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Konsernijohtajan katsaus

Talouden suunta kääntyy
hitaasti
TIlikauden tulos

-32,3 milj. €
(TP Enn 2017)

V

uoden 2017 talousarvio valmis-

on maltillista, vertailukelpoisten henkilöstö-

teltiin epävarmoissa talousnä-

menojen kasvu jää ennusteen mukaan 0,6

kymissä ja talousarviovalmiste-

prosenttiin edellisvuoteen verrattuna. Tästä

lussa näkyivät sekä kaupungin sisäiset että

huolimatta kuluvan vuoden tulosennuste

valtakunnalliset uudistukset. Talousarviossa

on 32,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä joh-

kyettiin kaupunkilaisten palvelut turvaa-

tuu heikosta verorahoituksen kehityksestä:

Nettomenot

maan ja vastaamaan kasvaneeseen palve-

verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on

- 1,8 %

lutarpeeseen. Taloutta ei saatu tasapainote-

jäämässä 34,1 milj. euroa eli 2,8 prosenttia

tuksi ja kuluvan vuoden talousarvio on 18,8

viime vuotta pienemmäksi.

(TP Enn 17 / TP 16)

milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio on laa-

Isoimmat haasteet ovat hyvinvoinnin pal-

dittu kaupungin uuden toimintamallin mu-

velualueella, jossa tilinpäätösennuste on

kaisesti kolmelle palvelualueelle ja niiden

23,5 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ylityk-

uusille, kesäkuussa aloittaville lautakunnille.

set aiheutuvat pääosin sosiaali- ja terveyspal-

Verorahoitus

- 2,8 %
(TP Enn 17 / TP 16)

Tilinpäätösennusteen mukaan nettome-

velujen menoista. Ennusteessa on huomioitu

nojen arvioidaan vähenevän edellisestä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 6 milj. euron

vuodesta 1,8 prosenttia, minkä taustalla on

ylijäämän mahdollinen palautus. Elinvoiman

toimeentulotuen siirtyminen Kelaan sekä

ja kilpailukyvyn palvelualueen tilinpäätösen-

kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Netto-

nuste on 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

menojen vertailukelpoinen kasvu on ennus-

heikompi johtuen lähinnä Ratinan toimisto-

teen mukaan 1,7 prosenttia. Menojen kasvu

tontin kaupan siirtymisestä ensi vuoteen.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

-372,4

-1 144,9

-1 096,2

-1 098,9

-1 123,9

21,0

-25,0

Nettomenojen kasvu, %

-2,5

1,9

-4,3

-4,0

-1,8

-3,7

2,2

Vuosikate, milj. €

20,6

74,4

88,0

82,7

67,8

-6,7

-14,9

Vuosikate / Poistot, %

63,3

80,1

82,4

77,8

63,7

-16,3

-14,1

Tulos, milj. €

15,1

-21,3

-18,8

-23,6

-32,3

-11,0

-8,7

-511,3

-541,0

-560,3

-591,1

-565,4

-24,4

25,7

-56,3

-226,8

-204,9

-230,3

-223,0

3,8

7,4

37,0

33,7

43,0

35,9

30,4

-3,3

-5,5

Lainat, milj. €

490,0

488,3

576,5

576,5

573,3

85,0

-3,2

Lainat, € / asukas

2 143

2 139

2 506

2 506

2 492

352,4

-14,0

-1,5

2,4

-3,5

-3,7

-2,8

-5,2

0,9

228 621

228 274

230 100

230 100

230 100

1 826

0

Toimintakate, milj. €

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €)
Investoinnit (netto), milj. €
Investointien tulorahoitus, %

Verorahoituksen kasvu, %
Asukasmäärä

TP Enn TP Enn 17 / TP Enn 17 /
2017
TP 16
VS 17
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VUOSIKATE

Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki

67,8 milj. €

-kaupunkistrategiaa toteutetaan viimeistä

(TP Enn 2017)

van vuoden osalta nyt ensimmäistä kertaa.

Kaupungin yhteiset sekä
palvelualueille
asetetut tavoitteet

vuotta. Strategiasta johdettujen toiminnan
tavoitteiden toteumista raportoidaan kulu-

6

3

7
29

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017
talousarviossa 10 yhteistä, koko kaupunkia

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

koskevaa toiminnan tavoitetta. Kolmelle

2 492 €

palvelualueelle asetettiin yhteensä 35, Pir-

(TP Enn 2017)

Liikelaitokset

kanmaan pelastuslaitokselle 3 ja liikelaitoksille yhteensä 23 toiminnan tavoitetta, jotka

8

ovat valtuuston nähden sitovia. Suurin osa
toiminnan tavoitteista on edennyt suunni-

14
3

tellusti. Koko kaupungin yhteisistä ja palve-

NETTOINVESTOINNIT

lualueiden tavoitteista yhteensä 6 tavoitetta

-223,0 milj. €

uhkaa jäädä saavuttamatta: tavoitteet ovat

(TP Enn 2017)

tilikauden tulosta, investointien tulorahoitusprosenttia sekä työvoimakustannuksia

1

Edetään tavoitteen mukaisesti

koskevia tavoitteita.

Edetään osittain tavoitteen mukaisesti

Yleinen talouskehitys ja
kuntatalous

Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta
Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Investointien arvioidaan jäävän noin 7
milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, mikä

Valtiovarainministeriön huhtikuisessa jul-

johtuu pääosin Tilakeskuksen talonrakennu-

kaisussa ”Kuntatalousohjelma 2018-2021”

sinvestoinneista, jotka ennustetaan toteu-

on arvioitu yleistä talouskehitystä ja kunta-

tön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen

tuvan 6 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

taloutta. Suomen julkisen talouden tila on

työttömyys on korkea. Myös ensi vuosikym-

Kaupungin lainamäärän muutos on toteutu-

ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teol-

menellä on varauduttava vaatimattomaan

massa hieman vuosisuunnitelmaa pienem-

lisuuden rakennemuutos ja väestön ikäänty-

talouskasvuun. Kuntatalousohjelman mu-

pänä. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioi-

minen ovat heikentäneet julkista taloutta.

kaan julkisen talouden tulot eivät riitä yllä-

daan olevan vuoden lopussa 2 492 euroa.

