tellun onnistuneiden kilpailutusten vuoksi.

sa henkilöstön työpanosta ilman vuokratyö-

alkuvuonna suunnitellun suuruisena. Ate-

Liikeylijäämä toteutui suunniteltua 0,4 milj.

voimaa, niin palkalliset henkilötyövuodet

riapalvelujen myynti toteutui 0,6 prosent-

euroa heikompana johtuen pääosin työvoi-

ennustetaan alittuvan 11 henkilötyövuo-

tia vuosisuunnitelmaa pienempänä (-0,1

makulujen ylityksestä.

della. Vuokratyövoiman tekemä työpanos

milj. euroa). Ateriamyynnit toisen asteen

80

toteutuvan

ennustetaan ylittävän suunnitellun 27 hen-

koulutukselle on toteutunut 0,2 milj. euroa

suunnitellun

Liikevaihdon

ennustetaan

Varhaiskasva-

kilötyövuodella, joka on kahdeksan henkilö-

suunniteltua ja edellisvuotta pienempänä

tuksen ja perusopetuksen ateriamyynnin

työvuotta suurempi kuin heinäkuun ennus-

johtuen Tredun laskeneista ruokailijamää-

ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa yli

te.

ristä. Ateriapalvelujen myynnin kehitys

suunnitellun. Sairaala- ja kuntoutuspalve-

Vuoden 2017 kalusto- ja laiteinvestoinnit

verrattuna edelliseen vuoteen ja suunnitel-

lujen ateriamyynnin osalta ennustetaan 0,1

kohdistuvat strategian mukaisesti asiakas-

tuun oli heikompaa asumispalveluissa (-0,3

milj. euron ylitystä. Alitusta ateriapalvelu-

laadun parantamiseen linjastoja uusimalla

milj. euroa) asiakkaan supistaessa palvelu-

jen myynneissä ennustetaan toisen asteen

ja tuotannon tehostamiseen erityisesti suu-

toimintaansa. Päiväkoti- ja kouluruokailun

koulutuksen (-0,2 milj. euroa), asumispal-

rissa tuotantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä

ateriamäärät toteutuivat suunniteltua (+0,5

velujen (-0,2 milj. euroa) ja ulkoisten asi-

painottuu

milj. euroa) ja edellisvuotta parempana.

akkaiden (-0,5 milj. euroa) osalta. Puhtaus-

ohjausta ja tiedolla johtamista paremmin

Puhtauspalvelujen myynti oli suunniteltua

palvelujen myynnin ennustetaan ylittyvän

tukevaksi. Kone- ja laitehankintoja on tehty

yhden prosentin suurempaa (+0,1 milj. eu-

yhteensä 0,1 milj. eurolla. Työvoimakus-

suunnitellusti alkuvuonna. Kuluvana vuonna

roa) mutta edelliseen vuoteen verrattuna

tannuksien ennustetaan ylittyvän 0,9 milj.

selvitetään käyttäjälähtöisempiä ratkaisuja

puhtauspalvelujen myynti laski 7 prosent-

eurolla ja työterveyshuollon kustannukset

tiedon julkaisuun ja analytiikkaan. Nämä

tia johtuen 1,2 milj. euron asiakashintojen

0,1 milj. eurolla. Elintarvikekulujen onnis-

hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Inves-

alentamisesta kuluvalle vuodelle.

suuruisena.

järjestelmäkehitys

toiminnan

tuneen hallinnan myötä elintarvikekuluista

tointiennuste on 0,25 milj. euroa eli hieman

Työvoimakustannukset (sis. henkilöstö-

ennustetaan säästettävän 0,4 milj. euroa.

alle suunnitellun.

kulut ja vuokratyövoiman osto) toteutuivat

Puhtauspalvelujen ostojen osalta ennuste-

5 prosenttia suunniteltua suurempina. Elin-

taan säästöä 0,2 milj. euroa. Liikeylijäämä-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

tarvikekulujen hallinnassa onnistuttiin alku-

ennuste on 2,6 milj. euroa, joka on 0,2 milj.

Voimian viidestä raportoitavasta toiminnan

vuonna hyvin tuotannon ohjauksen keinoin.

euroa heikompi kuin vuosisuunnitelma ja

tavoitteesta kolmea ei voida tässä vaiheessa

Elintarvikkeiden ostot ovat toteutuneet 0,1

heinäkuun ennuste.

arvioida. Tavoite tuki- ja liikuntaelinsaira-

milj. euroa alle suunnitellun. Myös elintarvi-

Työvoiman tarve kokonaisuutena, ottaen

uksista johtuvien poissaolojen ja tapatur-

kekäytön tehokkuus oli tavoitetta ja edellis-

huomioon oman ja ulkopuolisen työvoiman,

mien määrän laskemiseen jää toteutumat-

vuotta parempaa. Puhtauspalvelujen ostot

on ollut suunniteltua suurempaa johtuen

ta. Tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat

ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle suunni-

suuremmasta sijaistarpeesta. Tarkasteltaes-

poissaolot ovat kasvaneet 3 prosenttia ja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2017

Talousarvion toteumavertailu

työtapaturmien määrä 22 prosenttia. Asia-

johtokunnan kanssa syyskuussa. Kaupun-

kastyytyväisyyteen liittyvät asiakaskyselyt

ginhallituksen konsernijaosto käsitellee asi-

tehdään syksyllä. Liikelaitoksen yhtiöit-

aa lokakuussa. Tavoite liittyen liikevaihdon

tämiseen liittyvä selvitystyö on alkanut.

kasvuun henkilötyövuotta kohden raportoi-

Selvitystyön tilannetta käsitellään Voimia

daan vuoden lopussa.

liikelaitoksen

yhteistoimintaryhmässä

ja

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

15

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

?

16

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

-

17

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen
verrattuna

?

18

Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

?

19

Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

+
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Tilakeskus
1 000 euroa

Tot 1-8
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

23 229

37 660

34 733

29 057

-5 676

-52 194

-92 033

-101 040

-82 670

18 370

480

720

2 777

2 777

0

33 201

424

4 000

35 827

31 827

Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Liikevaihto on noin 106,6 milj. euroa, mikä

Sähköverkko Oy:lle ja Tampereen Veralle.

Tilakeskuksella on tällä hetkellä yhteen-

on vuosisuunnitelmaa noin 2,7 milj. euroa

Kaupasta kirjattiin satunnaisiin tuottoihin

sä noin 11 isoa investointihanketta joko

pienempi. Ulkoiset myyntituotot ovat vuo-

noin 27,1 milj. euroa. Samassa yhteydessä

käynnissä tai vastaanotettu ja lukuisa määrä

sisuunnitelmaa pienemmät, koska TREDU-

kaupassa siirtyi Tilakeskukselle Tampereen

pieniä investointihankkeita. Vuoden 2017

Kiinteistöt Oy:lle tehtävät työt kohdistuvat

kaupungin omistama Ratinan vanha muun-

vuosisuunnitelma on noin 101 milj. euroa

koulurakennuksiin ja niitä tehdään pääasi-

tamorakennus ns. Torni, jonka tasearvo oli

ja tilinpäätösennuste on noin 82,7 milj. eu-

assa kesällä ja alkusyksystä. Sekä ulkoiset

noin 0,2 milj. euroa. Kun välitilinpäätöksen

roa. Muutos johtuu muun muassa Tesoman

että sisäiset vuokratuotot ovat myös vuo-

toteuman ylijäämästä jätetään huomioimat-

yhtenäiskoulun ja päiväkodin rakentamisen

sisuunnitelman tasaista vauhtia jäljessä,

ta satunnaiset tuotot, niin tulos on noin 0,3

tahdistuksen

mutta ero pienenee loppuvuotta kohden.

milj. euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitel-

nähden ja Tampereen maauimalan raken-

Valmistus omaan käyttöön eli kaupungin

maa jäljessä.

nusajan muutoksesta.

vuosisuunnitemaan

omana työnä tehdyt hankkeet ovat pienem-

Tilinpäätösennusteen ylijäämä on noin

mät kuin vuosisuunnitelma ja tämä näkyy

30,5 milj. euroa. Ennuste on vuosisuunni-

nusosa

myös kulupuolella palvelujen alittaessa vuo-

telmaa noin 21,4 milj. euroa suurempi. Kun

0,5 milj. eurolla. Lielahden koulun muutos-

sisuunnitelman kulut.

jätetään huomioimatta satunnaiset tuotot,

töiden ja nuorisotilojen lisätyöt ovat olleet

Amurin koulun perusparannus ja laajenylittää

kokonaiskustannusarvion

Henkilöstökulujen toteuma on noin 0,4

niin tilinpäätösennuste on noin 5,7 milj. eu-

arviota pienemmät ja kokonaiskustannus-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

roa alkuperäistä vuosisuunnitelmaa heikom-

arvio alitetaan 0,65 milj. eurolla. Haukiluo-

Eläkemenoperusteiset maksut ovat arvi-

pi. Suurin yksittäinen tekijä on poistoissa ja

man päiväkodin loppukustannusennuste on

oitua pienemmät ja toteutuneiden henki-

arvonalentumisissa alaskirjaukset noin 4,9

0,5 milj. euroa tämänhetkistä kustannus-

lötyövuosien alitus suhteessa vuosisuun-

milj. euroa.

arviota pienempi. Metson tilamuutosten ja

nitemaan näkyy myös henkilöstökuluissa.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat

perusparannuksen lisätyöt alittavat arvion

Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut

tavoitteellisia, koska Ylioppilastalon myynti

noin 1,0 milj. euroa. Tampere-talon koko-

alittavat vuosisuunnitelman, koska joiden-

ei tule näillä näkymin toteutumaan vuoden

naiskustannukset ylittävät kustannusarvi-

kin vuokrattavien kohteiden vuokrien mak-

2017 aikana ja Haapasen huvilan myynti

on urakoitsijan toimintaan liittyen ja myös

su tai varsinainen vuokra-aika ei ole vielä

on siirretty vuoteen 2018. Jo toteutuneen

tilojen vaatima hyvä akustointi on lisännyt

alkanut. Suunnitelman mukaiset poistot

Aarnikujan myynnin lisäksi tässä vaihees-

kustannuksia.

alittavat vielä vuosisuunnitelman, koska iso-

sa ainakin Vehmaisten vanhan päiväkodin

Tesoman jäähallin muutos- ja lisätyöt

ja hankkeita valmistui vasta kesän aikana ja

myynti on mahdollinen vuoden 2017 aika-

toteutuvat ennakoitua pienempinä ja ko-

niiden poistoaika alkaa näin myöhemmin.

na. Henkilöstökulujen ennusteesta vähen-

konaiskustannusarvio alitetaan 0,6 milj.

Tilakeskuksen toteutunut ylijäämä on

netään 0,15 milj. euroa ja huomioidaan

eurolla. Tampereen maauimalan toteutus-

noin 32,8 milj. euroa, mikä on vuosisuun-

myös

suunnitelma vaati 1,3 milj. euron lisäyksen

nitelman vastaavan ajankohdan tilannet-

vuoden 2017 ennakkomaksujen vähenemi-

alkuperäiseen

ta noin 26,8 milj. euroa suurempi. Tam-

nen, 0,2 milj. euroa. Kunnalle maksettavat

kaupunginvaltuusto hyväksyi kokoukses-

mikuussa myytiin Tampereen kaupungin

korkokulut muodostuvat Tipotien sosiaali-

saan 15.5.2017. Hervannan toimintakes-

omistamien voimalaitosten, sähköasemien

ja terveysaseman sekä Vuorestalon leasing-

kuksen kustannusarvio tulee ylittymään 0,9

ja pumppaamoiden rakennustekniset osat

kustannuksista.

milj. eurolla. Kissanmaan perhetukikeskuk-

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen

82

erosta
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eläkemenoperusteisten

maksujen

kustannusarvioon,

minkä

sen perusparannuksen loppukustannusen-

Talousarvion toteumavertailu

nuste alittaa kokonaiskustannusarvion 0,7

etenemistä ei voida arvioida. Tavoite liit-

ginhallituksen konsernijaostossa 22.8.2017

milj. eurolla ja Hatanpään kantasairaalan

tyen

uudelleenorganisoin-

ja kaupunginhallituksessa 18.9.2017. Kau-

4-5 perusparannus- ja laajennushanke val-

tiin ja mm. palvelujen tuotteistukseen on

punginvaltuusto käsittelee yhtiöittämistä

mistui helmikuussa, ja sen kokonaiskus-

edennyt ja toteutuu vuoden 2017 aikana.

2.10.2017. Tavoite liittyen liikevaihdon kas-

tannusarvio ylitettiin noin 2,1 milj. eurolla.

Tilakeskuksessa sairauspoissaolojen määrä

vuun henkilötyövuotta kohden raportoidaan

Koukkuniemen Toukolan lisätyöt alitetaan

on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan

vuoden lopussa.

1,0 milj. eurolla.

ajankohtaan verrattuna, tapaturmien määrä

liikelaitoksen

on pysynyt ennallaan. Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun liittyvää tavoitetta ei

Toiminnan tavoitteiden toteuma

voida toistaiseksi arvioida, siihen liittyviä

Tilakeskuksen neljästä raportoitavasta toi-

toimenpiteitä on kuitenkin viety eteenpäin

minnan tavoitteesta yksi eteni suunnitel-

alkuvuoden aikana ja yhtiöittämiseen liit-

lusti, yksi eteni osittain ja kahden muun

tyvä päätöksenteko on edennyt kaupun-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

20

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

21

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään
12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %

+/-

22

Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta
tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia
yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Liikelaitos on tuotteistanut
palvelualueelle tuottamansa palvelut ja sopinut menettelytavat ylläpidon ja investointien kustannusseurantaan ja raportointiin

+

23

Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

?