Muun muassa eläkemenojen kasvusta joh-

pitämään kaikkia nopeamman talouskasvun

Kaupungin taloudellinen tilanne kannus-

tuen julkisen talouden alijäämä on pysynyt

varaan rakennettuja julkisen sektorin raken-

taa rakennemuutosten toteuttamista pal-

suurena, vaikka alijäämää on viime vuosina

teita ja tehtäviä.

velutuotannossa siten, että painopistettä

pyritty pienentämään menoleikkauksin ja

Kuntataloutta on leimannut viime vuo-

kyetään siirtämään perustason palveluihin

veronkorotuksin. Suhdannetilanteen nor-

det kireys, mihin ovat vaikuttaneet muun

ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi digitalisaatiota

malisoituminen ei riitä parantamaan julki-

muassa talouden heikko suhdannetilanne,

on vauhditettava.

sen talouden tilaa olennaisesti, sillä väes-

verotulojen hidastunut kasvu ja palveluiden

VÄKILUKU

VÄESTÖNMUUTOS 2017

228 621
(28. helmikuu)
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+ 347
(tammi–helmikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

14,2 %
(huhtikuu)

Konsernijohtajan katsaus

VÄESTÖNMUUTOKSET, TAMMI–HUHTIKUU

TYÖTTÖMYYSASTE SEKÄ NUORTEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN
MÄÄRÄ TAMPEREELLA, HUHTIKUU
9 000

Alle 25-vuotiaat

8 000

Pitkäaikaistyöttömät

%

600

16

6 000
5 000
4 000
3 000

14

500

12

400

10

300

8

200

6

2 000

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

2008

0

2007

2

150

110

362

100

4

1 000

Nettomaahanmuutto
Kuntien välinen nettomuutto
Syntyneiden enemmyys

700

18

Työttömyysaste, %, oikea asteikko

7 000

20

113

0
-100

11

284

2013

112

106

148

142

-62

-57

2014

2015

369
148
-33
2016

2017*

Lähde: Tilastokeskus
*Vuoden 2017 tiedot tammi-helmikuu

lisääntynyt kysyntä. Kunnat ovat jatkaneet
toimintojensa sopeuttamista vähentämällä

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS

muun muassa henkilöstömenoja. Valtio-

Tampereen työllisyystilanne on kohen-

2015*

2014

1,4 1,2 1,0 1,2

2019**

2017**

2018**

-8,3

los on negatiivinen noin joka kolmannessa
kunnassa.

0,3

2016*

2012

Tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tu-

-0,6

2013

on kuntien välillä kuitenkin suuria eroja.

2010

den tunnusluvut ovat pääsääntöisesti hyvät,

-1,4 -0,8

2011

noin 3,1 mrd. euroa. Vaikka kuntien talou-

3,0 2,6

0,7

2008

yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016

5,2

2009

vioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien

4,1

2006

Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösar-

2,8

2007

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

louden tila keväällä 2017 on pääosin hyvä.

2005

varainministeriön arvion mukaan kuntata-

Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö
*) 2015-2016 Tilastokeskuksen ennakkotieto, 2017–2019 Valtiovarainministeriön ennuste

tunut vuoden 2017 alkupuoliskolla odotetusti. Kaupungin työttömyysaste on ollut

Kaupunki kasvaa ja kehittyy

laskussa joulukuusta 2016 lähtien ja huh-

sessa työllisyydenhoidon kokeilussa. Kevään

tikuussa 2017 se oli 14,2 prosenttia, mikä

aikana työllisyyspalveluja on valmisteltu si-

on 3 725 henkilöä ja 3,4 prosenttiyksikköä

ten, että kokeilu on mahdollistaa käynnistää

Tampereen

vähemmän vuoden takaiseen tilanteeseen

aikataulun mukaisesti 1.8.2017.

Tilastokeskuksen tiedon perusteella hel-

verrattuna. Työllisyystilanteen piristyminen

Hyvinvointipalveluissa

ennakkoväkiluku

uusimman

asiakasmäärät

mikuun lopussa oli 228 621 asukasta. Ku-

on parantanut Tampereen sijoitusta myös

jatkavat kasvuaan, mikä näkyy vaikeutena

luneen kahden kuukauden aikana väestö

Kuusikko -vertailussa. Pitkään kuudetta si-

saavuttaa taloudelle ja erityisesti työvoi-

on kasvanut 347 asukkaalla, mikä on lähes

jaa pitänyt Tampere on siirtynyt Oulun ohi

makustannuksille asetettuja tavoitteita. Ra-

kolmanneksen enemmän kuin edellisvuon-

viidenneksi. Myös pitkäaikaistyöttömien

kennemuutosten toteuttamista jatketaan ja

na vastaavana ajanjaksona. Väestön lisäys

ja nuorisotyöttömien määrien kasvu on

palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja

perustuu kuntien väliseen muuttovoittoon.

kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömiä oli

käyttäjien kanssa alueverkostoja hyödyntä-

Tuoreimman väestösuunnitteen mukaan

huhtikuussa 2017 yli 11 prosenttia ja nuo-

en. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti

Tampereen vuoden 2040 tavoiteväkiluku

risotyöttömiä vajaa 22 prosenttia vähem-

palvelujen ja toimintaprosessien kehittämi-

275 000 on edelleen realistinen. Väestö-

män vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka

sessä. Hyvinvointipalveluissa valmistaudu-

suunnitteessa alaikäisten sekä 19-24-vuo-

työllisyystilanne on kohentunut hiljalleen,

taan sote- ja maakuntauudistukseen sekä

tiaiden ikäryhmien kasvuvauhtiodotusta

on kaupungin työttömyysaste yhä korkeal-

kehittämällä omaa toimintaa että rakenta-

on vähennetty mm. laskeneen syntyvyyden

la. Tähän tilanteeseen vastataan hakemalla

malla aktiivisesti yhdyspintoja maakunnan

perusteella. Silti yläkoululaisten 13-15-vuo-

uusia työllisyydenhoidon ratkaisuja alueelli-

tulevan toiminnan kanssa.

tiaiden määrä samoin kuin yli 65-vuotiaiden
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määrä kasvaa. Uusi asuntorakentaminen ja

män valmistelu ovat käynnissä. Paljon esillä

sen myötä väestönkasvu kohdistuu aiempaa

olleen Eteläpuiston asemakaavaehdotusta

suunnitetta voimakkaammin raitiotien vai-

tultaneen muuttamaan, joten hanke ei ete-

kutusalueelle.

ne suunnitellussa aikataulussa.

Tampereen kilpailukykyä on vahvistettu

Joukkoliikenteen matkustajamäärälle ja

monin toimenpitein. Smart Tampere -ohjel-

pyöräilijöiden määrälle asetettujen tavoit-

ma on käynnistynyt kevään aikana suunni-

teiden toteutuminen on edennyt hyvin.

telmien mukaisesti. Tampereen seudun ve-

Tampereen seudun joukkoliikenteessä teh-

tovoimaisuuden kehittämiseen keskittyvään

tiin tammi-huhtikuussa noin 14,06 miljoo-

ekosysteemiohjelmaan on valittu teemajoh-

naa nousua, mikä on 8 prosenttia enemmän

tajia ja kehittämistä ohjaavien tiekarttojen

kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016.

laadinta on käynnistynyt. Smart Tampere

Myös pyöräilymäärät kasvoivat tammi-huh-

-ohjelmaan kuuluvan digiohjelman käytän-

tikuussa 5,3 prosenttia vuoden 2016 vastaa-

nön toteutus on käynnistynyt maaliskuussa

vaan jaksoon verrattuna.

2017. Ohjelmaan on valittu 11 projekti-

Tampereen kaupunki perusti sote- ja maa-

päällikköä ja palvelualueilla on priorisoitu

kuntauudistusta varten kaupungin sisäisen

ja tarkennettu digikehittämiskokonaisuuk-

projektin. Projektin tavoitteena on varmis-

sia. Kaupunki on myös edistänyt aktiivi-

taa, että uudistus tapahtuu kaupungin nä-

sesti Tampere 3 -hankkeen toteutumista.

kökulmasta järjestelmällisesti, tavoitteelli-

Yliopistosäätiö perustettiin Raatihuoneella

sesti, ja muutokseen liittyvät riskit halliten.

20.4.2017.

Tampereen kaupunki on vaikuttanut aktiivi-

Vuoden 2017 alkupuoliskolla useat kau-

sesti Pirkanmaan maakunnan valmisteluun

pungin isot hankkeet etenivät suunnitel-

Pirkanmaa 2019 -projektissa. Tukipalvelu-

lusti. Raitiotien rakentaminen käynnistyi

jen vaihtoehtoisten järjestämismallien ar-

kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen

viointien selvitys on käynnistynyt yhdessä

mukaisesti ja rakennustyöt alkoivat Her-

Pirkanmaa 2019-hankkeen kanssa.

vannassa joulukuussa 2016. Kevään aikana

Uuden toimintamallin mukainen organi-

rakentaminen on edennyt muun muassa

saatio aloitti 1.1.2017 poliittisia toimieli-

Sammonkadulle ja Itsenäisyydenkadulle.

miä lukuun ottamatta. Uudet toimielimet

Keskustan hankkeista Ranta-Tampella ete-

aloittavat uuden valtuustokauden myötä.

nee tavoiteaikataulussaan ja Kansi ja Aree-

Tampereen uuden, vuoteen 2030 ulottuvan

na -hankkeen toteutussopimuksen toimeen-

strategian valmistelu on käynnistynyt. Sen

pano ja sen mukaisen investointipäätöksen

laadintaa suuntaa kevään 2017 aikana val-

valmistelu

toteuttajakumppanin

misteltu pormestariohjelma. Uusi kaupun-

kanssa. Näiden lisäksi Kunkun parkin kilpai-

ginvaltuusto hyväksyy strategian vuoden

lutus ja keskustan maanalaisen eritasoliitty-

2017 aikana.

etenee
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Kaupungin tuloslaskelma
Ei sisällä sisäisiä eriä
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2016

VS 1-4 /
2017

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017 TP Enn 2017

TP Enn 17 /
TP 16

Myyntitulot

63,0

70,2

65,7

214,2

216,3

220,4

219,0

4,9

Maksutulot

29,3

34,4

33,5

95,2

103,6

100,2

99,7

4,5

Tuet ja avustukset

13,3

6,9

7,3

42,0

16,3

21,0

21,0

-21,1

Vuokratulot

17,3

18,8

17,8

55,3

53,8

55,5

55,1

-0,2

3,4

8,3

16,6

27,9

24,7

24,8

22,8

-5,1

126,3

138,6

140,8

434,7

414,7

422,0

417,7

-17,0

7,3

6,9

11,3

28,4

20,8

20,8

22,0

-6,4

-224,3

-219,5

-215,9

-676,8

-666,8

-667,0

-668,3

8,5

Palkat ja palkkiot

-171,0

-169,3

-168,8

-516,7

-514,4

-515,2

-521,5

-4,8

Henkilösivukulut

-53,2

-50,2

-47,1

-160,0

-152,4

-151,8

-146,8

13,2

Eläkekulut

-42,0

-41,1

-38,9

-125,7

-124,5

-124,3

-119,2

6,5

Muut henkilösivukulut

-11,2

-9,1

-8,2

-34,4

-27,9

-27,5

-27,7

6,7

-193,1

-200,5

-216,1

-620,1

-598,0

-606,1

-621,1

-1,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-33,1

-29,8

-34,6

-103,0

-94,3

-94,7

-100,0

3,0

Avustukset

-48,0

-41,0

-40,0

-153,8

-114,8

-115,0

-114,4

39,4

Vuokramenot

-15,4

-18,1

-16,4

-47,7

-52,4

-54,2

-54,7

-7,0

-1,5

-1,2

-1,4

-6,5

-5,5

-4,6

-4,9

1,6

Menot yhteensä

-515,4

-510,1

-524,5

-1 608,0

-1 531,7

-1 541,6

-1 563,6

44,4

Toimintakate

-381,8

-364,5

-372,4

-1 144,9

-1 096,2

-1 098,9

-1 123,9

21,0

Verotulot

294,6

294,4

298,1

896,2

883,1

883,1

894,1

-2,1

Valtionosuudet

104,5

95,1

95,1

317,2

287,9

285,2

285,2

-32,0

0,6

4,4

-0,2

5,9

13,3

13,3

12,4

6,5

Vuosikate

18,0

29,3

20,6

74,4

88,0

82,7

67,8

-6,7

Suunnitelmapoistot

-29,9

-35,4

-32,5

-93,0

-106,8

-106,3

-106,3

-13,3

Satunnaiset erät

0,9

0,0

27,1

-2,7

0,0

0,0

6,2

9,0

Tilikauden tulos

-11,0

-6,1

15,1

-21,3

-18,8

-23,6

-32,3

-11,0

Toimintatulot

Muut toimintatulot
Tulot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Muut toimintamenot

Rahoitustulot ja -menot
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von (20,8 milj. euroa) suuruinen satunnainen kulu, koska kyseessä on säätiölle annetNETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

-1,8 %
(TP Enn 17 / TP 16)

tava avustus.
Toimintakatteen eli nettomenojen ennustetaan vähenevän noin 21,0 milj. euroa (1,8
%), kun vuonna 2016 toimintakate kasvoi
1,9 prosenttia. Toimintakatetta tarkastelta-

”

Vuosikatteen ennuste
on 67,8 milj. euroa,
joka kattaa ennustetut
suunnitelmapoistot 64
prosenttisesti.”

essa on huomioitava, että perustoimeentuVERORAHOITUS

- 2,8 %
(TP Enn 17 / TP 16)

serniyhteisöiltä saatavien osinkotuottojen

alkaen, mikä vähentää kaupungin netto-

ennustetaan kasvavan edelliseen vuoteen

menoja noin 22,1 milj. eurolla edelliseen

verrattuna 8,6 milj. euroa. Osinkotuottojen

vuoteen verrattuna ja henkilöstömenoja

ennuste on kuitenkin tarkentunut talousar-

1,2 milj. eurolla, kun etuuskäsittelijät siir-

vion laadinnan jälkeen, ja ennusteen mu-

tyivät Kelan työntekijöiksi. Kilpailukykyso-

kaan rahoituserien toteuma jää 0,9 milj. eu-

pimuksen mukainen lomarahojen leikkaus

roa vuosisuunnitelman tasoa heikommaksi.

Tuloslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste

vähentää vuoden 2017 henkilöstömenoja

Vuosikatteen toteuma oli huhtikuun lo-

2,2 milj. euroa ja sivukuluprosenttien leik-

pussa 20,6 milj. euroa ja se kattaa poistot

Kaupungin tammi-huhtikuun ulkoinen tulos

kaus 8,8 milj. euroa vuoteen 2016 verrat-

63-prosenttisesti. Vuosikatteen ennuste on

oli 15,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun edel-

tuna. Lisäksi toimintakatteen ennustetta

67,8 milj. euroa, joka kattaa ennustetut suun-

lisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli

parantaa palveluostojen ennusteessa hin-

nitelmapoistot 64-prosenttisesti. Poistojen ja

11,0 milj. euroa alijäämäinen. Alkuvuoden

nanalennuksena huomioitu mahdollinen

arvonalentumisten ennuste on vuosisuunni-

positiivisen tuloksen taustalla oli satun-

sairaanhoitopiirin ylijäämien palautus. Kun

telman mukainen 106,3 milj. euroa, mikä on

naisiin tuottoihin kirjattu 27,1 milj. euron

nämä vuoden 2017 nettomenoja pienentä-

13,3 milj. euroa (14,4 %) edellistä vuotta suu-

myyntivoitto kaupungin omistamien voima-

vät tekijät huomioidaan, muodostuu vertai-

rempi. Poistotason kasvua selittää kaupungin

laitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden

lukelpoiseksi nettomenojen kasvuksi 19,3

korkea investointitaso, ja erityisesti kaupun-

rakennusteknisten osien myynnistä Tampe-

milj. euroa (1,7 %), mikä on edellisen vuo-

kiympäristön palvelualueen poistot kasvavat

reen Sähkölaitos Oy:lle. Ilman satunnaisia

den nettomenojen kasvua alhaisempi.

edelliseen vuoteen verrattuna.

eriä alkuvuoden tulos oli edellisen vuoden

Verorahoitus pienenee ennusteen mukaan 34,1 milj. euroa (-2,8 %). Verotuloja

Tuotot

Tilikauden tulosennuste on -32,3 milj.

arvioidaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä

Kaupungin toimintatuottojen toteuma on

euroa, mikä on 8,7 milj. euroa vuosisuunni-

noin 894 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa

140,8 milj. euroa ja koko vuoden ennuste

telmaa heikompi. Ennusteessa on huomioitu

vähemmän kuin vuonna 2016. Vuosisuun-

417,7 milj. euroa. Ennuste on 4,3 milj. euroa

mahdollinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

nitelmaan nähden verotulojen arvioidaan

vuosisuunnitelman tasoa heikompi. Edelli-

kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkun-

ylittyvän 11,0 milj. eurolla. Valtionosuuksia

seen vuoteen verrattuna toimintatuottojen

nille, josta tehdään päätökset myöhemmin

arvioidaan kertyvän 32 milj. euroa edellis-

ennustetaan vähenevän 17,0 milj. euroa,

vuoden 2017 aikana. Arvio kuluvan vuoden

vuotta vähemmän. Muutoksen taustalla on

mikä aiheutuu erityisesti perustoimeentu-

palautuksesta on Tampereen osalta 6,0 milj.

kilpailukykysopimukseen liittyvä valtion-

lotuen siirrosta Kelan hoidettavaksi. Siir-

euroa.

osuuksien vähennys, perustoimeentulotuen

rosta johtuen kaupunki ei enää saa perus-

neljän ensimmäisen kuukauden tasolla.

8

lotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017

Ilman satunnaisia eriä tilikauden tulos

siirto Kelalle, edelleen jatkuvat peruspalve-

toimeentulotuen kustannuksiin tarkoitettua

muodostuu ennusteen mukaan 15,0 milj.

lujen valtionosuusleikkaukset sekä amma-

valtionosuutta, jonka määrä vuonna 2016

euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Sa-

tillisen koulutuksen yksikköhintarahoituk-

oli 19,2 milj. euroa.

tunnaisten erien tilinpäätösennusteessa on

sen leikkaukset. Valtionosuuksien ennuste

Myyntituottojen

huomioitu Tampereen Sähkölaitos Oy:lle

on vuosisuunnitelman mukainen.

tilinpäätösennuste

219,0 milj. euroa on 1,3 milj. euroa vuosi-

myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäk-

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 12,4

suunnitelmaa heikompi. Avo- ja asumispal-

si vuoden lopussa toteutettava Tampereen

milj. euroa tuottoa, mikä on 6,5 milj. euroa

velujen myyntituottojen ennustetaan alit-

Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luo-

edellistä vuotta enemmän. Vuosisuunni-

tavan vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla,

vuttaminen Tampereen uudelle yliopistolle.

telmaan nähden rahoituserien tuoton en-

mikä johtuu lähinnä perustoimeentulotuen

Luovutuksesta aiheutuu osakkeiden tasear-

nustetaan alittuvan 0,9 milj. euroa. Kon-

valtionkorvauksista. Myyntituottoihin kir-
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TUNNUSLUKUTAULUKKO
Tuloslaskelman tunnusluvut

Henkilöstömenojen ennuste on 668,3 milj.

Tot 1-4 / 2017

TP 2016

TP Enn 2017

Toimintatuotot / Toimintakulut, %

27

28

27

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, %

63

80

64

Vuosikate, euroa / asukas

90

326

294

nojen kasvuprosentti on 0,6 %. Henkilöstö-

228 621

228 274

230 100

menojen tarkempi analyysi löytyy kohdasta

Asukasmäärä

euroa, mikä on 8,5 milj. euroa edellisvuotta
vähemmän. Vertailukelpoinen henkilöstöme-

Henkilöstö.
jattavat siirtymäajan perustoimeentulotu-

pungin avustustuloihin on 19,2 milj. euroa.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste

en valtionkorvaukset toteutuvat ennusteen

Vuosisuunnitelmaan nähden tukien ja avus-

vuodelle 2017 on yhteensä 705,5 milj. euroa,

mukaan budjetoitua pienempinä, koska

tusten ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa.

kun huomioidaan investoinneiksi aktivoitavi-

vastaavasti siirtymäajan perustoimeentulo-

Vuokratuottojen 55,1 milj. euron ennus-

en hankintojen ennuste. Edelliseen vuoteen

tukimenojen ennustetaan alittuvan. Edelli-

te on edellisen vuoden toteuman tasolla.

verrattuna kasvu on noin 6,9 milj. euroa (1,0

seen vuoteen verrattuna myyntituottojen

Vuosisuunnitelmaan nähden vuokratuotto-

%). Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja ta-

ennustetaan kasvavan 4,9 milj. eurolla. Pir-

jen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. eurol-

varat -tiliryhmien analysointi löytyy kohdasta

kanmaan pelastuslaitoksen ulkoiset myynti-

la johtuen Tilakeskuksen vuokratuotoista.

Hankinnat.

tuotot kasvavat ennusteen mukaan 3,3 milj.

Onkiniemen tehdaskiinteistössä tuli esille

Avustuskulujen ennuste on 114,4 milj. eu-

eurolla ja Tampereen Veden myyntituotot

asbestiongelma, minkä johdosta kohteen

roa, mikä on 39,3 milj. euroa edellisvuotta vä-

2,8 milj. eurolla.

vuokratuotot jäävät kertymättä.

hemmän. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle

Maksutuottojen 99,7 milj. euron en-

Muiden toimintatuottojen ennustetaan

pienentää kaupungin avustuskuluja 41,3 milj.

nuste alittaa vuosisuunnitelman 0,5 milj.

toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitel-

eurolla. Vuosisuunnitelmaan nähden avustus-

eurolla. Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa

maa pienempinä. Muista toimintatuotoista

kulujen ennustetaan alittuvan 0,5 milj. eurolla.

maksutuottoja ennustetaan kertyvän 1,3

pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennus-

Lasten kotihoidon tuki ja vammaisille annet-

milj. euroa budjetoitua vähemmän johtuen

te koko vuodelle on 15,7 milj. euroa, mikä

tavat avustukset alittuvat yhteensä 1,0 milj.

pitkäaikaishoidon vähentämisestä ja sii-

on 2,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

eurolla, mutta muut avustukset kotitalouksille

tä aiheutuvasta maksutuottojen kertymän

Poikkeama aiheutuu Asunto- ja kiinteistö-

ovat ylittymässä 0,7 milj. eurolla. Ikäihmisten

pienenemisestä. Avo- ja asumispalveluissa

lautakunnan maa-alueiden myyntivoitoista.

palvelulinjalla muiden kotitalouksille annet-

maksutuottoja ennustetaan kertyvän 0,8

Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimis-

tavien avustusten ennustetaan ylittyvän 1,0

milj. euroa budjetoitua enemmän. Edelli-

totontin myynti ei toteudu kuluvana vuonna,

milj. eurolla asumispalvelujen palvelusetelien

seen vuoteen nähden kaupungin maksu-

vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen 2018.

käytön laajenemisesta ja omaishoidon tuen

tuottojen ennustetaan kasvavan 4,5 milj.

kustannuksista johtuen.