?
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Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
talonrakennushankkeet (1 000 euroa)
VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS

Loppu- Valm. aste
kustannus%
ennuste
117 036

Tot. 1-8
2017

Muutettu
VS 2017

TP Enn TP Enn 17/
2017
VS 17

21 281

44 782

35 194

Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus
ja laajennus

20 500

96

2 953

3 270

3 771

501

Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannus

28 750

57

7 305

15 654

11 000

-4 654

Pispalan koulun perusparannus

7 500

1

45

150

150

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat

9 350

93

2 618

3 956

3 226

-730

Lielahden koulun vanhan osan perusparannus

4 400

3

148

3 100

1 300

-1 800

Nekalan koulun sisäilmaperusparannus

8 700

0

14

200

200

Koulurakennusten pienet hankkeet

3 289

61

2 017

3 289

3 289

Mustametsän päiväkoti ja neuvola

8 800

0

6

200

200

Talvitien (ent. Härmälä) päiväkoti ja koulu

6 450

92

3 268

3 866

3 761

-105

Haukiluoman päiväkoti

6 000

2

111

3 800

2 000

-1 800

Irjalan päiväkoti ja koulu

8 000

4

275

2 000

1 000

-1 000

Päiväkotien perusparannus

3 500

1 392

3 500

3 500

Päiväkotien pienet hankkeet

1 797

1 129

1 797

1 797

LUKIOKOULUTUS

440

107

440

440

Lukioiden pienet hankkeet

440

154

440

440

14 366

29 549

19 971

-9 578

35

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

54 538

Metson tilamuutokset ja perusparannus

9 738

93

2 549

4 303

3 270

-1 033

20 500

95

2 648

3 795

3 728

-67

2 410

37

734

2 338

1 230

-1 108

526

800

800

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus
Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo
Kulttuurirakennusten pienet hankkeet
Tesoman jäähalli
Tampereen maauimala
Liikuntapaikkojen perusparannus
Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus
ja laajennus

800
7 300

96

4 340

5 213

4 613

-600

10 840

18

1 446

10 800

3 380

-7 420

2 100

92

1 933

1 450

2 100

650

850

190

850

850

59 444

10 887

16 141

16 709

568

9 300

99

776

1 000

852

-148

14 061

100

647

385

647

262

Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus

5 500

87

1 236

1 032

1 932

900

Linnainmaan hyvinvointikeskus osa 2

1 000

82

733

1 000

1 000

Toukola (huoltorak. päälle)

16 000

78

5 973

10 000

9 554

Männistö, RAUSAN laajennus

11 000

1

64

141

141

1 458

2 583

2 583

Hatanpään kantasair. perusparannus 4-5 ja laajennus

Koukkuniemi kehittäminen

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet
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Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
talonrakennushankkeet (1 000 euroa)

Loppu- Valm. aste
kustannus%
ennuste

Tot. 2017
1-8

Muutettu
VS 2017

Ennuste
2017

KONSERNIHALLINTO

6 595

4 401

6 595

6 595

Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn.
laitteet

2 106

1 323

2 106

2 106

Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit

3 789

2 685

3 789

3 789

Valmistuneiden kohteiden jälkityöt

350

314

350

350

Suunnittelukustannukset

350

79

350

350

MUUT KIINTEISTÖT

3 033

351

3 033

3 033

Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit

3 033

778

3 033

3 033

241 814

51 966

101 040

82 442

TALONRAKENNUKSET YHTEENSÄ

Ero VS/
ENN

-18 598

Huom.
Luvut sisältävät myös ensikertaisen kalustamisen ja ei-palautettavien liittymismaksujen kustannukset.
Luvut sisältävät vain Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden investointimenot, ei muita investointeja tai rahoitusosuuksia.

VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET
Vuorestalo (leasing)

46 500

TREDU-Kiinteistöt Oy
Tredu Hepolamminkatu, B-rakennuksen IV-perusparannus ja muutostyöt

4 000

Tredu Lempäälä ja Lempäälän lukion tilat

18 400

Tredu Pirkkala

10 000

Vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavat hankkeet yht.

78 900
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LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja
Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysoh-

osan 1 kustannusarvio on 238,8 milj. euroa,

nitelmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021

jelma koordinoi peruskaupungin toimintaa

joka sisältää osan 1 tavoitekustannuksen, ti-

ja rakentaminen vuosille 2021–2024. Osan

raitiotiehankkeessa.

laajan hankinnat, tilaajan riskivarauksen ja

2 kehitysvaihe on tarkoitus aloittaa syk-

bonuspoolin budjettivarauksen.

syllä 2017. Erityisesti Santalahden alueen

Kaupunkiympäristön

palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma
toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

86

Raitiotieallianssin palveluntuottaja osa-

rakentamistöiden

alkaminen

edellyttää

puolet, suunnittelijat ja rakentajat kilpai-

raitiotieradan suunnitteluvalmiuden nos-

Tampereen Raitiotie Oy:stä tulee raitio-

lutettiin joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015

tamista mahdollisimman tarkalle tasolle.

tiejärjestelmän omistaja ja hallinnoija. Yhtiö

aikana. Raitiotieallianssin toimitussisältöön

Toteutussuunnitelman

vastaa muun muassa raitiotieinvestoinnin

kuuluvat osa 1 Hervanta - keskusta ja kes-

on, että raitiotieliikenne Pyynikintorilta Len-

rahoituksen järjestämisestä, rakentamis-

kusta - TaYS sekä osa 2, eli rata keskustas-

tävänniemeen alkaa vuonna 2024. Osan 2

hankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin to-

ta Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen.

valmistelu etenee rinnakkain Hiedanrannan

teuttamissuunnitelman kustannuksista sekä

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheen

yleissuunnitteluna ja Niemenranta III -ase-

raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossa-

allianssisopimus allekirjoitettiin 14.7.2015

makaavan laatimisen kanssa. Pyynikintorin

pitosopimuksista. Raitiotieallianssin työssä

ja osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimus

ja Santalahden välisestä rataosuudesta on

osakeyhtiö ohjaa erityisesti ratatekniikan

29.11.2016.

teetetty yleissuunnitelman tarkennus.

tavoiteaikatauluna

ja varikon suunnittelua ja rakentamista se-

Raitiotie on tarkoitus toteuttaa kahdessa

Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saa-

kä ratainfran kunnossapidon valmistelua.

vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan

tava valtiontuki on enintään 30 prosenttia

Raitiotien valmistuttua yhtiö keskittyy jär-

vuosina 2017–2021. Rakentaminen osalla

hankkeen rakentamiskustannuksista, kui-

jestelmän omistamiseen ja kunnossapidon

1 on käynnistynyt useilla keskustan kaduil-

tenkin enintään 71 milj. euroa siten, että

koordinointiin yhdessä Tampereen kaupun-

la, Hervannan valtaväylän varrella ja Her-

1. vaiheen osuus on enintään 55,05 milj.

gin kanssa.

vannassa vuoden 2017 aikana. Tavoitteena

euroa ja 2. vaiheen osuus enintään 15,95

on, että raitiotien koeliikenne alkaa syksyllä

milj. euroa. Raitiotieallianssin osan 1 ke-

Toiminnan kuvaus

2019. Kaupallinen liikenne keskustasta Her-

hitysvaiheeseen saatiin valtiontukea 3,06

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 pe-

vantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena

milj. euroa, joka tuki ei vaikuta saatavaan

rustaa raitiotiehankkeen kehitysohjelman.

aloittaa vuonna 2021.

rakentamisvaiheen valtiontukeen. Lisäksi

Raitiotien kehitysohjelma koordinoi rai-

Tampereen Raitiotie Oy:n varsinainen

osan 2 kehitysvaiheen arviolta 2,7 milj. eu-

tiojärjestelmän toteuttamista kaupungin

toimitusjohtaja aloittaa 1.10.2017. Tavoit-

ron kustannuksiin on tarkoitus hakea erik-

vastuulla olevissa asioissa suunnittelu-, ra-

teena on, että osakeyhtiön neljä muuta

seen valtion tukea 30 prosenttia.

kentamis- ja käyttöönottovaiheissa 2017

keskeistä vastuuhenkilöä aloittavat työnsä

- 2021. Raitiotiejärjestelmän toteuttami-

syksyn 2017 aikana.

Raitiotien

kehitysohjelma

valmistelee

myös jatkolinjojen suunnittelua yhdessä

nen on osa valtion ja kehyskuntien kanssa

Raitiovaunujen toimittaja kilpailutettiin

kaupunkiympäristön suunnittelun palvelu-

tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdys-

tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä

ryhmän kanssa. Näitä suunnittelutehtäviä

kuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä.

aikana. Vaunuhankinnan päätöksestä (KH

ovat muun muassa varautumissuunnitelma

Raitiotie on kaupungin strategiassa joukko-

3.10.2016) on valitettu markkinaoikeuteen.

Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien raide-

liikenteen kärkihankkeena.

Markkinaoikeuden päätös on luvattu annet-

risteyksen toteuttamiseen, osan 2 kehitys-

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, et-

tavaksi 6.10.2017. Raitiotien osalle 1 tarvi-

vaihetta edeltävä yleissuunnittelu osuudella

tä kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien

taan 16 raitiovaunua, joiden hankintahinta

Pyynikintori - Pölkkylänniemi ja jatkolinjan

toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta–

on noin 61 miljoonaa euroa. Vaunut han-

yleissuunnittelu

keskusta–Tays mukaisen raitiotiehankkeen.

kitaan vuosien 2017–2021 aikana. Tampe-

- Koilliskeskus. Raitiotien kehitysohjelma

Raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallinnoin-

reen Raitiotie Oy vastaa vaunuhankinnasta.

teettää ympäristönvaikutusten arviointeja,

timuodoksi valittiin osakeyhtiö. Kaupungin-

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi ke-

tutkimuksia ja mittauksia sekä osalla 1 että

valtuuston hyväksymä Raitiotieallianssin

hitysvaihe on arvioitu osan 1 toteutussuun-
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Töiden eteneminen ja toiminnan
painopisteet vuonna 2017

Rakennustyöt ovat vuonna 2017 eden-

raitiotien toteuttamiseen liittyvästä päätök-

neet useilla kaduilla ydinkeskustassa, Her-

senteosta, joukkoliikenteen järjestelyistä,

Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi

vannan haaralla sekä yliopistollisen kes-

rinnakkaishankkeista ja asemakaavoitukses-

vuoden 2017 alusta. Rakentaminen on pit-

kussairaalan ratahaaralla. Raitiotieallianssi

ta. Elokuussa 2017 Raitiotieallianssin toteu-

käaikainen ja monia muutoksia aiheuttava

tiedottaa verkkosivuillaan (raitiotieallianssi.

tusvaiheen 1 projektiajasta oli käytetty 15

urakka, sillä raitiotie tulee keskelle elävää ja

fi) kunkin alueen rakennustöistä tarkem-

prosenttia, ratainfran tekninen valmiusaste

toimivaa kaupunkia. Rakentaminen on jaet-

min erikseen. Tampereen kaupungin omilla

oli 8 prosenttia ja toteutunut laskutus 6 pro-

tu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Her-

verkkosivuilla tiedotetaan muun muassa

senttia.

vannan valtaväylä, Hervanta, varikko.

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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Raitiotien rakennustyöt laajenevat syys-

ja julkisuuskuva ovat osa palveluntuottajia

oitu, että bonuspoolista toteutuu 50 pro-

ja lokakuun 2017 aikana myös Hervannan

motivoivan Raitiotieallianssin kannustinjär-

senttia.

varikon tontille ja Hallilan alueelle. Raitio-

jestelmän mittaristoa.

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu

tien rakentaminen erityisesti ydinkeskustan

Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa

8/2016 hintatasossa. Allianssin kehitys-

keskeisillä kaduilla aiheuttaa muuttuvia jär-

harrastetaan erityisesti Helsingin ja Pohjois-

vaiheessa on päätetty sitoa tulevat kustan-

jestelyjä, kiertoreittejä ja eri kulkumuodoil-

maiden uusien raitiotiekaupunkien kanssa.

nusmuutokset osaindekseihin. Allianssin

le matka-aikojen pidentymistä. Erityisesti

Raitiotien rakentamisen lähtökohtana on,

tavoitekustannusta tarkastetaan 1–4 kertaa

Hämeenkadun järjestelyillä on merkittävä

että tonteille pääsee ja pelastus- ja huolto-

vuodessa tai suurimpien hankintojen yhtey-

vaikutus koko kaupunkiseudun bussiliiken-

liikenteen tulee toimia. Keskeistä on, että

dessä vastaamaan indeksimuutoksia, jolloin

teen kulkuun. Liikennejärjestelyt muuttuvat

asianosaiset saavat tiedon muutoksista en-

tavoitekustannus joko laskee tai nousee.

rakennustöiden edetessä. Muuttuneista lii-

nakkoon ja riittävän ajoissa.

Kaikki allianssin osapuolet ovat sitoutuneet

kennejärjestelyistä tiedotetaan eri kanavis-

Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi ke-

osan 1 tavoitekustannukseen toteutusvai-

sa. Raitiotieallianssilla on kaksi täysipäiväis-

hitysvaihe on tarkoitus aloittaa syksyn 2017

heen 1 allianssisopimuksen allekirjoituk-

tä tiedottajaa ja tiedottajaharjoittelijoita

aikana. Aloituspäätös tuodaan kaupungin-

sella. Indekseihin perustuvien kustannus-

sekä yhdyshenkilö kiinteistöjen suuntaan.

hallituksen päätettäväksi.

muutosten riskit ja hyödyt ovat tilaajalla,

Raitiotien kehitysohjelmalla on yhdyshen-

Tampereen Raitiotie Oy:llä.

kilö kivijalkayritysten suuntaan sekä vastuu-

Talous

henkilö raitiotien rakentamiseen liittyvien

Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin

kuun toteutuneet toimintakulut ylittävät

palautteiden käsittelyssä.

Raitiotien kehitysohjelman tammi-elo-

osalle 1 on määritetty kokonaiskustannusar-

29,7 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen

Asukkaille järjestetään yleisötilaisuuksia

vio 238,8 miljoonaa euroa, joka muodostuu

siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotien kehi-

osan 1 rakennustöiden vaikutuksista. Rai-

•
osan
1
kehitysvaiheen
kustannuksista 10,5 milj. euroa,

tysohjelma maksaa Raitiotieallianssille rai-

•
osan
1
toteutusvaiheen
kustannuksista, joita ovat allianssin
palveluntuottajia sitova tavoitekustannus
219,0 milj. euroa,

tamisen kustannuksia on tammi-elokuussa

•
tilaajan hankinnat allianssiin 4,2
milj. euroa,

kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista

tiotien kehitysohjelma vuokraa Tampereen
aikuiskoulutuskeskukselta

RatikkaNysseä

vuorovaikutustilaisuuksiin. Raitiotien rakentamisen palautteiden vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yhteistyössä
Frenckellin palvelupisteen kanssa. Raitiotieallianssin yhteistoimintaa mitataan erillisellä sidosryhmille suunnatulla kyselyllä.