Kulut

eurolla.

Vuokrakulujen

ennustetaan

toteutuvan

Tuet ja avustukset toteutuvat ennus-

Toimintakulujen toteuma tammi-huhtikuussa

54,7 milj. eurona, mikä on 0,5 milj. euroa

teen mukaan 21,1 milj. euroa edellisvuotta

on 513,2 milj. euroa ja koko vuoden ennuste

budjetoitua enemmän. Poikkeama muodostuu

pienempinä 21,0 milj. eurona pääasiassa

1 541,6 milj. euroa, mikä on 20,7 milj. euroa

useista

perustoimeentulotuen

suunniteltua enemmän. Valmistus omaan

toimintakulut ovat toteutumassa 0,3 milj. euroa

käyttöön -erä on huomioitu tarkastelussa.

vuosisuunnitelmaa suurempina 4,9 milj. eurona.

siirrosta

johtuen.

Perustoimeentulotuen siirron vaikutus kauTUOTOT

pienemmistä

ylityksistä.

Muut

KULUT

Rahoitustuotot
22,4 milj. euroa
1%

Myyntituotot
219,0 milj.euroa
14 %

Valtionosuudet
285,2 milj. euroa
18%

Verotulot
894,1 milj. euroa
55 %

Maksutuotot
99,7 milj. euroa
6%
Tuet ja
avustukset
21,0 milj. euroa
1%
Vuokratuotot
55,1 milj. euroa
3%
Muut
toimintatuotot
22,8 milj. euroa
1%

Muut
toimintakulut
4,9 milj. euroa
0%
Vuokrakulut
54,7 milj. euroa
3%

Rahoituskulut
10,1 milj. euroa
1%

Poistot ja arvoalentumiset
106,3 milj. euroa
6%

Henkilöstökulut
668,3 milj. euroa
40 %

Avustukset
114,4 milj. euroa
7%
Aineet, tarvikkeet ja
tavarat
100,0 milj. euroa
6%

Palvelujen ostot
621,1 milj. euroa
37 %

Kuvioissa esitetyistä summista ei ole vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän
kautta oikaistuja kuluja.
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Verotulot
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2016

VS 1-4 /
2017

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17 /
TP 16

%

256,0

252,7

254,7

776,5

758,0

758,0

764,0

-12,5

-1,6

Yhteisövero

16,3

17,7

18,7

54,3

53,0

53,0

56,0

1,7

3,1

Kiinteistövero

22,2

24,0

24,7

65,3

72,0

72,0

74,0

8,7

13,4

Koiravero

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,0

-7,4

Yhteensä

294,6

294,4

298,1

896,2

883,1

883,1

894,1

-2,1

-0,2

Kunnallisvero

Verotulojen toteuma ja
tilinpäätösennuste

ria vaikutuksia ei. Loppuvuonna tehtävien

kertyvän noin 8,7 milj. euroa edellisvuotta

kuntaryhmän jako-osuuksien tarkistuksien

enemmän veroprosenttien korotuksesta,

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2017

ennakoidaan olevan hieman negatiiviset,

kiinteistömäärän kasvusta ja verotusarvojen

yhteensä noin 894 milj. euroa, mikä on 2 milj.

mutta ennusteet tarkentuvat tältä osin ke-

tarkistamisesta johtuen. Kiinteistöverotu-

euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Ennus-

säkuussa, kun Verohallinto julkaisee en-

loarvio on budjetoitua suurempi aiemmilta

teet pohjautuvat alkuvuoden tilityskertymiin,

simmäiset ennakkotiedot vuoden 2016

verovuosilta kertyneiden tulojen vuoksi.

ennakkotietoihin verovuoden 2016 tulokehi-

verotuksesta. Verohallinnon julkaiseman tu-

Huhtikuun loppuun mennessä verotulo-

tyksestä sekä Kuntaliiton ennusteeseen.

lokehitystilaston mukaan palkkatulot olivat

ja on tilitetty yhteensä 308,6 milj. euroa.

viime vuonna hieman aiempia ennusteita

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on

paremmassa kasvussa.

+2,7 milj. euroa (0,9 %). Kunnallisverotuloja

Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän
764 milj. euroa, mikä on 1,6 % edellisvuotta vähemmän. Syinä merkittävään laskuun

Yhteisöverotuloennuste on tällä hetkellä

on kertynyt 288,6 milj. euroa (0,3 %), yhtei-

ovat pääosin kilpailukykysopimuksen epä-

56 milj. euroa. Yhteisöverotuloja arvioidaan

söverotuloja 17,6 milj. euroa (2,3 %), kiin-

suorat vaikutukset (mm. palkkasumman pie-

kertyvän hieman enemmän kuin vuonna

teistöverotuloja 2,3 milj. euroa ja koirave-

neneminen) ja veroperustemuutokset (mm.

2016. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta

roja 0,103 milj. euroa (-6,0 %). Verotulot on

yrittäjä- ja kotitalousvähennys sekä työ- ja

laski hieman (0,3092 > 0,03034), kun taas

jaksotettu kirjanpitoon tasaisesti kuukausil-

eläketulon verotuksen kevennykset). Ve-

Tampereen oma jako-osuus parani hieman

le tilinpäätösennusteen mukaan ja tammi-

roperustemuutosten vaikutus verotuloihin

(noin 0,0345241 > 0,0361282).

huhtikuun osuus on 298,1 milj. euroa eli

kompensoidaan kunnille valtionosuuksien

Kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuo-

lisäyksenä, kilpailukykysopimuksen epäsuo-

delle 2017. Kiinteistöverotuloja arvioidaan

vähemmän.

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

Toukokuu

0,2

0,3

65,0

Kesäkuu

3,1

0,8

Kesäkuu

0,2

0,2

74,5

73,8

Heinäkuu

4,4

3,8

Heinäkuu

0,1

0,2

Elokuu

68,3

69,2

Elokuu

4,7

4,3

Elokuu

0,5

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

2015

2016

2017

Tammikuu

69,7

71,6

65,3

Tammikuu

5,3

5,9

5,4

Helmikuu

78,7

80,3

84,9

Helmikuu

5,1

4,4

Maaliskuu

66,4

66,6

66,8

Maaliskuu

4,2

Huhtikuu

68,1

69,2

71,6

Huhtikuu

Toukokuu

74,0

74,2

Kesäkuu

64,5

Heinäkuu

Marraskuu

10

10,5 milj. euroa maksuperusteista toteumaa

288,6
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Milj.
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KUNNALLISVERON KEHITYS

YHTEISÖVERON KEHITYS
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Valtionosuudet
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2016

VS 1-4 /
2017

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ TP 16

%

Peruspalvelujen valtionosuus,
ml. tasaukset

81,6

73,8

73,8

246,5

218,9

221,5

221,5

-25,0

-10,1

Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet

22,9

21,2

21,2

70,8

69,0

63,7

63,7

-7,1

-10,0

104,5

95,1

95,1

317,2

287,9

285,2

285,2

-32,0

-10,1

Yhteensä

Valtionosuuksien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun
mennessä 95,1 milj. euroa, mikä on 9,4 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana
ajankohtana. Kokonaiskertymän ennustetaan
olevan tänä vuonna noin 285 milj. euroa. Val-

VERORAHOITUKSEN KEHITYS
1 400
1 200
1 000

989

1 022

923

934

969
211

223

240

1 134

1 171

1 185

1 213

1 179
285

302

301

298

317

800

202

831

894

edellisvuotta vähemmän. Muutoksen taustalla

782

896

717

765

887

720

758

870

600

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TP
ENN
2017

ovat kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuuksien vähennys, perustoimeentulotuen
siirto Kelalle, edelleen jatkuvat peruspalvelujen
valtionosuusleikkaukset sekä ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksen leikkaukset.

Milj. e

tionosuuksia arvioidaan kertyvän 32 milj. euroa

218

400
200
0

Verotulot

Valtionosuudet
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Henkilöstö
Henkilöstömenot (milj. euroa)

Tot 1-4 /
2016

VS 1-4 /
2017

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ TP 16

%

-171,0

-169,3

-168,8

-516,7

-514,4

-515,2

-521,5

-4,8

0,9

Eläkekulut

-42,0

-41,1

-38,9

-125,7

-124,5

-124,3

-119,2

6,5

-5,2

Muut henkilösivukulut

-11,2

-9,1

-8,2

-34,4

-27,9

-27,5

-27,7

6,7

-19,5

-224,3

-219,5

-215,9

-676,8

-666,8

-667,0

-668,3

8,5

-1,3

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Yhteensä

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopus-

tomia vapaita ennustetaan pidettävän noin

6,3 milj. euroa. Eläkekulujen ennustetaan

sa 215,9 milj. euroa. Taloudellisiin syihin

25 000 henkilötyöpäivää (68 henkilötyö-

sitä vastoin alittavan vuosisuunnitelman 5,1

perustuvien palkattomien vapaiden (4 180

vuotta) vuonna 2017, mikä vähentää palk-

milj. eurolla. Eläkemenoperusteiset vuoden

henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vä-

ka- ja sivukuluja noin 2,7 milj. euroa (0,4 %

2017 ennakkomaksut ovat kaupunkitasolla

hentävä vaikutus oli alkuvuonna 0,4 milj.

henkilöstömenoista).

5,9 milj. euroa budjetoitua alhaisemmat.

Henkilöstömenojen ennustetaan ylittä-

Yksiköiden eläkemenoperusteisten mak-

Vuoden 2017 henkilöstömenojen tilin-

vän vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla.

sujen ennusteita on päivitetty vastaamaan

päätösennuste on 668,3 milj. euroa. Vuo-

Palkkojen ja palkkioiden ylitysennuste on

vuoden 2017 ennakkomaksuja.

euroa.

teen 2016 nähden vertailukelpoisten henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 3,8
milj. euroa eli 0,6 prosenttia. Vuosien 2016

Työvoimakustannukset (milj. euroa)

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-425,4

-432,1

-6,7

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-185,7

-187,6

-1,9

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-239,7

-244,5

-4,8

-84,9

-85,0

-0,1

ja 2017 henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia vertailtaessa on otettu huomioon
perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan
hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen sekä kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset.
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuonna

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

2017 maksettavia lomarahoja leikataan 30

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-83,0

-83,0

0,0

prosenttia. Koska vuonna 2017 maksetta-

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-1,9

-2,0

-0,1

vat lomarahat ansaitaan lomanmääräyty-

Kaupunkiympäristön palvelualue

-16,5

-16,4

0,1

-15,6

-15,5

0,1

-0,9

-0,9

0,0

Konsernihallinto

-17,5

-14,9

2,6

Konsernipalveluyksikkö Koppari

-14,1

-13,9

0,2

Liikelaitokset

-76,8

-75,2

1,7

misvuonna 4/2016–3/2017, lomarahojen
leikkaus vaikutti vuonna 2016 vain huhtijoulukuussa kertyneisiin lomarahoihin mutta vuonna 2017 leikkaus vaikuttaa kaikkien
kuukausien

lomarahoihin.

Lomarahojen

leikkaus vähentää vuoden 2017 henkilöstö-

Yhdyskuntalautakunta
Joukkoliikennelautakunta

menoja 2,2 milj. euroa vuoteen 2016 verrat-

Tampereen Infra

-19,6

-19,0

0,6

tuna. Kilpailukykysopimukseen perustuva

Tampereen Kaupunkiliikenne

-17,5

-16,7

0,8

Tampereen Tilakeskus

-12,0

-11,8

0,2

-7,7

-7,5

0,2

-20,1

-20,2

-0,1

-34,6

-34,6

0,0

-669,8

-672,1

-2,3

sivukuluprosenttien lasku 1,69 prosenttiyksiköllä vähentää vuoden 2017 henkilöstömenoja 8,8 milj. euroa. Vertailukelpoisten
palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan

12

Hyvinvoinnin palvelualue

Tampereen Vesi
Tampereen Voimia

kasvavan 136 henkilötyövuotta, mikä lisää

Pirkanmaan pelastuslaitos

henkilöstömenoja noin 6 milj. euroa. Palkat-

Yhteensä
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Palkalliset henkilötyövuodet

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

Hyvinvoinnin palvelualue

9 347

9 424

77

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

1 601

1 610

9

Kaupunkiympäristön palvelualue

308

308

0

Konsernihallinto ja Konsernipalveluyksikkö Koppari

502

499

-3

1 707

1 700

-7

626

626

0

14 091

14 166

76

Liikelaitokset
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteensä

Hyvinvoinnin palvelualueella Avo- ja asu-

taustalla on muun muassa harkinnanvarais-

670 henkilötyövuotta. Määrä on 7 henkilö-

mispalvelujen palveluryhmässä henkilöstö-

ten henkilöstömäärärahojen, varhaiselä-

työvuotta suurempi kuin edellisen vuoden

menojen vuosisuunnitelman ylityksen en-

kemenoperusteisten maksujen sekä eläke-

vastaavana ajankohtana. Ilman palkkatuet-

nustetaan olevan yhteensä 4,7 milj. euroa.

menoperusteisten maksujen toteutuminen

tua henkilöstöä palkalliset henkilötyövuodet

Ikäihmisten palvelulinjan osuus ylityksestä

suunniteltua alhaisempina. Liikelaitosten

vähenivät 14 henkilötyövuodella.