•
tilaajan
riskivaraus
allianssihankinnassa 3,2 milj. euroa sekä

tiotien rakentamislaskut. Raitiotien rakenkertynyt noin 30,39 milj. euroa. Kustannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:ltä
on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Sopimus on tavoite allekirjoittaa lokakuun 2017

•
bonuspoolin budjettivaraus 1,875
milj. euroa.

aikana. Raitiotie kehitysohjelman toiminta-

systemaattisesti

Osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 mil-

nitelman mukaisesti, mutta arvio tarkentuu

analysoimalla. Yhteistoiminnan sujuminen

joonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvi-

loppuvuoden aikana, ja myös vuosisuun-

Raitiotiehankkeen julkisuuskuvaa mitataan
toimituksellista

mediaa

katteen ennustetaan toteutuvan vuosisuun-

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

2017

2018

2019

2020

2021 Yhteensä

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-7,5

Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe)

-63,3

-65,3

-62,3

-38,7

-9,2

-238,8

Vaunuhankinta *)

-12,1

-2,8

-42,9

-3,0

18,9

19,6

18,7

0,9

Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus
Tampereen Raitiotie Oy

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1
*) Arvio tarkentuu kun markkinaoikeuden päätös saadaan
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nitelman alittuminen on mahdollista. Rai-

kioista, lupamaksuista ja rahoituskuluista.

kustannuksen 61 milj. euroa sekä Raitiotien

tiotieallianssin tavoitekustannuksen pitä-

Tampereen Raitiotie Oy:n tuloksen ennus-

kehitysohjelman vuosien 2017-2021 kus-

vyyteen ovat asettaneet haasteen varikon

tetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mu-

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

ja Hallilan asemakaavojen valitusprosessit,

kaisesti ja investointien vuosisuunnitelman

hetken valtiontuen osalta osan 1 rakenta-

joiden vuoksi raitiotieradan rakentamisen

mukaisesti kalustohankinnan etenemisestä

misvaiheen valtiontuen osuus oli 55,05 milj.

työjärjestystä on muutettu ja viivästykset ai-

riippuen.

euroa ja rakentamisvaihetta edeltäneen ke-

heuttavat haittaa muun muassa ylimääräisi-

Raitiotiehankkeen tammi-elokuun toteu-

nä liikennejärjestelyinä ja työvaiheina. Kau-

tuneet kustannukset (Raitiotien kehitysoh-

punkihallituksen suunnittelukokous päätti

jelma + Tampereen Raitiotie Oy) ovat 30,93

18.4.2017 hankkeen laajennuksena, että

milj. euroa. Hankkeen toteutuneet kustan-

Hermiankadulle toteutetaan raitiotiepysäk-

nukset (Tampereen Raitiotie Oy + Raitiotien

ki. Osan 1 sähkönsyöttöasemien sijaintia

kehitysohjelma) projektin alusta ovat 41,43

ja ulkomuotoa on muutettu rakennuslupa-

milj. euroa, josta kehitysvaiheen kustannus-

prosessien aikana. Toistaiseksi muutosten

ten osuus on 10,5 milj. euroa. Hankkeen

kustannusvaikutusta ei ole voitu tarkalleen

osan 1 kokonaiskustannusarvio valtuuston

arvioida.

päätösteon hetkellä oli 307,3 milj. euroa,

Kaupunkiympäristön palvelualue toteut-

josta valtiontuen osuus on 58,11 milj. euroa.

taa raitiotien rinnakkaishankkeita vuosibud-

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannus-

jetin puitteissa, osa niistä teetetään Raitio-

arviosta rakentamisvaiheen kustannuksen

tieallianssilla.

osuus oli 228,3 milj. euroa ja rakentamis-

Tampereen Raitiotie Oy:n tammi-elokuun

vaihetta edeltäneen kehitysvaiheen kustan-

toteutuneet toimintakulut ovat 0,54 milj.

nuksen osuus oli 10,5 milj. euroa. Lisäksi

euroa, koostuen pääosin asiantuntijapalk-

kustannusarvio

sisälsi

hitysvaiheen valtiontuen osuus oli 3,06 milj.
euroa.

vaunuhankinnan
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Strategiakortit
Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki

muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

nusteessa. Tytäryhteisöjen tavoitteista ra-

-kaupunkistrategiaa toteutetaan talousar-

Seuraavilla ”strategiakorteilla” raportoi-

portoidaan tilinpäätöksessä.

viossa asetetuilla toiminnan tavoitteilla.

daan koko kaupungin ja palvelualueiden

Koko kaupungille asetettujen tavoitteiden

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017

tavoitteiden toimenpiteiden sekä liikelaitos-

toimenpiteiden toteumat löytyvät strategia-

talousarviossa 10 koko kaupunkia koske-

ten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoit-

korteista 1–10 sekä 47-49 ja palvelualuei-

vaa toiminnan tavoitetta. Nämä tavoitteet

teiden toteutumista vuoden 2017 aikana.

den tavoitteiden toimenpiteiden toteumat

on vastuutettu konsernihallinnolle. Palve-

Toiminnan tavoitteista ja toimenpiteistä

lualueille asetettiin yhteensä 35 tavoitetta,

raportoidaan kolme kertaa vuodessa. Poik-

Liikelaitosten tavoitteiden toteumat löy-

Pirkanmaan pelastuslaitokselle 3 tavoitetta

keuksina ovat erikoissairaanhoidon ja pe-

tyvät korteista 1-23, Pirkanmaan pelastus-

ja liikelaitoksille 23 tavoitetta. Toiminnan

rusterveydenhuollon kustannuksia koskeva

laitoksen tavoitteiden toteumat korteista

tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia.

tavoite sekä liikelaitosten liikevaihtoa ja

24-26.

Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jot-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvoin-

ka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja oh-

tia koskevat tavoitteet. Näistä tavoitteista

jaavat omistajan edustajien toimintaa muun

raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösen-

löytyvät korteista 11–46.
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

Konsernihallinto
Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

1.1

Toiminnan tavoite

Uuden osallistumisen mallin mukainen asukkaiden, yritysten,
henkilöstön ja yhdistysten yhteinen alueverkostotoiminta on
käynnistynyt

Toimenpide

Alueverkostotoiminta on käynnistetty kaikilla alueilla (koillinen, eteläinen
ja läntinen)

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

Toteutuminen
Uuden osallistumisen mallin mukainen alueverkostotoiminta on käynnistynyt koillisella alueella. Alueverkostot ovat alueiden
virallisia kanavia, jotka toimivat kaupungin kumppanina. Ne ovat avoimia ja yhteisiä alueellisen osallistumisen ja kehittämisen ei-hallinnollisia foorumeja. Alueverkostoissa kohtaavat alueellisina kumppaneina asukkaat, järjestöt, yritykset ja kaupungin henkilöstö.
Alueverkostoissa osallistutaan alueiden ja niiden palveluiden kehittämiseen sekä aluetta koskevien asioiden valmisteluun ja
päätöksentekoon. Verkostot voivat koota ja tarjota kokemustietoa alueilta, antaa kannanottoja ja näkemyksiä valmistelussa
oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita. Vuosittain jaetaan myös hakemusten perusteella kullekin alueelle 5 000 €:n suuruinen
alueraha yhteisölliseen toimintaan. Alueverkostot tekevät esitykset aluerahan jakamisesta.
Koillinen alueverkosto on kokoontunut tammi-elokuun aikana kolmesti. Muilla alueilla (etelä, kaakko, länsi) alueverkostotoiminta käynnistyy syys-lokakuun 2017 aikana. Alueverkostojen toiminnan käynnistymisen myötä aiemmin toiminnassa olleet
Alue-Alvarit ja aluetoimijaverkostot yhdistetään alueverkostoiksi.

+ (Toteutuu)

			
Toiminnan tavoite

Henkilöstö kehittäjänä – toimintatapa on luotu ja toteutus on
käynnissä

Toimenpide

Henkilöstö kehittäjänä - toteutussuunnitelma on luotu ja
henkilöstön kehittämiskyvykkyyttä tukeva toiminta on käynnissä.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

2.1

Toteutuminen
Henkilöstö kehittäjänä -toteutussuunnitelma ja kokonaiskuva kumppanuus- ja kehittämiskulttuurista on luotu. Toimintatavan
suunnittelu on aloitettu keväällä toteutetun henkilöstö kehittäjänä -kyselyn pohjalta. Henkilöstö kehittäjänä -päivä järjestettiin 6.6.2017.
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+ (Toteutuu)

Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

3.1

Toiminnan tavoite

Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistymiselle on luotu hyvä
perusta

Toimenpide

Kaupungin sisäisen projektin kautta varmistetaan, että sote- ja
maakuntauudistus tapahtuu kaupungin näkökulmasta järjestelmällisesti,
tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja muutokseen liittyvät riskit halliten.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

Toteutuminen
Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arvioinnin riskiprofiili ja muutosanalytiikka ovat ohjanneet projektin työskentelyä.
Kaupungin ja maakunnan tukipalvelujen selvitys valmistui talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinta- ja logistiikkapalvelujen
sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osalta. Tukipalvelujen uudelleenjärjestämisen jatkotoimenpiteet määriteltiin selvityksen pohjalta. Sopimusten hallinnan osaprojekti eteni projektisuunnitelman mukaisesti.
Uuden strategian laadinnassa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Uudistuksen lisäajan vaikutuksista
Tampereen kaupungin valmisteluun tehtiin analyysi. Monipuolisemman ja vaikuttavamman muutosviestinnän tueksi on
laadittu suunnitelma. Kaupungin sote-uudistus kokonaisuuteen keskeisesti lukeutuva Hatanpään sairaalan ja Tampereen
yliopistollisen sairaalan yhdistämisen valmistelu on edennyt suunnitellusti. Yhdistämispäätös käsitellään kaupunginvaltuustossa 2.10.2017.

		

			

+ (Toteutuu)

4.1

Toiminnan tavoite

Tilikauden tulos on -18,8 milj. €

Toimenpide

Talousraportoinnissa arvioidaan tavoitteen toteutumista ja
tarvittaessa tehdään talouden tasapainottamisesitys kh:lle ja
kv:lle.

Vastuuhenkilö

Männikkö Jukka

Toteutuminen
Elokuun ennusteen mukaan tilikauden tulos on -24,0 milj. euroa.Ennusteessa on huomioitu PHSP:lle kertyneiden ylijäämien mahdollinen palautus jäsenkunnille, josta ei vielä ole päätöstä. Tampereen osuus palautettavista ylijäämistä on arvion
mukaan 5,7 milj. euroa. Kaupungin toimintayksiköiden tulee toteuttaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä kaikin
mahdollisin keinoin välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

		

			

- (Ei toteudu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

5.1

Toiminnan tavoite

Investointien tulorahoitus-% on 43,0

Toimenpide

Tavoitteen toteutumista arvioidaan talousraportoinnissa ja
tilinpäätöksessä.

Vastuuhenkilö

Männikkö Jukka

Toteutuminen
Elokuun ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on 38,5 %.

		

			

- (Ei toteudu)

Toiminnan tavoite

Innovatiivisten hankintojen osuutta kasvattamalla on saatu aikaan
kustannussäästöjä

Toimenpide

Innovatiivisten hankintojen tiekartta jalkautetaan ja luodaan
kustannussäästöjen todentamismalli.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

Toteutuminen

6.1

Tiekartan jalkauttamista on jatkettu ylimmän johdon johtamisfoorumilla kesäkuussa ja järjestämällä koulutusja sparraustilaisuuksia tiekarttaa toteuttaville yksiköille. Hankintaverkoston osaamista on hyödynnetty tiekartan päivittämistä valmisteltaessa. Tiekartan viestintää ja toteuttamista tukeva työkalu smarttampere.fi -sivustolla on julkaistu,
aktiivinen viestintä alkaa syksyn aikana. Tiekartta viestii myös muille kaupungeille Tampereen hankintoja koskevista suunnitelmista. Tätä on edistetty puheenvuorolla Hankinta- ja logistiikka-alan neuvottelupäivillä ja toimimalla 6Aika-hankkeen
innovatiiviset hankinnat -työryhmässä.
Hankintojen kustannussäästöjen todentamismallin rakentamiseen liittyvä Pro gradu -tutkielma on valmistumassa. Tutkielmassa tutkitaan, miten kustannussäästöt ymmärretään: suppeasti hankinnan kustannuksiin ja taloudellisuuteen liittyvänä
asiana vai laajemmin, jolloin säästöjen voidaan nähdä syntyvän hankintojen ja toiminnan tuloksellisuuden paranemisesta. Lisäksi kustannussäästöjen todentamismallin rakentamista on edistetty kartoittamalla malliin sisällytettäviä mittareita.
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+ (Toteutuu)

Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat
laskeneet kaupunkitasolla keskimäärin 10 %

Toimenpide

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia ennaltaehkäistään laaditun
toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

7.1

Toteutuminen
 onsernihallinnossa on laadittu toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon kanssa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.
K
Suunnitelman pohjalta on mahdollistettu Frenckell-kuntosalin halukkaiden konsernihallinnon työntekijöiden käyttöön. Kuntosalille
on järjestetty ja järjestetään kuntosaliohjausta. Konsernihallinnon henkilöstölle on organisoitu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin painottuva avokuntoutusryhmä. Ryhmän ohjaus tapahtuu työterveyshuollon toimesta.
Palveluryhmille on asetettu omat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi. Palveluryhmät ovat laatineet toimenpidesuunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Kaupunkitasolla työterveyshuollon kanssa on kehitetään näyttöön perustuvaa hoitoketjua tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointipalvelujen kanssa pilotoidaan tehostettua toimintamallia tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.
Kaupunkitasolla tuki- ja liikuntasairauksista aiheutuvat poissaolot ovat lisääntyneet alkuvuonna 2017 edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna.

		

			

- (Ei toteudu)

Toiminnan tavoite

Tilankäyttöä on tehostettu

Toimenpide

Keskustan virastotalojen kehittämisperiaatteet on hyväksytty, ja
virastotalon tilankäytön uudistaminen edennyt suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Hirvelä Heli

Toteutuminen

8.1

 aupungin keskustan virastotalojen (hallintorakennusten) tilankäytön uudistamisen periaatteet hyväksyttiin
K
6.3.2017 kaupunginhallituksessa.
Virastotalon ensimmäisen vaiheen tilajärjestelyt ovat valmistuneet ja toisen vaiheen (mobiilipisteiden määrittely) suunnittelu
on käynnistynyt.
Virastotalon tilankäytön uudistaminen on 2., 3. ja 4. kerrosten osalta valmistui kesän aikana ja tilankäyttö ko. kerroksissa on
saavuttanut asetetun < 15 m2/hlö -tavoitteen.
Frenckellin tilajärjestely on käynnistynyt 1.9. Tietotalon tilajärjestely valmistuu vuoden loppuun.
Työpisteitä on tullut vuoden 2017 aikana n. 130 lisää, laskennallinen säästö on n. 800.000 euroa/vuosi.

		

			

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

Toiminnan tavoite

Tilankäyttöä on tehostettu

Toimenpide

Tarpeettoman tilaomaisuuden realisointia on jatkettu
suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

8.2

Toteutuminen
Tilaomaisuutta on myyty 33 176 000 euron arvosta, myyntivoitto 27 221 400,54 euroa. Suurimpana myyntinä oli Sähkölaitoksen rakennukset, joiden myyntihinta oli 33 027 000,00 ja myyntivoitto 27 072 400,54 eur.

		

			

Toiminnan tavoite

Tampere 2017 -toimintamallin toimeenpano on edennyt
suunnitellusti

Toimenpide

Siirtymävaihe on toteutettu hallitusti.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

+ (Toteutuu)

9.1

Toteutuminen
 uden toimintamallin mukainen organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2017 pois lukien uudet poliittiset toimielimet, jotka aloitU
tivat toimintansa 1.6.2017. Kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria on viety uudessa toimintamallissa eteenpäin henkilöstö
kehittäjänä periaatteiden, mahdollistavan johtamisen ja osallistumisen mallin avulla. Palvelualueita on tuettu muutoksessa
konserniohjauksesta yhteistyömallin avulla. Uutta toimintamallia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
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+ (Toteutuu)

Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

10.1

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Mahdollistavan johtamisen kehittämissuunnitelmaa (20162018) on tarkennettu ja kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

Toteutuminen
Mahdollistavan johtamisen kehittämissuunnitelma on tarkennettu. Y
 limmälle johdolle on järjestetty kaksi johtamisfoorumia
(7.3.2017 ja 6.6.2017) kaupungin johtamisperiaatteisiin perustuen. Myös esimiespäivä on pidetty (5.4.2017) mahdollistavan
johtamisen teeman mukaisesti. Johtamisen valmennusohjelman sisällöllinen uudistaminen on käynnistetty. Johtamisen käsikirjan (sähköinen) laadinta on aloitettu.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen osaamisvaatimusten
mukaisesti

Toimenpide

Johtamiskyvykkyyden kehittymistä on arvioitu.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

Toteutuminen
Ylimmän johdon (=johtamisfoorumeihin osallistujat) esimiesarviointi on toteutettu (kyselyn toteutus 19.5.2.6.2017). Yhteenvetoraportin tuloksia on käsitelty konsernihallinnon johtoryhmässä 27.6.2017. Esimiesarviointien tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisessa johtamiskyvykkyyden vahvistamisessa kohdentamalla
kehittämistoimenpiteitä erityistä tukea tarvittaviin osa-alueisiin. Ylimmälle johdolle tarjotaan tukea tulosten
läpikäymiseen sekä kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun henkilöstöyksikön toimesta. Esimiesarviointi
toteutetaan myöhemmin syksyllä 2017 kaikille esimiehille.

			

10.2

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

10.3

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Kaupungin, konsernihallinnon ja palvelualueiden johtoryhmiä
on kehitetty johtamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

Toteutuminen
 alvelualueiden johtoryhmävalmennukset on toteutettu ja useiden palveluryhmien johtoryhmävalmennukset on käynnistetty.
P
Kaupungin ja konsernihallinnon johtoryhmien valmennusten suunnittelu on aloitettu.

		

			

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Johtamisen osaamisvaatimukset on sisällytetty osaksi
esimiesten rekrytointiprosessia.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

+ (Toteutuu)

10.4

Toteutuminen
S oveltuvuusarviointeihin on sisällytetty johtamisen osaamisvaatimusten arviointi. Haastattelukysymysmallit on laadittu johtamisen osaamisvaatimusten mukaisesti. Rekrytointivalmennusten sisällöissä on huomioitu osaamisvaatimukset.
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+ (Toteutuu)

Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

tavoite

Toiminnan taloudellisuutta on parannettu selkeällä
konserniohjauksella (OTKS)

Toimenpide

Konserniohjausprosessien uudistaminen etenee suunnitellusti
ja prosesseja tehostetaan mm. lean-ajattelua hyödyntäen.

Vastuuhenkilö

Hirvelä Heli, Linnamaa Reija, Maunu Anna-Maria, Männikkö Jukka,
Pietikäinen Niina, Vuojolainen Arto

47.1

Toteutuminen
Konserniohjausyksiköt ovat kehittäneet prosessejaan uutta toimintamallia vastaavaksi. Uudessa toimintamallissa korostuu
konserniohjauksen osalta tuki palvelualueille ja konserniohjaustehtävä sekä yksiköistä nimettyjen palvelualuekohtaisten
vastuuhenkilöiden rooli. Henkilöstöhallinnon rekrytointi- ja osaamisen prosesseja on tarkasteltu Lean-ajattelun mukaisesti.
Organisaation kyvykkyydet on määritelty (uudistumiskyky, johtamiskyky, oppimiskyky ja vuorovaikutus - viestintäkyky) ja ne
ohjaavat yksiköiden osaamistarpeiden tunnistamista. Henkilöstöhallinnon delegointien uudelleenarviointi ja uusien delegointien valmistelu on edennyt suunnitellusti.
Toiminnan ja talouden ohjausprosessia on uudistettu toimintamallin muutoksen edellyttämällä tavalla. Saatujen kokemusten
perusteella arvioidaan talousarvioprosessin edelleen kehittämisen tarvetta vuodelle 2018. Hallintoyksikön osalta konserniohjausta on selkeytetty organisaatiomuutoksilla, sisäisellä uudistamisprojektilla sekä koko hallintoyksikön henkilöstön Lean-koulutuksella. Viestinnässä on lisätty viestinnän suunnittelua ja etupainotteista reagoimista. Omistajaohjaus on luonut mallin
tytäryhteisöjen tavoiteasetannalle yhdessä palvelualueiden kanssa. Malli on otettu käyttöön ja prosessiin liittyvät vastuuhenkilöt on valittu palvelualueilta. Ohjausprosessien osalta on tunnistettu tarve asiakkuudenhallinnan kehittämiselle. Asiakkuuksien
ja palveluiden hallintaa on lähdetty kehittämään yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

		

			

± (Toteutuu osittain)

tavoite

Yhteisöllisyyttä on vahvistettu kaupungin toimintaprosesseissa

Toimenpide

Roolijako vahvan yhteisöllisyyden edistämisessä
(sis. päätöksentekoon osallistuminen, palveluiden
yhteiskehittäminen, yritysyhteistyö) on selkiytetty ja uusia
toimintakonsepteja on otettu käyttöön.

Vastuuhenkilö

Linnamaa Reija

48.1

Toteutuminen
Strategia- ja kehittämisyksikkö on määritellyt rooliaan yhteisöllisyyden edistämisessä muotoilemalla henkilöstön tehtävänkuvista ja osaamisista yhtenäistä palvelukuvausta yhteiskehittämisen tueksi muulle kaupunkiorganisaatiolle.
Sähköisen osallistumisen työkalupakki on julkaistu henkilöstön käyttöön. Uusia kokeilukäytössä olevia sähköisen osallistumisen työkaluja ovat ideoiden keräämiseen ja äänestämiseen tarkoitettu Innoduel ja kyselyihin hyödynnettävä Tampereen Raati
–mobiilisovellus. Molempia on hyödynnetty sekä henkilöstön että kuntalaisten osallistumisessa.
Alueellisen osallistumisen järjestämistä alueverkostotoiminnaksi on toteutettu strategia- ja kehittämisyksikön ja hyvinvoinnin
palvelualueen yhteistyönä. Alueverkostotoiminta on käynnistynyt Koillisella alueella ja käynnistyy muilla alueilla (länsi, etelä,
kaakko) syksyn 2017 aikana.
Strategia- ja kehittämisyksikön 6Aika-projekteissa on toteutettu kokeiluja uusista yhteiskehittämisen toimintakonsepteista.
6Aika Avoimet innovaatioalustat –projektissa luotua Koklaamo-toimintamallia hyödynnettiin liikenneturvallisuuden teemassa
yhteistyössä alan yritysten kanssa. Lisäksi käynnistettiin tamperelainen joukkorahoitusalusta. 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus –projektissa on käyttäjälähtöisesti kehitetty lapsiperheiden digitaalista palvelutarjotinta. Sivusto tampereenpalvelut.
fi on valmistunut pilotoitavaksi. Projektissa on kokeiltu myös yritysten verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä
kaupungin valinnanvapausprojektin kanssa. Lisäksi 6Aika-projektit järjestivät Kipinä-pitchaustilaisuuden helmikuussa yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.

		

			

+ (Toteutuu)
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Tavoitteet
1–10 sekä 47-49

tavoite

Kaupunkistrategia/Tampereen Digiohjelma

Toimenpide

Käynnistetään ja resursoidaan digiohjelma, toteutetaan
palvelualueiden priorisoidut kokeilukohteet ja valmistellaan
näiden kokeiluiden tulosten pohjalta vuoden 2018 konsernin
kehittämissalkkujen kehityskohteita.

Vastuuhenkilö

Oksala Jarkko

49.1

Toteutuminen
 igiohjelman käytännön toteutus on käynnistynyt maaliskuussa 2017 ohjelmapäällikön aloittaessa. Vuodelle 2017 suunnittelut
D
rekrytoinnit on saatu päätökseen elokuun aikana ja kaikki projektit ovat käynnistyneet. Digiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien projektikohtaisten käytännön toimenpiteiden toteutus on käynnisssä. Yhteistyö eri osapuolien välillä
toimii hyvin ja ohjelmassa on positiivinen tekemisen henki. Jokaisella projektilla on palvelualueilta nimetty tehtäväkohtainen
ohjaaja ja lisäksi tarvittaessa ohjausryhmä. Näin varmistetaan, että kokeiluiden ohjaus tulee kehitettävästä prosessista. Kaikki
digiohjelman projektit tavoitteineen ja tilanteineen on kirjattu kaupungin käyttämään projektisalkkuun seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi digiohjelman vuoden 2018 suunnittelu on käynnistynyt.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Hyvinvoinnin palvelualue
Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta
Tavoitteet 11-21 sekä 46

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Monipuolista liikunnan harrastamista tuetaan kehittämällä
liikkumisen olosuhteita (mm. maauimala, Tesoman jäähalli, Kaupin
urheilupuiston jalkapallokentät)

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.1

Toteutuminen
L iikuntaolosuhteita on kehitetty tavoitteen mukaisesti. Tesoman jäähallin peruskorjaus ja Kaupin urheilupuiston lämmitettävä tekonurmi ovat valmistuneet. Alasenjärven frisbeegolf-keskuksen rakentamistyöt ovat käynnissä. Ilmaisia kulttuuripyöräretkiä on tarjottu kaikille kuntalaisille. Maahanmuuttajille on tarjottu monipuolisia liikuntamahdollisuuksia erillisen projektin
mahdollistamana. Esimerkiksimaahanmuuttajanaisille on järjestetty pyöräilyn opetusta sekä ohjattua vesijumppaa.
Tampereen kaikki koulut toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelmaa ja suurin osa päiväkodeista on mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa. Liikkuva koulu -toimintamallia on laajennettu toisen asteen oppilaitoksiin (2 lukiota ja Tredu kokonaisuudessaan).

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Liikuntaneuvontaa ja liikuntamahdollisuuksista viestintää
kehitetään edelleen.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.2

Toteutuminen
L iikuntaneuvonnan esitemateriaali on valmis ja viestintää on tehostettu useilla kanavilla, esimerkiksi tietoa liikuntatapahtumista ja maksuttomista liikuntamahdollisuuksista on saatavilla www.liikkuvatampere.fi -sivulla. Yhteistyötä terveysasemien
kanssa on tiivistetty ja lisätty, yhteistyötä tehdään myös työllisyyspalvelujen sekä yritysten kanssa. Uusia liikuntaluotseja on
koulutettu. Viestintää tehostetaan myös alueellisilla liikuntaverkostoilla.
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Kotihoidon asiakkaiden liikkumista edistetään etäyhteyden
kautta tarjottavilla liikuntapalveluilla.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.3

Toteutuminen
Kahdella kotihoidon lähipalvelualueella o
 n käynnissä kokeilu, jossa kotikuntoutuksen fysioterapeutti yhteistyössä Tredun
opiskelijan ja kotihoidon hoitajien kanssa tuottaa kotihoidon asiakkaalle yksilökohtaista liikkumisen tukea. Suunnitteilla on
laajentaa toimintaa etäyhteyden kautta tehtäväksi ryhmätoiminnaksi.Kotikuntoutuksen tulokset ovat lupaavia: 65 % asiakkaista kaatumisriski on pienentynyt.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Aikuissosiaalityön asiakkaille järjestetään liikuntaryhmiä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

11.4

Toteutuminen
 itkään toimeentulotuen asiakkaana olleille tarkoitettu Aktiivipassi myönnettiin tammi-elokuussa yhteensä 2011 henkilölle
P
(vuonna 2016 yht. 2434 henkilölle).
Nauha ry. toteutti keväällä Liikkuva Tampere -projektin kanssa Avaimia arkeen -ryhmätoimintaa, jossa asiakasohjaus tuki
Sarviksen sosiaalityöntekijöitä. Ryhmät olivat kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmät sisälsivät fysioterapeuttien ohjaaman liikuntaosion ja luennon. Loppuvuodesta on suunniteltu toista ryhmää.
Kuntoutuspolku ry:n toimesta on toteutettu osallisuutta vahvistavaa työtoimintaa, joka sisältää liikuntaa ja hyvinvointivalmennusta. Ryhmässä on 14 asiakasta ja kestoltaan se on 12 viikkoa. Ryhmätoimintaan osallistuvat asiakkaat ovat ohjautuneet
toimintaan aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kautta.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

12.1

Toiminnan tavoite

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on
kehitetty. Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason
nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa (TPE2016
vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja PTH + 3,2 %).

Toimenpide

Perusterveydenhuollon kiirevastaanottotoiminta aloitetaan arki-iltaisin
ja viikonloppuisin kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen
erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Kiirevastaanottotoiminta aloitettiin kesäkuun alussa 2017 Hatanpään terveysaseman tiloissa.
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12.2

Toiminnan tavoite

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on
kehitetty. Erikoissairaanhoidon suhteellinen kustannustason
nousu on pienempää kuin perusterveydenhuollossa (TPE2016
vs. TP2015: ESH + 4,4 % ja PTH + 3,2 %).

Toimenpide

Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa lisätään yhteistyötä avo- ja
asumispalvelujen sekä kehyskuntien perusterveydenhuollon kanssa,
jotta potilaat pääsevät viiveettä jatkohoitoon Taysin osastoilta ja Ensiapu
Acutasta.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Koukkuniemen alueella toimivista vanhainkodeista ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä voidaan konsultoida Hatanpään
sairaalan etupäivystäjää Acutan sijasta (1.4.2017 alkaen).
Vainajien siirto Koukkuniemen alueelta kuoleman toteamiseksi Acutaan on lopetettu. Kuoleman toteaa päivystysaikana Rauhaniemen sairaalan päivystävä lääkäri.
Kotihoidon asiakkaiden Acuta-käyntejä vähennetään uudella mobiilihoitajamallilla, lisäämällä kotihoidon lääkärien toimintaa
ja ohjaamalla Acutan monikäyttäjäasiakkaat käyttämään palveluja virka-aikana. Mobiilihoitaja tekee kotihoidon terveydenhoitajan kutsusta kotikäynnin, arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja tekee jatkohoitosuunnitelman tilanteissa, joissa asiakkaan
terveydentila on äkillisesti huonontunut. Tavoitteena on selvittää viiveettä terveydentilan muutoksen syy ja käynnistää hoito
mahdollisimman nopeasti asiakkaan kotona, sairaalassa tai Acutassa. Mobiilihoitajalla on päätöksenteon tukena erilaisia vieritestilaitteita, etäyhteydellä toimiva potilastietojärjestelmä sekä mahdollisuus kotihoidon lääkärin etävastaanottoon.
Lempäälän ja Pirkkalan kunnan kanssa on tehty sopimus terveyskeskusvuodeosastopalvelujen käytöstä kuormitustilanteissa.
Valmistelu Hatanpään sairaalan toimintojen yhdistymisestä TAYS:n on edennyt hyvin eri teemaryhmissä. Palvelutoiminnan
työnjaosta on päästy ratkaisuun, ja yhdistymispäätös valmistellaan Tampereen kaupunginvaltuuston 2.10.2017 kokoukseen .
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %)
ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

Toimenpide

Kotihoidon lääkäritoiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta johdetaan
määriteltyjen mittarien avulla tiiviissä yhteistyössä sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

13.1

Toteutuminen
I käihmisten palvelulinja ja sairaala- ja kuntoutuspalvelujen geripoli ovat yhdessä kehittäneet kotihoidon lääkäritoimintaa ja
sen mittareita. Mittarit kertovat mm. kotihoidon lääkäripalvelujen piirissä olevien kotihoidon asiakkaiden määrän, kotihoidon
asiakkaiden Acuta- käyntien ja sairaalapäivien lukumäärän sekä kotihoidon lääkäreiden tekemien kotikäyntien tai etäkotikäyntien lukumäärän. Tammi-elokuussa 2017 kotihoidon lääkäripalvelujen piirissä oli noin 60 % kotihoidon asiakkaista. Vielä
ei voida arvioida, onko näiden ikäihmisten Acuta-käyntien määrä vähentynyt.