on 3,2 milj. euroa. Ylitykseen vaikuttavat ko-

yhteenlasketut henkilöstömenojen ennus-

Vakinaisen henkilöstön palkalliset henki-

tihoidon palvelutarpeen kasvu sekä budjet-

teet alittavat vuosisuunnitelman 2,3 milj.

lötyövuodet kasvoivat alkuvuonna 69 hen-

tiin huomioidut säästötoimenpiteet. Kaikkia

eurolla.

kilötyövuodella (1,9 %) vuoden 2016 vastaa-

korvaavalla työllä ja kotihoidon kuvapuhe-

vaan ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön

linyhteyksillä suunniteltuja säästöjä ei saa-

Työvoimakustannukset

henkilötyövuodet vähenivät 8 henkilötyö-

da kuluvana vuonna toteutumaan. Lasten,

Vuodesta 2015 lähtien on seurattu kaupun-

vuodella (-1,3 %) ja muun määräaikaisen

nuorten ja perheiden palvelulinjalla ennus-

gin työvoimakustannuksia, jotka saadaan

henkilöstön 76 henkilötyövuodella (-17,5 %).

tetaan 1,0 milj. euron ylitystä henkilöstöme-

laskemalla yhteen kaupungin oman henki-

Palkkatuetun henkilöstön henkilötyövuosien

noihin. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

löstön henkilöstömenot sekä vuokratyövoi-

määrä nousi 21 henkilötyövuotta (43,4 %).

lakisääteisen toiminnan varmistamiseksi

man käytöstä aiheutuneet kustannukset.

tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit las-

Työvoimakustannusten

vuosisuunnitelma

vuodelle 2017 on 14 166 henkilötyövuot-

tensuojelussa sekä ympärivuorokautisesti

vuodelle 2017 on 669,8 milj. euroa. Hen-

ta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on

toimivissa lastensuojelulaitoksissa.

kilöstömenojen osuus vuosisuunnitelmasta

254 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste

Kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelu-

on 667,0 milj. euroa ja työvoiman vuokra-

ennustetaan lisääntyvän 104:llä (0,7 %) vuo-

ryhmässä henkilöstömenojen ennustetaan

usmenojen osuus 2,8 milj. euroa. Vuoden

teen 2016 nähden. Henkilötyövuosien ver-

ylittävän vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurol-

2017 työvoimakustannusten tilinpäätösen-

tailukelpoinen kasvu on ennusteen mukaan

la. Ylityksen taustalla on perusopetuksessa

nuste on 672,1 milj. euroa, mikä ylittää vuo-

136 henkilötyövuotta (1,0 %). Palkkatuetun

valtion erityisavustusten merkittävä alene-

sisuunnitelman 2,3 milj. eurolla. Työvoiman

henkilöstön osuus kasvusta on 93 henkilö-

minen, uuden opetussuunnitelman aihe-

vuokrausmenojen ennustetaan olevan 3,8

työvuotta.

uttamat lisäkustannukset sekä ennakoitua

milj. euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman

suurempi oppilasmäärän kasvu. Vuosisuun-

1,0 milj. eurolla.

Ennuste ylittää vuosisuunnitelman 76
henkilötyövuodella.

Ikäihmisten

palve-

lulinjalla ennustetaan henkilötyövuosien

nitelma ei sisällä kaupunginvaltuuston toukokuussa tekemää 3 milj. euron lisätalousar-

Palkalliset henkilötyövuodet

vuosisuunnitelman ylittyvän 58 henkilötyö-

viota perusopetuksen ylitysten kattamiseksi.

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä

vuodella palvelutuotantomäärän tasaisen

Konsernihallinnon yhteisten erien hen-

panosta, josta kaupungille aiheutuu hen-

kasvun vuoksi. Lasten, nuorten ja perheiden

kilöstömenojen ennustetaan alittavan vuo-

kilöstömenoja. Tammi-huhtikuussa 2017

palvelulinjalla vuosisuunnitelman ylitysen-

sisuunnitelman 2,6 milj. eurolla. Alituksen

palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 4

nuste on 20 henkilötyövuotta.
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Hankinnat
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-193,1

-216,1

-620,1

-598,0

-606,1

-621,1

-15,0

-33,1

-34,6

-103,0

-94,3

-94,7

-100,0

-5,3

-226,2

-250,7

-723,2

-692,3

-700,8

-721,1

-20,4

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

-397,3

-406,0

-8,7

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Yhteensä

Hankintojen toteuma ja
tilinpäätösennuste

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa)

Palvelujen ja materiaalien ostot toteutui-

1. Asiakaspalvelujen ostot

vat tammi-huhtikuussa 250,7 milj. eurona.

2. Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-42,9

-42,9

-0,0

Koko vuoden ennuste on 721,1 milj. euroa,

3. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut

-28,3

-28,6

-0,3

4. ICT-palvelut

-24,0

-24,3

-0,3

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut

-18,2

-19,3

-1,2

tarvikkeet ja tavarat 5,3 milj. eurolla. Palve-

6. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

-14,4

-14,3

0,1

lujen ja materiaalien ostojen ennustetaan

7. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

-10,8

-12,8

-2,1

8. Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-12,6

-12,5

0,1

9. Laboratoriopalvelut

-9,2

-11,2

-2,1

10. Muut palvelut

-8,9

-8,5

0,5

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

mikä on 20,4 milj. euroa suunniteltua enemmän. Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 15,0 milj. eurolla ja aineet,

pienenevän edelliseen vuoteen verrattuna
2,0 milj. eurolla (-0,3 %).
Palvelujen ostoissa merkittävin erä on
asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan
ylittävän vuosisuunnitelman tason 8,7 milj.
eurolla. Merkittävimmät asiakaspalvelujen
ostot ovat Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa,
joissa muun tuotannon asiakaspalvelujen
ostojen ennuste (226,1 milj. euroa) on ylit-

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot organisaatioittain (milj. euroa)

tämässä vuosisuunnitelman 4,0 milj. eurolla

Asiakaspalvelujen ostot yhteensä

-397,3

-406,0

-8,7

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissai-

Avo- ja asumispalvelut

-150,3

-155,1

-4,8

raanhoidon laskutuksesta johtuen. Ennus-

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

-22,2

-24,3

-2,1

teessa on huomioitu Pshp:lle kertyneiden

Vastaanottopalvelujen palvelulinja

-14,8

-14,9

-0,1

Psykososiaalisen tuen palvelulinja

-54,1

-57,4

-3,3

Ikäihmisten palvelulinja

-59,1

-58,4

0,7

ylijäämien mahdollinen palautus jäsenkunnille, josta ei vielä ole päätöstä. Tampereen
osuus palautettavista ylijäämistä on arvion
mukaan 6,0 milj. euroa. Avo- ja asumispal-

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

-222,6

-226,3

-3,7

veluissa merkittävimmät asiakaspalvelujen

Muu tuotanto

-222,1

-226,1

-4,0

ostot ovat Ikäihmisten palvelulinjalla ja

Palvelulinjat

-0,6

-0,3

0,3

Psykososiaalisen tuen palvelulinjalla, jossa

Kasvatus- ja opetuspalvelut

-16,5

-16,7

-0,2

Varhaiskasvatus ja esiopetus

-3,4

-3,4

0,0

-13,1

-13,3

-0,2

-5,2

-5,2

0,0

vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostot
ovat ylittymässä 2,9 milj. eurolla asiakasmäärien kasvun ja hintojen nousun johdosta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulin-