		

			

+ (Toteutuu)

13.2

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %)
ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

Toimenpide

Palvelutalon kotihoidon toiminnan sisällöt määritetään ja vakiinnutetaan ja
palvelun määrää kasvatetaan.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 alvelutalon kotihoidon toiminnan sisältö on määritelty. Omassa tuotannossa oleva palvelu poikkeaa sisällöltään ostopalveluP
na hankitusta. Asiakkaiden määrä palvelutalon kotihoidossa on kasvanut.Nykyinen asiakasmäärä omassa tuotannossa on 122
ja ostopalveluissa 114. Kehitystyön aikana palvelutalon kotihoidon asiakkailla on ollut sama asiakasmaksu kuin perinteisessä
kotihoidossa, millä on vaikutuksia palvelun laajentamismahdollisuuksiin.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

13.3

Toiminnan tavoite

Ikäihmisistä vähintään 92 % asuu kotona (TA 2016 91,3 %),
vähintään 6 % tehostetussa palveluasumisessa (TA 2016: 6,5 %)
ja enintään 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa (TA 2016: 2,2 %).

Toimenpide

Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa vähennetään pitkäaikaispotilaiden
hoitopaikkojen määrää sulkemalla Rauhaniemen sairaalasta KantaRausan tiloista sairaalapaikat. Samalla lisätään vastaavasti ikäihmisten
ympärivuorokautisen hoidon paikkoja.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Kanta-Rausasta on lakkautettu osasto S11 paikat vuoden vaihteessa 2016 - 2017. Näitä paikkoja käytetään Pohjolankadun
tehostetun palveluasumisen asukkaitten remontinaikaisina asumispaikkoina. Kanta-Rausan osasto S9 sulkeutui 5.6.2017 ja
osasto S10 sulkeutui 31.8.2017. Sairaala ja kuntoutuspalveluista siirrettiin Avo- ja asumispalveluihin 12 lähihoitajan työpanos
palkkarahoineen, mikä mahdollisti ympärivuorokautisten hoidon paikkojen lisäämisen.
Pitkäaikaispotilaiden hoitovuorokaudet ovat vähentyneet vuoteen 2016 verrattuna. Pitkäaikaispotilaiden hoitopaikat vähentyivät 90 paikallavuonna 2016. Vuoden 2017 aikana pitkäaikashoitopaikat vähenevät yhteensä 62 paikalla, josta on jo
toteutunut 40 paikan väheneminen. Syyskuussa 2017 jonottajia ympärivuorokautiseen jatkohoitoon on noin 55 potilasta /
kuukausi.
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14.1

Toiminnan tavoite

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaista 61 % on
perhepalveluissa, 26 % lastensuojelun avohuollon palveluissa ja
13 % sijaishuollon palveluissa (vertailu TP 2016).

Toimenpide

Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöä lisätään alakouluikäisten
perheissä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 alvelurakenteen muutostyö näkyy asiakkaiden siirtymänä lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin.
P
Tilapäisen kotipalvelun osalta muutos näkyy kasvavana palvelutarpeena. Palvelusetelin määrärahat ovat ylittyneet. Tästä johtuen on aloitettu tilapäisen kotipalvelun suunnitelmallinen sisällön kehittäminen, jolla haetaan ratkaisuja siihen, miten asiakkaalle annettavat palvelutunnit kohdennetaan paremmin. Myös asiakaskriteerejä uudistetaan. Palveluseteliä on suunnattu
pääsääntöisesti alakouluikäisten ja pienten lasten perheille. Palveluseteliä on käytetty tammi-elokuussa 1667 tuntia (vuonna 2016 maalis-joulukuu 1936 tuntia).
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

15.1

Toiminnan tavoite

Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään on 66 %
(TA2016= 63 %).

Toimenpide

Nuorten laitossijoituksia vähennetään avohuollon sosiaalityötä
ja tehostettua perhetyötä edelleen kehittämällä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
T avoitteen tukemiseksi on aloitettu suunnitelmallinen sosiaalityön ja tehostetun perhetyön tiimirakenteen kehittäminen ja
organisoitumisen muutostyö. Tiimirakenteet on luotu ja uusiin tiimimalleihin siirrytään vaiheittain loppuvuoden 2017 aikana.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta
palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Uuden nuorten talon pilotointi käynnistetään.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen

16.1

 uorten talo avattiin ja pilotti käynnistyi 2.5.2017 Puutarhakatu 2:ssa. Nuorten talon koordinaattori aloitti
N
työnsä kesäkuussa. Nuorten talon pysyvät toimijat ovat Etsivä työ, Ohjaamo ja nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat (erityisnuorisotyö). Lisäksi Tredu, työllisyydenhoito ja sosiaalityö sekä useat muut eri toimijat jalkautuvat
Nuorten talolle säännöllisesti. Pilotin myötä Nuorten talon aukiolopäiviä on laajennettu (ma-to), mutta kävijämäärät ovat
olleet odotettua vähäisempiä.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssin toimintamalli
määritellään. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään
loppuvuodesta 2017.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

16.2

Toteutuminen
Hyvinvointiallianssin kehitysvaiheen toiminta- ja palvelumallityö on edennyt suunnitellusti. Palvelusuunnitelma hyvinvointiallianssin sopimuskaudelle, kaupallinen malli ja budjetti ovat viimeisteltävänä. Hyvinvointikeskuksen palveluiden käynnistämisen ja tuottamisen päävastuiden jakautumisesta on linjattu alustavasti 5/17 kaupunginhallituksessa. Alkusyksystä on
toteutettu Tampereen kaupungin henkilöstölle alustava henkilöstökysely rekrytointitarpeen kartoittamiseksi. Yhteisökahvilan
päävastuulliseksi toimijaksi valittiin Setlementti Tampere ry. Yhteisökahvilan konsepti luodaan yhdessä muiden 3. sektorin
toimijoiden kanssa Koklaamo -kehittämistyöpajoissa. Palveluiden seurannan ja mittaamisen osalta vaikuttavuusmittareiden määrittely on valmis. Avaintulosalueet on sovittu. Bonus-sanktiomalliin sidotut mittarit 1. sopimusjaksolle ovat valmiit
hyväksyttäviksi, samoin tarkennetut mittarit. ICT-infran, järjestelmien ja digipalvelujen suunnittelu on käynnissä. Hyvinvointikeskuksen rooliin osana maakunta- ja sote-uudistusta valmistautuminen jatkuu Pirkanmaan liiton kanssa toteutettavalla
yhteistyöllä. Kaupunginhallitus päättää 24.10.2017 kokouksessa Tesoman hyvinvointiallianssin siirtymisestä kehitysvaiheesta
toteutusvaiheeseen. Tämän jälkeen hyvinvointiallianssi jatkaa toimeenpano- ja toteutusvaiheen tehtäviä. Palvelutuotanto
käynnistyy 4/2018.
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Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Hyvinvointikeskuksen yhteisiä palveluja luodaan eri
toimijoiden alueellisella kumppanuudella.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

16.3

Toteutuminen
Hyvinvointikeskusten ja lähitorien toiminnan yhteinen kehittämisryhmä käynnistyi keväällä ja on kokoontunut viisi kertaa.
Koillisella alueella on luotu kumppanuudella yhteistä toimintaa erityisesti ikäihmisten palveluissa, liikunnassa ja terveysaseman asiakasraadin kanssa. Koilliskeskus on yksi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavan, Yhteinen keittiö -hankkeen pilottikeittiöistä.Koilliskeskuksen tiloja on annettu korvauksetta yhdistysten maksulliseen toimintaan, kun he vastaavasti tarjoavat
avoimissa tapahtumissa omaa ohjelmaansa. Kaakossa Kaukajärven verkostomaisen lähitorin ja Hervannan verkostomaisen
toimintamallin määrittelyyn osallistuneita on ollut enemmän kuin alkuvuodesta.
Lännessä on jatkettu alueen yrittäjien, kaupungin palveluiden ja asukkaiden kumppanuudella palvelun parantamista teemalla
"Parempi karkkipäivä – hyvää oloa ja kohtaamisia" osana Sitran Change Day -kehitystyötä.
Etelän Peltolammille myöhemmin rakennettavan hyvinvointikeskuksen toiminnan suunnittelu aloitettiin Me-talo -hankkeessa
toteutettujen kahden kumppanuustyöpajan muodossa.
Kaikilla palvelualueilla, pl Keskusta, on kumppanuudella toteutettuja, kaikille avoimia tapahtumia tai työpajoja. Keskustan
alueen Pyynikki-symbioosityöryhmä päätti toteuttaa loppusyksyllä aluetapahtuman. Aluerahoituksen saajien kanssa on tehty
yhteistyötä mm. tiedottamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Aluekoordinaattorit ovat mukana alueellisen Luotsitoiminnan
kehittämisessä.
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Sivistysja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta

17.1

Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Uusi alueellinen osallistumisen ja kehittämisen yhteistyöja kehittämisfoorumi alueverkosto toimii jokaisella palvelualueella (pl.
keskusta).

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Koillisen alueverkosto aloitti pilottina keväällä 2017 ja se on kokoontunut kolme kertaa kooten yhteensä n. 170 osallistujaa.
Alueverkosto teki esityksen aluerahan jakamisesta (osallistuva budjetointi) kokeillen sitä ennen digitaalista äänestyssovellusta. Lisäksi alueverkosto perusti alueen liikkumisen kehittämisen työryhmän. Alueverkoston asukkaista koostuva luontoliikuntaryhmä valmisteli aloitetta uuden luontopolun perustamiseksi Niihaman Hepovuoren alueelle. Alueverkosto antoi asukasmielipiteen valmisteluvaiheessa olevaan uuteen Tampereen strategiaan.
Lännen, kaakon ja etelän alueverkostot aloittavat toiminnan syksyllä 2017.
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17.2

Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Sivistys- ja kulttuuripalveluja kehitetään aluekeskuksissa ja
kaupunginosissa yhteistyössä asukkaiden ja muiden tuottajien kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
 hteistoiminnallista kehittämistä toteutetaan aluekeskuksissa ja kaupunginosissa (esim. syyskuun alussa Tammelassa kortteY
lijuhla, Hervanta-päivät, Tesoma-päivät). Kehittämistoimintaan on osallistunut eri ikäisiä alueiden asukkaita, koululaisia, henkilöstöä ja kolmannen sektorin toimijoita.
Haiharan taidekeskuksessa järjestettiin kesäkauden aikana 56 tapahtumaa, joista osa oli kolmannen sektorin toteuttamia
ja osa tehtiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vuoreksessa järjestettiin Puistokonsertteja, joihin paikallinen asukasyhdistys valitsi esiintyjät. Tesoman kulttuurikummi -hanke jatkui. Kummit järjestivät toimintaa aluetapahtumiin yhdessä
yhdistysten kanssa. Lastenkulttuurin kesäkiertue vieraili neljässä kaupunginosassa.
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Toiminnan tavoite

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Toimenpide

Geriatrian poliklinikalla toteutetaan kotiin tuotettavien
sairaanhoidollisten palvelujen asiakaslähtöinen palvelumuotoilu.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

17.3

Toteutuminen
 alvelumuotoilun ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa, toinen ja kolmas vaihe valmistuvat syksyllä. Tulosten perusP
teella suunnitellaan jatkotoimenpiteet.
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18.1

Toiminnan tavoite

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli
kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen
yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan järjestötoimintaa,
kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.

Toimenpide

Vahvistetaan järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja
vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja palveluohjausta;
järjestöedustamon toiminta käynnistyy.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
J ärjestöedustamo on kokoontunut säännöllisesti ja kokouksissa on käsitelty mm. kaupungin strategiaa ja hyvinvointikertomusta. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan selvitys Tampereen kaupungin yksiköissä on käynnistynyt. Järjestövetoisen vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus Tampereelle-hanke on valmisteltu. Päätöstä hankkeen rahoituksesta odotetaan. Kulttuurisen
vapaaehtoistoiminnan tila Suomessa -selvityksen pohjalta on käynnistymässä luotsitoiminnan kansallisen koordinoinnin
hanke. Uusia kokeiluja on tehty vapaaehtoistoiminnassa, esim. yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ja kotouttavan
sosiaalityön kanssa on toteutettu kulttuuriympäristötalkoot, joihin on osallistunut 30 maahanmuuttajaa.
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18.2

Toiminnan tavoite

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli
kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen
yhteistyön lisäämiseksi. Vahvistetaan järjestötoimintaa,
kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa
neuvontaa ja palveluohjausta.

Toimenpide

Verkostotoimintaa edistetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa
yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
L ukuvuodelle 2017-2018 on sovittu yhteistyön jatkamisesta harrastava iltapäivä -toiminnan ja kulttuurin kärkihankkeen välillä.
Kurssitarjonnan suunnittelun pohjana on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kysely, johon tamperelaisten
koulujen oppilaat ovat vastanneet.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Digitaalista viestintää lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

21.1

Toteutuminen
S ivistys- ja kulttuuripalveluissa on lisätty mm. digitaalista asiakasviestintää ja -hallintaa sekä palvelua. Perusopetuksen prosesseja on digitalisoitu (esim. oppilaaksiotto, koulukuljetus, Eppu-kerhoon haku);oppilashallintajärjestelmä Helmi on laajenemassa myös esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa on käytössä myös mobiiliseurantajärjestelmä Päikky, Lifecare-palveluohjauksen käytöönottoa valmistellaan ja tiedolla johtamista tukeva Effica Fakta on koekäytössä.Sähköinen
viestintä on laajasti käytössä perusopetuksessa: Helmi-viestintä on ensisijainen tiedottamisen väline. Myös hakuprosesseja
on digitalisoitu (esim. koulukuljetukset). Rehtoreiden käyttöönottama HelmiLukkari tuo oppilaiden ja huoltajien ulottuville
yksilölliset lukujärjestykset päiväkohtaisesti Helmi-järjestelmässä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Helmi-viestintää
syksyllä 2017 pilotoivat 10 varhaiskasvatuksen yksikköä on valittu.
Monikanavaista viestintää on kehitetty liikunta- ja nuorisoyksikön, kulttuuri- ja taideyksikön sekä kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön palveluissa.Kirjastoissa on lisätty digitaalisia palveluita esim. koululaisten mobiilitehtävät. Tietotorit tukevat digitalisaation käyttöönottoa antamalla asiakastukea. Orkesterihallintasovellus OPASin integrointia on jatkettu ja käyttöä laajennetaan seuraavilla kolmella segmentillä: tilojenkäytönhallinta, sopimusprosessit ja siihen liittyvät palkkionmaksukäytännöt sekä
autonominen työvuorosuunnittelu. Viestintää sosiaalisessa mediassa on tehostettu. Liikuntalaitoksiin ja nuorisotaloille on
hankittu infonäyttöjä. Asiakkaiden digitaalista osaamista tuetaan neuvonnalla kirjastojen Tietotoreilla ja heidän käyttöönsä
tarjotaan laitteita.
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21.2

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Etuuksien hakuprosesseja kehitetään tarjoamalla asiakkaille
yhdestä paikasta läpi vietävää mahdollisimman pitkälle automatisoitua
palvelupolkua.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

Toteutuminen
Asiakasohjaus toteuttaa kahta ODA-pilottia: vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden hakemusprosessia ja omaishoidon tuen
hakemusprosessia. Tavoitteena on saada hakemusprosessi sähköiseen muotoon, jossa hakija ensin arvioi mahdollisuuttaan
saada kyseessä olevaa tukea. Arvio ohjaa myönteisissä tuloksissa hakijan täyttämään sähköisen hakemuksen. Kielteisissä
arviotuloksissa asiakasta ohjataan ja neuvotaan muista palveluista ja etuuksista. Pilotin ohessa on aloitettu omien prosessien
sujuvoittaminen hyödyntämällä LEAN-menetelmää. Tuloksena on saatu lyhennettyä hakemusprosessin läpimenoaikaa.
Toiminnan uudistamisen ja sähköisen asioinnin tavoitteena on saada selkeiden hylkäämiseen päätyvien hakemusten määrää vähennettyä ja sujuvoitettua prosessia asiakkaan näkökulmasta. Esimerkiksi hakemukseen tarvittavia liitteitä, kuten
lääkärinlausunto, on karsittu. Syksyn pilotointivaiheessa luodaan oma-arviot sähköiseen muotoon. Pilotointivaihe on vaatinut
paljon erilaisten prosessien ja käsitteiden avaamista.
Pilottien toteutumista voidaan lopullisesti arvioida vasta ODA-hankkeen päätyttyä.
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Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Uoma-potilaslogistiikka- ohjelma otetaan käyttöön.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Loukaskorpi Johanna

21.3

Toteutuminen
 oma-potilaslogistiikkaohjelma on käytössä Hatanpään sairaalan yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan osastoilla A3,
U
A5, U3 ja V3, leikkaustoiminnan palvelulinjan osastoilla A2 ja B3 sekä sisätautien palvelulinjan kaikilla osastoilla maanantaista
perjantaihin klo 8 - 15. Pilotoinnin aikana saadaan kokemuksia potilaiden siirroista Acutan päivystysosastolta ja osalta Tays:n
osastoja Hatanpään osastoille. Pilotointia jatketaan vuoden 2017 loppuun.
Sähköinen ajanvaraus on laajennettu kaikille poliklinikoille. Laajenemista ovat hidastaneet potilastietojärjestelmän häiriöt,
joiden seurauksena asiakkaat eivät ole päässeet tekemään sähköisiä varauksia. Web-viestit on otettu käyttöön kaikilla poliklinikoilla.
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tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Palveluverkko on tiivistynyt ja sähköisten palveluiden osuus
palvelutarjoomassa kasvanut.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru

46.1

Toteutuminen
 oilliskeskuksen (Linnainmaan hyvinvointikeskus) toisen vaiheen muutostyöt ovat käynnissä entisellä Linnainmaan terveysK
asemalla. Atalan terveysaseman ja useiden pienten hammashoidon yksiköiden toiminta siirtyy valmistuviin tiloihin loppuvuodesta 2017. Kesällä 2017 on luovuttu Tupa-Hakan ryhmäperhepäiväkodista, Nahkatehtaan päiväkodin lisäryhmästä (Epilän
lisäryhmä) ja Rautapellon esiopetusryhmän tiloista.
Sähköisiä hyvinvointipalveluja kehitetään mm. Oda-projektissa, johon liittyen Tampereella on yhdeksän pilottia. Teknisistä
haasteista johtuen ensimmäiset pilotit käynnistyvät syksyn 2017 aikana poiketen alkuperäisestä kesäkuun aloitusajasta.
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Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja
kiinteistölautakunta
Tavoitteet 22-34

Toiminnan tavoite

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut

Toimenpide

Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja toiminta
organisoitunut.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

22.1

Toteutuminen
 äärittelytyö koti- ja etähoidon palveluissa käytettävien teknologiaratkaisujen integroimiseksi asiakkaalle ja terveysammattiM
laisille toimivaksi kokonaisuudeksi on tehty. Nuorten palvelu Työalusta.fi koulutuspolkujen ja työuran suunnittelusta toteutukseen on meneillään viidessä yläkoulussa (n. 600 oppilasta). Hackathoneja on järjestetty mm. asioiden internetin (IoT) ja
yhteydet -teemoista. Niihin osallistui kymmeniä yrityksiä. Yksi alan saksalainen yritys sijoittunut Tampereelle. Kokonaisuus,
jossa on mukana kaupungin katuvaloverkon kehitystyö, hyväksyttiin Yhdysvaltain älykaupunkien yhdeksi esittelyhankkeeksi.
Tarkemmin eri kokeiluja ja hankkeita löytyy nettisivultahttp://projektit.smarttampere.fi/. Älykkäät rakennukset ja Yhteydet
-teemojen aloitustilaisuudet on pidetty yritysten, kaupungin ja tutkimuslaitosten kanssa. Tiekartat ovat valmistuneet kolmesta teemasta: liikkuvuus, yhteydet ja terveys.

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut

Toimenpide

Ensimmäiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

22.2

Toteutuminen
Kotimaisille ja kansainvälisille rahoittajille on jätetty yli 100 M€:n edestä Smart-teeman alueella olevia hankehakemuksia,
joissa kaupungilla on rooli joko suoraan tai Tredealta tehdyn tilauksen kautta. Hyväksyttyjen hankkeiden kokonaisbudjetit
ylittävät 70M€. Jätetyistä hakemuksista noin 90 % ja hyväksytyistä noin 80 % kohdentuu teeman kärkialueille.

		

			

+ (Toteutuu)



113


Elinvoimaja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta

Toiminnan tavoite

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

Toimenpide

Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön
muodostamiseen

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

23.1

Toteutuminen
 liopistojen hallitukset ovat nimenneet Yliopistosäätiön ensimmäisen hallituksen.Pormestari Lauri Lyly valittiin hallituksen jäY
seneksi. Hallituksen puheenjohtaja on professori Marja Makarow. Tampereen kaupungin johtaja Teppo Rantanen oli hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Teknologiateollisuus ja Tampereen kaupunki ovat kutsuneet koolle Yliopistosäätiön
perustajien kokouksen 6.10. Yliopistosäätiön hallitus on esittänyt, että uuden yliopiston nimeksi tulisi Tampereen yliopisto,
englanniksi Tampere University.

		

			

+ (Toteutuu)

23.2

Toiminnan tavoite

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

Toimenpide

TAMK Oy:n osakkeiden luovutus uuteen yliopistosäätiöön
valmistellaan valtuuston päätöksen mukaisesti

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Valtuuston TAMK Oy:n osakkeiden luovuttamiselle asettamista ehdoista on toteutunut se, että ns. Keva-lain hyväksymisen
myötä 27.5. Tamk Oy:lle ei synny lisäeläkevastuita, koska Tamk Oy voi jatkaa Kevan jäsenenä. Uutta yliopistoa koskeva yliopistolain muutokset ovat eduskunnassa käsiteltävänä parhaillaan.
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24.1

Toiminnan tavoite

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut
työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät
ovat vähentyneet vuodesta 2016

Toimenpide

Valmistellaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen
johdolla siten, että kokeilu käynnistyy heti kokeilua koskevan lain tultua
voimaan.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Eduskunta hyväksyi työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua koskevan lain (505/2017) kesäkuun lopussa. Kokeilulaki on voimassa 1.8.2017-31.12.2018.
Tampere johtaa 1.8. alkaen toteutettavaa työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua (työllisyyskokeilu) Pirkanmaalla.
Kokeilussa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun.
Työllisyyskokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen kehitysohjelma ja seudullinen toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Työllisyyskokeilusta on laadittu sopimus Tampereen kaupungin, Pirkanmaan
TE-toimiston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja valtakunnallisen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen välille. Lisäksi on laadittu yhteistyösopimus Tampereen kaupungin ja muiden kokeilukuntien kesken. TE-toimistosta
siirtyi kokeiluun kuntien työnjohdon alaisuuteen 76 työntekijää, joista 56 Tampereelle. Kaupungin työllisyyspalveluiden uusi
organisaatiorakenne on otettu käyttöön.
Työllisyyskokeilun myötä kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärä on noussut 4500:sta noin 15 000:een. Asiakkaat on
siirretty elokuun aikana TE-toimistosta kokeiluun ja vastuutettu edelleen asiakastyöntekijöille. Asiakastyö on käynnistynyt.
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24.2

Toiminnan tavoite

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut
työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät
ovat vähentyneet vuodesta 2016

Toimenpide

Tuetaan kokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla heille työvoimaja yrityspalveluita sekä muita palveluita aiempaa koordinoidummin.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Työllisyyskokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen seudullinen toimintamalli aiempaa
vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien työvoima-, yritys- ja muiden palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille. Tampere hoitaa
kokeilukuntien välisen sopimuksen mukaan keskitetysti kotouttamiseen liittyvän viranomaistoiminnan sekä erikseen sovittavia kuntien yhteisesti rahoittamia palveluita.
Kaupungin työllisyyspalveluiden, ammatillisen koulutuksen ja yrityspalveluiden toimintaa yhdistetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Työllistymisen ja yrittäjyyden, rekrytointi- ja uravalmentautumisen sekä kotoutumisen palveluita tarjotaan
yhdessä Tredun ja yrityspalveluiden kanssa voimavaroja ja tiloja yhdistämällä. Hyvinvointipalveluiden kanssa määritellään
yhteistyörajapinnat ja asiakasvastuut valmistautuen samalla maakuntauudistukseen.
Työnhakija-asiakkaiden palvelu perustuu työllisyyskokeilussa oma-valmentajamalliin, jossa jokaisella asiakkaalla on nimetty
vastuutyöntekijä. Asiakkaan omaa aktiivisuutta työllistymiseksi tuetaan. Oma-valmentajan päätehtävä on arvioida asiakkaan
palvelutarpeet ja ohjata palveluihin. Valmistelussa oleva palvelutarjooma perustuu asiakkaiden palvelutarpeisiin ja sisältää
myös erilaisia kokeiluja. Palveluiden tuottajina ovat pääosin yhdistykset ja yritykset. Yritysyhteistyötä vahvistetaan työtilaisuuksien löytämiseksi ja työelämän tarpeisiin vastataan yhdessä koulutuksen kanssa ennakoiden.
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Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan
ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt
kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

25.1

Toteutuminen
 anta-Tampellan alueen toteuttaminen etenee tavoiteaikataulussa. Ensimmäiset asuntokohteet ovat rakenteilla ja valmistuR
vat vuoden 2018 keväällä. Kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus etenevät tavoiteaikataulussa.
Eteläpuiston asemakaavaehdotus valmistui ja asetettiin nähtäville. Saadun palautteen perusteella tutkitaan kaavaehdotuksen
muokkaamistarpeita, jolla on vaikutuksia aikatauluun ja keskustan kasvutavoitteisiin.
Hallinto-oikeus hylkäsi keskustan strategisesta osayleiskaavasta tehdyt valitukset lukuunottamatta Eteläpuistoa ja lähialueita koskevan alueen osalta, jonka osalta kaava ei tullut lainvoimaiseksi. Tältä osin odotetaan korkeimmen hallinto-oikeuden
ratkaisua. Asian edistäminen odottaa ko. ratkaisuja.
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25.2

Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen
mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen
toteuttaminen alkaa.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

Toteutuminen
 semanseudun MAL-hanketta on valmisteltu aiesopimuksen mukaisesti valtion osapuolten kanssa. Asemakeskuksen yleisA
suunnittelun vaihtoehtotarkastelu on valmistunut ja ohjausryhmä on hyväksynyt yleissuunnitelman laadinnan pohjaksi valitun ratkaisun. Asemakaavaprosessi on käynnistetty. Seuraavaan vaiheeseen eli yleissuunnitelman laadintaan on tavoitteena
siirtyä loppuvuonna, mikäli valtion osapuolten kanssa päästään sopimukseen jatkon ehdoista. Tavoitteena on saada tehtyä
yleissuunnitelma ja yhteistyösopimus alueen kehittämisestä kevääseen 2018 mennessä.
Kansi ja areena -hankkeen toteutussopimuksen toimeenpano ja sen mukaisen investointipäätöksen valmistelu on edennyt
toteuttajakumppanin kanssa. Monitoimiareenan ehdollinen osakassopimus hyväksyttiin 15.5. kaupunginhallituksessa. KHO
hylkäsi kaikki toteutussopimuksesta tehdyt valitukset 7/2017, ja notifiointi varmistui kun EU-komissio hyväksyi hankkeen
valtionosuuden 7/2017. Kaupungin puolesta kaikki päätökset ja sopimukset ovat lainvoimaisia ja edellytykset hankkeen
käynnistämiselle ovat varmistuneet. Sijoittajaryhmän investointipäätöstä ja töiden käynnistämistä odotetaan syksyn 2017
aikana. Tällöin ensimmäinen vaihe valmistuu 2021 vuoden syksyyn mennessä. Eduskunnan pitää vielä hyväksyä valtionosuus
2017 loka-marraskuussa lisätalousarviossaan ennen kun lopullinen investointipäätös varmistuu.
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25.3

Toiminnan tavoite

Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan
kehittämisohjelman toimenpiteillä

Toimenpide

Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen
vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

Toteutuminen
Kunkun parkin kilpailutus on käynnissä ja keskustan maanalaisen eritasoliittymän valmistelusta ja suunnittelun käynnistämisestä on haettu kh:sta periaatepäätös. Valmistelu on käynnissä. K
 ilpailuun ilmoittautui kaksi osallistujaa, jotka molemmat kutsuttiin mukaan syksyn aikana käytävään neuvottelumenettelyyn. Tavoitteena on, että valinta kunkun parkin toteuttajasta ja operaattorista on tehty 2018 alkuvuoden aikana.
Särkänniemen yleissuunnitelman toteuttamisen mahdollistava asemakaavaprosessi ja sen ohella alueen hankekehittäminen
yhdessä Särkänniemi Oy:n kanssa käynnistyivät toukokuussa 2017.
Keskustorin ja sen ympäristön visiotyön käynnistyminen on viivästynyt, mutta se saadaan käyntiin syksyllä 2017.
Eteläpuiston asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville, mutta sen eteneminen viivästyy ja tavoitteiden toteutuminen on
epävarmaa. Asemakaavaehdotusta jouduttaneen muuttamaan ja se tulee vaikuttamaan käsittelyaikatauluun sekä keskustan
kasvutavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti.
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Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa
on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Käynnistetään Tampereen brändityö

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

26.1

Toteutuminen
T ampereen brändityö on käynnissä ja brändityötä on toteutettu yhteistyössä uuden strategian laadintaprosessin kanssa. Tampereen tarina eli brändilupaus rakennetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa. Kesällä 8.5.-19.6.2017
avoinna olleeseen sidosryhmä- ja kaupunkilaiskyselyyn saatiin 1884 vastausta. Lisäksi brändityöhön on toteutettu 13 syvähaastattelua ja esittäydytty useissa yleisötapahtumissa. 23.8.2017 järjestettyyn sidosryhmätilaisuuteen osallistui n. 180 yhteistyökumppania. Syksyn aikana toteutetaan useita työpajoja sidosryhmille ja kaupungin henkilöstölle. Tampereen tarina laaditaan
vuoden 2017 loppuun mennessä.
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26.2

Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa
on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Laaditaan kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelma ja toteutetaan sen
mukaisia toimenpiteitä

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelman laadinta käynnistetään loppuvuodesta 2017, kun Tampereen brändilupaus ja
kärkiteemat on määritelty osana brändityötä.
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Toiminnan tavoite

Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on
uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä
on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016

Toimenpide

Käynnistetään Visit Tampere Oy:n toiminta ja kehitetään uuden
yhtiön palveluita matkailijamäärien kasvattamiseksi

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

26.3

Toteutuminen
Visit Tampere Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2017.
Visit Tampere Oy:n organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu. Toiminnan sisältöjä kehitetään yhdessä Yritys- ja
yhteiskuntasuhteet palveluryhmän ja sidosryhmien kanssa. Yhteismarkkinoinnin tueksi on laadittu uusi kumppanuusmalli.
Matkailuneuvonnan uudistamisesta on tehty selvitys. Uuden toiminnan mukaista visuaalista ilmettä ja sivustoa rakennetaan.
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Toiminnan tavoite

Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia

Toimenpide

Toteutetaan seudullisen lentoliikenteen kehittämishankkeen
toimenpiteitä

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

27.1

Toteutuminen
Pääpaino on ollut nykyisten olemassa olevien reittien vahvistamisessa ja kehittämisessä lentoyhtiöiden kanssa. Uusien lentoyhteyksien saamiseksi on myös jatkettu neuvotteluja lentoyhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Syksyllä lennetään
lomalentosarjat kolmeen uuteen kohteeseen, minkä jälkeen 10 %:n kasvutavoite Tampereelta operoitujen lentokohteiden
osalta täyttyy.
Kotimaan toiminnan painopisteenä on ollut uuden Tampere-Riika – yhteyden markkinointi. Lähimaakuntiin on tehty kokonaisvaltaista markkinointia. Kesäkauden lopussa markkinointitoimissa on mm. nuorisohintakampanjalla korostettu suoraa
Tukholman lentoa.
Kansainvälisessä toiminnassa painopiste on ollut "Tampere destinaationa" - markkinointi kohteissa, joista on suorat tai
hub-asemien kautta kulkevat lentoyhteydet Tampereelle. Visit Tampereen kanssa on syvennetty yhteistyötä ja toteutettu
monimuotoista ja laajaa markkinointia. Muumimuseon markkinointi on ollut pääviestinä mm. Finnairin inflight-julkaisussa,
jonka kautta on tavoiteltu pääosin Aasian matkustajia. Alueen kv-tapahtumatoiminnan kuljetusjärjestelyissä on oltu aktiivisesti osallisena.
Flybus sukkulayhteys aamun lähteville lennoille sekä illalla saapuville lennoille on osoittautunut toimivaksi ja sitä kehitetään
edelleen Vähähiilinen matka- ja palveluketjuhankkeen puitteissa.

		

			

Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa,
Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

+ (Toteutuu)

28.1

Toteutuminen
Luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa, Lahdesjärvellä ja Linnainmaalla.
Rusko: teollisuus- ja varastorakentamiseen 22,7 ha, rakennusoikeus n. 11 300 k-m2.
Tarasteen alue: teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennusoikeus 114500 k-m2. Tarasteella on
käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin.
Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakennustamiseen sekä niihin liittyvään liike- ja varastorakentamiseen 17,1 ha, rakennusoikeus 90200 k-m2.
Lahdesjärvi: teollisuus- ja varasto sekä toimisto ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus 78700 k-m2.
Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus 26600 k-m2.
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Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja
Kolmenkulmassa.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

28.2

Toteutuminen
Lahdesjärven etäläosan työpaikka-alueen asemakaava odottaa lainvoimaa. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset ja asia on käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätöstä odotetaan lähiaikoina. Alue on tarkoitettu liike-,
toimisto-, teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha.
Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2017 loppupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha: toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset
29 ha ja teollisuusrakentaminen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.1

Toteutuminen
 ansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on käynnistetty yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma valK
mistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti keväällä 2018. Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe eli alueen rakennesuunnitelma
valmistuu syksyllä 2017.
Yleissuunnittelun käynnistyminen siirtyi alkuperäisestä aikataulusta, koska suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin aiottua
myöhemmin ja kahden voittajatyöryhmän valinta monimutkaisti neuvotteluja yleissuunnitelman toteutuksesta.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja
tarvittavat lupahakemukset on tehty.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.2

Toteutuminen
 aasikiventien varren vesistötäytön lupahakemus välillä Pölkkylänniemi - Vaitinaro jätettiin kesäkuussa 2017. Nyt laaditaan
P
Sellupuiston kohdalle toteutettavan 0-kuidun stabilointipilotin suunnitelmaa ja lupahakemusta. Lupahakemus tullaan tekemään loppuvuodenaikana. Tavoitteena on, että työt käynnistyvät molemmissa kohteissa vuoden 2018 lopussa tai keväällä
2019.
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Toiminnan tavoite

Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen
yleissuunnitelma

Toimenpide

Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on
kansallisesti tunnettu.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

29.3

Toteutuminen
Uusia sopimuksia on solmittu muutamia. Myös muutama vuokralainen on vaihtunut alueella. Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut kahdella. Neuvottelut ovat kesken muutaman mahdollisen toimijan kanssa. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti vanhoihin tehdasrakennuksiin haetaan isojakin toimijoita, jotka investoisivat rakennusten kunnostamiseen ja
sijoittaisivat toimintojaan niihin.
Hiedanrannasta on uutisoitu kotimaisissa tiedotusvälineissä yhteensä 170 kertaa. Kansallista näkyvyyttä on saatu esimerkiksi
kahdesta television pääuutislähetyksestä (MTV Uutiset ja Yle Uutiset) sekä Helsingin sanomien artikkeleista. Eniten Hiedanrannasta on uutisoinut Aamulehti, jonka verkkoartikkeleissa Hiedanranta mainitaan kuluvan vuoden aikana 72 kertaa. Medianäkyvyys on kasvanut merkittävästi. Viime vuonna Hiedanrannasta kerrottiin mediassa 116 kertaa.
Sosiaalisessa mediassa Hiedanranta on seurannan mukaan mainittu noin 1600 kertaa. Sosiaalinen media kattaa Facebookin,
Instagramin ja Twitterin julkiset päivitykset sekä blogit. Vertailutietoa viime vuodelta ei ole. Sosiaalisen ja perinteisen median
seuranta perustuu Meltwater Oy:n työkaluun.
Alueella on vieraillut useita kymmeniä vierailuryhmiä eri kunnista, yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Hiedanrannan tapahtumiin on kuluvana vuonna osallistunut noin 24 600 kävijää.
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30.1

Toiminnan tavoite

570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on
käynnistynyt

Toimenpide

Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta
30.000 ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokraasuntorakentamiseen.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017:
- Ranta-Tampellasta 7000 ke-m2 (kerrosneliömetri)
- Vuoreksesta 6 940 ke-m2
- Haukiluomasta 3900 ke-m2
Tonttihaussa asetetaan haettavaksi n. 17 840 ke-m2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Ranta-Tampellasta varataan neuvottelumenettelyllä kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään 5000 ke-m2.
Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät tule 2017 luovutusvalmiiksi. Vuonna 2017 on varattu
yhteensä 22 840 ke-m2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen on määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti.
Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna 2019.
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Toiminnan tavoite

Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta
vuoden 2017 aikana

Toimenpide

Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa.
Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan
hakuun.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

31.1

Toteutuminen
Tällä hetkellä omakotitontintontin saaminen kaupungilta on helppoa. Vuonna 2017 omakotitontteja on asetettu haettavaksi
140 kpl.
Syksyllä 2017 ei järjestetä tonttihakua, koska uusia omakotitontteja ei ole luovutettavaksi. Tontit, jotka ovat olleet kahdesti
haussa ja jääneet luovuttamatta, siirretään jatkuvaan hakuun. Jatkuvasta hausta tehdään tiedote, jossa neuvotaan miten jatkuva haku toimii. Jatkuvassa haussa on tontteja seuraavasti Kämmenniemi 13, Multisilta 1 ja mukaan uutena lisätyt Hervantajärvi 37 ja Haukiluoma 5.
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Toiminnan tavoite

Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta
vuoden 2017 aikana

Toimenpide

Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, EteläHervannassa ja Kämmenniemessä.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

31.2

Toteutuminen
Vuoreksesta omakotitontteja asetettiin haettavaksi kevään tonttihaussa 44 kpl. Jatkuvassa haussa on tontteja seuraavasti
Kämmenniemi 13, Multisilta 1,Hervantajärvi 37 ja Haukiluoma 5.
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34.1

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä

Toimenpide

Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun
kautta.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Tilat 24/7 -projektipäällikkö on aloittanut 1.9.2017.
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34.2

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta
hyödyntämällä

Toimenpide

Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden
yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
Yritystonttien digitaalinen näkymä on kehitetty. Palvelussa vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa www.tampere.fi/
yritystontit.
Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien
hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia. Vapaat
tontit on merkitty vihreällä, varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia, MAD. Jatkuvasta
kehittämisestä on sovittu. Palvelun kehittäminen ja ylläpito on jatkuvaa.
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Yhdyskuntalautakunta ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Tavoitteet 35-45

Toiminnan tavoite

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia
vuodesta 2016

Toimenpide

Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten
palvelujen markkinointia.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

35.2

Toteutuminen
 evään ja kesän aikana on markkinoitu joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. SähköisK
ten palvelujen käyttö on kasvanut yli 20 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
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Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa,
Hervannan valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen
Raitiotien rakennustyöt ovat alkaneet laajasti kevään 2017 aikana. Syksyllä 2017 on päästy töihin myös kaava- ja
lupavalitusten vuoksi viivästyneille varikon ja Hallilan alueille.
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36.2

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

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

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen
Raitiovaunuhankinnan päätöksestä (KH 3.10.2016) on valitettu markkinaoikeuteen. Oikeuden päätös saadaan 6.10.2017. Tavoite on oikeuden päätöksen jälkeen edetä hankinnassa. Vastuu vaunuhankinnasta siirtyy Raitiotie Oy:n vastuulle.
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Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja
organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun
ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen

36.3

Tampereen Raitiotie Oy on perustettu joulukuussa 2016. Varsinainen toimitusjohtaja aloittaa 1.10.2017. Neljä
muuta vastuuhenkilöä aloittaa osakeyhtiössä syksyn 2017 aikana. Raitiotieallianssin laskut on maksanut lokakuuhun 2017 kaupunkiympäristön palvelualue raitiotien kehitysohjelman kustannuspaikalta. Osakeyhtiön ja
kaupungin välisen vastuiden siirtosopimus on tarkoitus allekirjoittaa lokakuun 2017 aikana. Jonka jälkeen nämä kustannukset
siirretään osakeyhtiölle.
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36.4

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin
valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan
valita vuosien 2017-2018 aikana.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko

Toteutuminen
 ankinnasta on jätetty ennakkoilmoitus elokuussa ja siihen liittyen järjestetään halukkaille tarjoajille markkinainfotilaisuus
H
5.-6.10.2017. Kyseisen markkinavuoropuhelun jälkeen linjataan operaattorin hankinnan etenemisen aikataulu ja aloitetaan
tarvittavat valmistelut.
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Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Laaditaan raitiotiehen liittyvät suunnitelmat ja lupamenettelyt raitiotien
toteutusaikataulua palvellen.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen

36.5

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt.
Raitiotiehen 1. rakentamisvaiheeseen liittyvät asemakaavat, katusuunnitelmat ja vihersuunnitelmat on laadittu. Varikon ja
Hallilan alueita koskevat luvat mahdollistavat ympäristötöiden aloittamisen. Tulevat asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu ja ohjelmoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. Tarvittavien lupien osalta on pyritty panostamaan
käsittelyjen nopeuttamiseen.
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36.6

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Osallistutaan aktiivisesti raitiotieallianssin toteuttamistyöhön.
Varmistetaan Raitiotieyhtiön, allianssin ja peruskaupungin yhteistyön
sujuvuus sekä yhteinen tavoite laadukkaaseen ja elinkaareltaan
kustannustehokkaaseen raitiotien rakentamiseen.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 aitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Osa suunnitelluista vuonna käynnistyvistä 2017 rakennustöistä, kuten varikon raR
kentaminen Ruskossa ja linjaosuus Hallilan kohdalla, siirtyvät asemakaavavalitusten takia myöhemmin aloitettavaksi.
Viivästys pyritään kirimään kiinni toteutuksen aikana. Tampereen kaupunki on organisoinut oman henkilöstön osallistumisen
ja vastuut raitiotieallianssissa. Tampereen Raitiotie Oy:n organisoituminen on vielä raitiotien käyttöönotton näkökulmasta
osittain kesken.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen joukkoliikennelinjaston
toimintakyky lisäämällä suunnittelun määrää.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
J oukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä
ajoaikoihin keväällä 2017. Talviliikennekauden 2017-2018 alusta lisättiin muutamille runkolinjoille autoja sekä
muussa liikenteessä muutettiin aikatauluja ja luovuttiin osittain mm. vakiominuuttiaikatauluista.
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Yhdyskuntalautakunta ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

36.8

Toteutuminen
 aitiotien operoinnin kilpailutusta on valmisteltu loppukevään ja kesän aikana. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus eloR
kuussa, ja kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus lokakuussa. Hankinta on tarkoitus
käynnistää vuoden 2017 loppuun mennessä.

		

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on
kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Toimenpide

Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti
raitiotiekäytävässä ja keskustassa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

37.1

Toteutuminen
 yöräilyn pääreittien suunnittelua on jatkettu Hatanpään valtatiellä ja raitiotien suunnitteluun liittyen Sammonkadun, InsiP
nöörinkadun ja Hervannan valtaväylän varrella. Rongankadun korkeatasoisen pyöräväylän jatkosuunnittelua on valmisteltu.
Katusuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyn 2017 aikana. Keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän
suunnittelun valmistelu on käynnistetty.
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38.1

Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Keskustan katujen suunnittelu toteutetaan keskustan
strategisen osayleiskaavan, keskustan liikenneverkkosuunnitelman ja
Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman pohjalta.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 eskustan katujen suunnittelua on jatkettu Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän yleissuunnitelman laatimisella.
K
Tässä yhteydessä viimeistellään myös käynnissä oleva keskustakehän yleissuunnitelma. Hämeenkadun toteutussuunnittelua
ja siihen liittyvien kohteiden suunnittelua on jatkettu raititotien suunnittelun rinnalla. Rongankadun ja Tuomiokirkonkadun
kävelykadun jatkosuunnittelua on valmisteltu.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Jatketaan Kunkun parkin suunnittelua ja aloitetaan Näsinkallion
eritasoliittymän suunnittelu.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

38.2

Toteutuminen
 unkun parkin operaattorin ja suunnittelun kilpailutus on käynnissä. Näsikallion ja Amuritunnelin yleissuunnittelu etenee
K
suunnitellusti. Katu- ja tiesuunnitelman kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty.
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Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Vähennetään mahdollisuuksien mukaan keskustan suurten
rakennushankkeiden haittavaikutuksia eri liikennemuodoille.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

38.3

Toteutuminen
 eskustan suurten rakennushankkeiden haittavaikutuksien lieventämistoimenpiteitä on suunniteltu projektissa, jonka
K
tuotoksena on laadittu paikkatietopohjainen materiaali vuoden 2017 liikennettä haittaavista hankkeista. Hanketietokantaa
tullaan jatkossa päivittämään säännöllisesti. Kerätyn tiedon pohjalta on laadittu karttaesitykset liikennettä haittaavista katuosuuksista ja esitetty suositukset käytettäviksi reiteiksi. Tietoa liikennettä haittaavista työmaista ylläpidetään tampereenliikenne.fi -sivustolla kulkumuotokohtaisesti. Nettisivuston sisältöä kehitetään edelleen. Raitiotieallianssin työnaikaisia liikennejärjestelyjä on käsitelty viikoittain pyrkimyksenä löytää yrittäjille, asukkaille ja muille käyttäjille mahdollisimman turvalliset
ja sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt. Liikkumisen ohjaukseen on saatu valtionapua. Työssä tullaan vuonna 2017 keskittymään erityisesti oman auton käyttöä keskustassa vähentäviin toimenpiteisiin, kuten liityntäpysäköintiin, joukkoliikennekamppanjoihin ja erilaisiin kokeiluihin. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä suurten rakennustyömaiden vaikutusalueilla.

		

			

+ (Toteutuu)

38.4

Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Keskustan ruuhkatilannetta seurataan ajantasaisesti.
Ruuhkautumisen estämiseksi tehdään tarvittaessa pieniä
parannustöitä, vältetään ylimääräisiä työmaita, parannetaan viestintää, ja
lisätään vuorovaikutusta asukkaiden sekä elinkeinoelämän kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 eskustan ruuhkatilannetta seurataan jatkuvasti liikennekeskuspäivystäjän toimesta. Lisäksi on ylläpidetty Satakunnankadun
K
liikennemäärien päivätasoista seurantaa ja laadittu kuukausittain koko keskustan liikennetilanteen kehittymistä kuvaava
karttaesitys. Kehittämistoimenpiteinä on käynnissä ruuhkatiedon analysointi TomTom -aineistoon ja liikennevaloilmaisin
tietoihin perustuen. Keskustan osalta on käynnistetty projekti "keskustan vetovoiman vahvistaminen 2018-21", jossa tavoitteena on löytää yhdessä yrittäjien ja asukkaiden kanssa keinoja Tampereen keskustan saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden varmistamiseksi sekä erityisesti keskustan rakennustyömaiden aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.
Tehostettua viestintää työnaikaisista järjestelyistä ja suositelluista reiteistä on tehty yhteistyössä raitiotieallianssin kanssa.
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39.1

Toiminnan tavoite

75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu
yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen
vyöhykkeelle

Toimenpide

Toteutetaan asemakaavoitusohjelmaa 2017-2020, jossa on priorisoitu
keskuksia, ratavyöhykkeitä ja joukkoliikenteen laatukäytäviä. Vuonna 2017
korostuu raitiotien lähialueet.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 yväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta.
H
Vuoden 2017 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu 60782 k-m2 asuinkerrosalaa, josta 95% (58199
k-m2) sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu
suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri
asukasryhmien tarpeet huomioiden.

Toimenpide

Toteuteaan asemakaavoitusohjelmaa sekä palvelualueen
investointisuunnitelmaa, joissa tämä tavoite on otettu huomioon.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

40.1

Toteutuminen
Kaavoitusohjelman kohteet on ohjelmoitu ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2017 aikana.
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41.1

Toiminnan tavoite

Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt

Toimenpide

Kehitetään maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta leanprojektissa yhdessä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
kanssa painopisteenä rakennuslupaprosessi ja siihen kytkeytyvät rajapinnat
asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
L ean-kehityshanke on käynnistetty. Ensimmäisenä painopisteenä rakennusvalvonnassa on lupaprosessin aloitusvaiheen
kehittäminen sekä konsulttivetoisesti nykyprosessin kuvaaminen ja analysointi. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Nopeutettua kaavaprosessia käytetään soveltuvissa kohteissa,
ja vaihekaavoitusta pilotoidaan. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin kokeilu.
Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnissä.
Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Ilmasto- ja energiatavoitteet ja sitoumukset päivitetään.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.1

Toteutuminen
Ilmastotavoitteet kuten hiilineutraalin Tampereen tavoitevuosi päivitetään uuden strategiatyön ja ympäristöpolitiikan tarkistuksen yhteydessä tiekarttatyössä tehtyjen skenaariolaskelmien pohjalta. Myös kansainvälisten ilmastositoumusten päivitys
on tulossa päätöksentekoon. Kaupungin uusi energiatehokkuussopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu alkuvuodesta.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Edistetään ilmasto- ja energiatiekartan ja Resurssiviisas
Tampere -kartan toimeenpanoa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.2

Toteutuminen
Tiekarttojen esittelymateriaali on viimeistelyvaiheessa. Nettisivuja valmistellaan.
Ilmastokumppanuusmallin valmistelu tiekarttojen toteuttamiseksi on aloitettu, ideointi ja toteutus kick-off tiekarttatyöhön
osallistuneille yrityksille on 19.9.2017. Työtä jatketaan mm. yhteisillä hankeideoinneilla yritysten ja muiden sidosryhmien
kanssa. Yritys- ja hankeyhteistyöllä on kytkentä myös Smart Tampere -elinvoimaohjelmaan.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Laaditaan uuden Kuntien energiatehokkuussopimuksen
toteuttamissuunnitelma.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

42.3

Toteutuminen
Tampereen kaupunki on kaupunginhallituksen 9.1.2017 päätöksen mukaisesti solminut energiatehokkuussopimuksen TEMin
Energiaviraston kanssa kaudelle 2017-2025. Mukana on tällä kaudella myös kaupungin tytäryhteisöjä. Sopimus edellyttää toteutussuunnitelman laadintaa.Toteuttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä pirkanmaalaisten sopimukseen liittyneiden kuntien kanssa. Toimintasuunnitelma laaditaan sähköiseksi, jolloin se on vapaasti tutustuttavissa. Toimintasuunnitelman
runko on yhteinen kaikille pirkanmaalaisille sopimuskunnille, mikä helpottaa mm. kuntien välistä yhteisten toimintatapojen
kehittämistä.
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Yhdyskuntalautakunta ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

Toimenpide

Kehitetään tiedon- ja toiminnanohjausta maankäytön
kokonaisprosessissa osana digiohjelman toteutusta.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

45.1

Toteutuminen
MAD2017-valmisteluprojektissa luodaan valmiudet käynnistää vuoden 2018 alussa maankäytön toimintatapoja ja prosesseja,
järjestelmiä sekä tiedon- ja toiminnanohjausta koskevat uudistus, jolla tavoitellaan asukas- ja asiakaskokemuksen ja tuottavuuden olennaista parantumista. Valmisteluprojektiin liittyvien digi-kokeilujen toteutus ja varsinaisen toteutusprojektin
valmistelu etenevät suunnitellusti.

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

Toimenpide

Parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta
joukkoliikenteessä käynnistämällä joukkoliikenteen
tunnistepohjaisen maksujärjestelmän sekä reaaliaikaisen
infojärjestelmän (IJ 2020) hankinnat.

Vastuuhenkilö

45.2

Nurminen Mikko, Jäntti Aleksi

Toteutuminen
 igiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön 1.4.2017
D
alkaen. Info- ja suunnittelujärjestelmien hankinnan suunnittelussa on tehty yhteistyötä kuntien omistaman hankintayhtiön, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä OY:n kanssa. Suunnittelujärjestelmän hankinnassa on käyty markkinavuoropuhelua.
Hankinta on tarkoitus käynnistää lokakuussa.
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liikelaitokset ja pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

1

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

2

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
S airauspoissaolot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna. Yksi työmatkatapaturma on sattunut alkuvuonna. Tavoitteen
lopullinen toteuma raportoidaan vuoden lopussa.

± (Toteutuu osittain)
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Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

3

Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella

Mittari	Hintataso
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella. VVY:n kyselyn 2/2017 tulokset: Tampereen Veden kerrostalojen vertailuhinta vesihuoltomaksuille (vesi + jätevesi) 3,92 €/m3, 15 suurimman laitoksen keskiarvo 4,33 €/m3, erotus 0,41 €/m3.

											

+ (Toteutuu)

Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla
tasolla

4

Mittari	Asiakastyytyväisyys
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla. Innolinkin asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaistyytyväisyys Tampereen Veteen säilyi erinomaisella tasolla (5,8/7, sama kuin 2015) ja ies-arvo nousi arvoon 96% (2015:91 %).
Lisäksi tyytyväisyys korjaus ja saneeraustöihin kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna.

											

+ (Toteutuu)
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Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

Mittari	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v.
Vastuuhenkilö

5

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Vesijohtoverkoston toimitusvarmuudesta on huolehdittu. Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 vuotta -mittari:
suunnitellut saneeraukset toteutetaan. Mittarin toteutuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennustessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

6

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)
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Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 %

7

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet alkuvuonna 2017 noin kahdeksan prosenttia. Keskipitkät,
alle kolmen kuukauden, poissaolot ovat lisääntyneet mutta pitkät, yli kolmen kuukauden, poissaolot ovat laskeneet.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Kapasiteetti on mukautettu tilaajan
kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun kokonaistilaukseen

8

Mittari	Tehdyt toimenpiteet
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Henkilöstö ja kalustoresurssit on sopeutettu rekrytoinnein ja hankinnoin vastaamaan tilaajan tilausta.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin
verrattuna

9

Mittari	Hintataso taloudellinen tulos huomioiden
(konserniohjausyksikön arvio)
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
Hintatasoa on edellisvuodesta alennettu 0,1 %. Edellisvuotta korkeampi taloudellinen tulostavoite on saavutettu.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

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

10

Mittari	Toteutuneiden linjakilometrien määrä/ tilatut linjakilometrit
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
T oteutuneiden linjakilometrien määrä/tilatut linjakilometrit on tammi-elokuussa ollut 99,93 %. Tavoite on saavutettu haastavasta liikenteen yllättävästä lisääntymisestä huolimatta.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

11

Suominen Sakari

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

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

12

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä yhteistyössä työterveyden kanssa, mutta sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 40 % ajalla 1-8/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Infran tuki-ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät sairauslomapäivät ovat kaksinkertaistuneet edellisvuoteen nähden. Yhtenä syynä tähän voidaan
pitää Infran työntekijöiden korkeaa keski-ikää, joka oli kuluvan vuoden elokuun tilanteesta laskettuna 51,4 vuotta.
Infrassa on otettu käyttöön vuonna 2015 työturvallisuuden toimintamalli, jonka toteuttamiseen liittyvää palkitsemista on
uudistettu vuoden 2017 alusta alkaen. Tapaturmien määrä on laskenut 55 % ajalla 1-8/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Lopullinen toteutuma raportoidaan vuoden lopussa.

± (Toteutuu osittain)
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Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden
toimintamallin mukaiseksi

13

Mittari	Tehdyt toimenpiteet
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Organisoinnin suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien arviointi on aloitettu keväällä 2017. Omistajaohjauksen kanssa on sovittu, että valmistelua jatketaan vielä alkuvuonna 2018. Korjaamon tulevaisuuden ratkaisut tehdään syksyn 2017 aikana.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten
kilpailijoiden tasoa

14

Mittari	Toteutunut hinta- ja laatutaso, toteutustilanne
(omistajaohjausyksikön arvio, huomioiden sisäinen kate ja
eläkemenoperusteiset maksut)
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

142

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 - Strategiakortit



Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

15

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

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

16

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
T uki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat kasvaneet 3 prosenttia (2016: 4079 pv, 2017: 4183 pv). Poissaolojen
kasvutahti on hidastunut huhtikuun jälkeen. Työtapaturmien määrä on kasvanut 22 prosenttia (2016 31 kpl, 2017: 38 kpl). Tavoitteisiin pyritään pääsemään ennaltaehkäisevin toimin, varhaisella tukemisella ja työolosuhteita parantavien investointien
avulla.

- (Ei toteudu)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen
vuoteen verrattuna

Mittari

Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset

Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

17

Toteutuminen
Asiakaskyselyt tehdään syksyllä ja raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen
verrattuna

18

Mittari	Asiakkaan hyvinvointi-indeksin tulos
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä
omistajaohjausyksikön kanssa

19

Mittari	Yhtiöittämisselvitys, toteutustilanne
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja

Toteutuminen
Yhtiöittämisselvitys on alkanut. Selvitystyön tilannetta käsitellään Voimia liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä ja johtokunnan kanssa syyskuussa. Konsernijaosto käsitellee asiaa lokakuussa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

20

Mölsä Petri

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

										 ? (Ei voida arvioida)
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Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat
vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %

21

Mittari	Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016
Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

Toteutuminen
T uki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot eivät ole laskeneet edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Erityisesti
pidemmät poissaolojaksot ovat lisääntyneet. Poissaolojen laskemiseksi on yhteistyössä Tullinkulman Työterveyden kanssa pureuduttu poissaolojen syihin ja kartoitettu kohderyhmä toteutettavaa ennakoivan kuntouttamisen pilotointia varten. Lisäksi
korvaavan työn tunnetuksi tekeminen ja sen aktiivinen hyödyntäminen on yksi suunniteltu keino poissaolojen vähentämiseksi. Tavoitteen toteutuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä tämän tarkastelujakson perusteella.
Työtapaturmien määrä on pysynyt ennallaan vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tavoitteen toteutuminen näyttää mahdolliselta tarkastelujakson perusteella.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin
uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa
toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa.

Mittari

Toteutustilanne, palvelutaso (asiakastutkimus)

Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

22

Toteutuminen
L iikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Tuotteistus on aloitettu ja päätuoteryhmät on valittu. Sopimus palveluiden tuottamisesta tilaomaisuutta 1.1.2018 alkaen
hallinnoivan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –palveluryhmän kanssa on valmistelussa. Sopimuksessa määritellään menettelytavat ylläpidon ja investointien toteutukseen, kustannusseurantaan ja raportointiin. Sopimus viedään uuden asunto- ja
kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä 2017.

+ (Toteutuu)
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Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen
luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä
omistajaohjausyksikön kanssa

23

Mittari	Toteutustilanne
Vastuuhenkilö

Mölsä Petri

Toteutuminen
T ilakeskus valmistautuu toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on linjannut 22.6.2016, että valmistelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa tilaomaisuus jää kaupungin taseeseen ja
palvelutuotanto yhtiöitetään. Yhtiöittämisestä on laadittu toteutussuunnitelma. Konsernijaosto osaltaan hyväksyi yhtiöittämissuunnitelman kokouksessaan 22.8.2017. Yhtiöittäminen vaatii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksynnän.

? (Ei voida arvioida)

Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman
mukaisesti

24

Mittari	Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
 alvontasuunnitelman arvio vuonna 2017 suoritettavista määräaikaisista valvontatoimenpiteistä (yleinen palotarkastus tai
V
omavalvonta) yritys- ja laitoskohteissa on 2506 kpl ja asuinrakennuksissa 20 850 kpl. Toisen vuosikolmanneksen loppuun
mennessä on em. toimenpiteitä suoritettu yritys- ja laitoskohteissa 1519 kpl (61 % vuosiarviosta) ja asuinrakennuksissa 19
859 kpl (95 % vuosiarviosta). Asetetut tavoitteet saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

+ (Toteutuu)

140

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 - Strategiakortit



Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti

25

Mittari	1. yksikön ja pelastustoiminnan t oimintavalmiusajan
saavuttaminen riskiluokittain
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
Tavoite on saavutettu kaikissa riskiluokissa. Tiedot liitteenä olevassa taulukossa.
Riskiluokka

I
II
III
IV

1. yksikön
toimintavalmiuusaika
Tavoite %

60
80
95
ei tavoitetta

Pelastustoiminnan
toimintavalmiusaika
Toteutuma % Tavoite %
64
88
98

55
75
95
95

Toteutuma %
65
81
98
97

+ (Toteutuu)

Pirkanmaan pelastuslaitos
Toiminnan tavoite

Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä
vuoteen 2016 verrattuna

26

Mittari	Työhyvinvoinnin matriisin tulokset
Vastuuhenkilö

Ojanen Olli-Pekka

Toteutuminen
Tavoitteen toteuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)
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