Perusopetus
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

jan asiakaspalvelujen ostojen ennustettu
2,1 milj. euron ylitys aiheutuu ensisijaisesti
kiireellisten sijoitusten määrän kasvusta ja
palvelujen tarpeen kasvusta haastavista asiakastapauksista johtuen.
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Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ennuste-

Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa)

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

tuista 42,9 milj. euron ostoista noin 68 prosenttia on joukkoliikenteen ostoja ulkoisilta

1. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot

-14,4

-16,9

-2,5

liikennöitsijöiltä. Tampereen Infran ostojen

2. Sähkön ostot

-13,4

-14,4

-0,9

osuus on 3,1 milj. euroa, Kasvatus- ja ope-

3. Lämmityksen ostot

-13,2

-13,2

-0,0

tuspalvelujen 2,9 milj. euroa ja Tampereen

4. Muun materiaalin ostot

-11,8

-12,2

-0,4

5. Elintarvikkeiden ostot

-11,5

-11,1

0,4

6. Kaluston ostot

-6,4

-7,2

-0,8

hoitotarvikkeiden ostot, mikä on ylittämäs-

7. Rakennusmateriaalin ostot

-6,1

-6,8

-0,7

sä vuosisuunnitelman 2,5 milj. eurolla. Yli-

8. Poltto- ja voiteluaineiden ostot

-5,7

-5,8

-0,1

tysennusteesta 1,9 milj. euroa tulee Avo- ja

9. Kirjallisuuden ostot

-3,6

-3,7

-0,1

asumispalveluista, missä pääasiassa kotiin

10. ICT-kaluston ostot

-2,4

-2,5

-0,1

Voimian 1,5 milj. euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä merkittävin erä on lääkkeiden ja

jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen ennustetaan kasvavan. Sähkön ja lämmityksen
osuus ennustetuista menoista on 27,5 milj.
euroa (28 %). Sähkön ostojen ennustetaan
ylittävän vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla
johtuen ennakoidusta hintatason noususta.

Hankintojen kehittäminen
Hankintojen johtamisen sekä hankintojen

mittareiden kartoittamiseksi. Hankintaan

Hankintatoimintaan

liittyvän

osaami-

suunnitelmallisuuden ja seurannan kehit-

liittyviä kustannuksia on myös analysoitu

sen kehittämiseksi ja tiedonkulun varmis-

tämiseksi palvelualueita ja liikelaitoksia

työpajassa yhdessä hankintaverkoston jä-

tamiseksi kaupungin hankintoja tekevälle

ohjeistettiin laatimaan taulukkomuotoinen

senten kanssa.

henkilöstölle on vuoden alussa perustettu

hankintasuunnitelma osaksi vuoden 2017

Innovatiivisen hankinnan toimintamallien

hankintaverkosto, johon on liittynyt jo rei-

palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Hankin-

jalkautumista on tuettu viestimällä kaupun-

lut 110 jäsentä. Verkoston toiminta tukee

tasuunnitelma laadittiin kattamaan kaksi

gin innovatiivisten hankintojen tiekartasta

hankintojen tehostamistavoitetta sekä in-

seuraavaa vuotta, ja sitä laadittaessa suun-

ja tarjoamalla strategia- ja kehittämisyksi-

novatiivisten hankintojen ja muiden hyvien

nitelmaan otettaville hankinnoille tuli tehdä

kön strategisen hankinnan tukea. Hankin-

toimintamallien käyttöönottoa. Hankinta-

ohjeiden mukainen vaikuttavuuspotentiaa-

takäytäntöjen uudistumista tuetaan mm.

verkostoa on hyödynnetty myös osaamisen

lin arviointi, jonka avulla voidaan tunnistaa

innovatiivisten hankintojen työkalupakilla,

ja

strategisesti merkittäviä ja potentiaalisia

jota on tarkoitus laajentaa kaupungin han-

kartoittamisessa ja kaupungin hankintojen

innovatiivisia hankintoja, joita kehittämällä

kintaohjeistuksen työkalupakiksi vuoden

suunnittelun ja toteutuksen tukipalveluita

on mahdollista saavuttaa merkittäviä vai-

2017 aikana. Hankintojen seurantaan on

tuottavan Tuomi Logistiikka Oy:n palvelui-

kutuksia esimerkiksi säästöinä tai palvelun

otettu käyttöön raportointikäytäntö, jol-

den kehittämisessä.

laadun paranemisena. Hankintasuunnitel-

la seurataan muun muassa innovatiivisten

Kestävä yhdyskunta -yksikön koordinoi-

man sisällön kehittämistä jatketaan, jotta

hankintojen osuutta ja niiden avulla saa-

ma työryhmä on tunnistanut vuosina 2017

sen toimivuutta hankintojen johtamisen ja

vutettuja välittömiä tuloksia kuten kustan-

- 2018 toteutettavia hankintoja, joihin liit-

seurannan välineenä saadaan parannettua.

nussäästöjä ja laadun parantumista. Vuo-

tyy merkittäviä ympäristö- tai sosiaalisia

hankintatoimen

kehittämistarpeiden

Hankintojen tehostamistavoitteeseen liit-

den 2017 kaupunkitasoinen sitova tavoite

vaikutuksia. Kestävä yhdyskunta -yksiköstä

tyen vuoden 2017 aikana rakennetaan han-

edellyttää, että innovatiivisten hankintojen

tarjotaan tukea kyseisten hankintojen suun-

kintojen kustannussäästöjen todentamis-

osuutta kasvattamalla saadaan aikaan kus-

nitteluun näiden näkökulmien huomioimi-

malli. Mallin rakentamisen alkuvaiheessa on

tannussäästöjä. Tavoitetta on raportoitu

seksi hankinnassa.

hyödynnetty kyselyjä muihin suuriin kau-

toiminnan ja talouden katsauksen Kaupun-

on edistetty kartoittamalla hyvinvoinnin

punkeihin sekä hankintaverkoston jäsenille

kistrategia ja toiminnan tavoitteet -osiossa

palvelualueelta ajankohtaisia palveluhan-

ideoiden ja mahdollisten jo käytössä olevien

tavoitteen 6 kohdalla ja strategiakortilla 6,1.

kintoja, joissa pilotoidaan työllistämisehtoa

Työllisyysnäkökulmaa
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ja kerätään kokemuksia laajempaa käyttöä
varten.

16

Tammi-huhtikuussa 2017 julkaistiin Tuomi
Logistiikan toimesta 45 hankintailmoitusta

merkityn kotipaikan perusteella pirkanmaalaisia.

Hankintojen tehostamisen ja käytäntö-

kaupungin hankinnoista mukaan lukien yh-

Tuomen kilpailuttamista kaupungin han-

jen uudistamisen tueksi yhteistyötä Tuomi

teishankinnat. Hankintapäätöksiä kansallisen

kinnoista 13 oli innovatiivisia hankintoja, ja

Logistiikan kanssa on tiivistetty ja sen toi-

kynnysarvon ylittävistä, Tuomi Logistiikan

niissä yleisimpänä piirteenä oli hankintapro-

mintaa kehitetään yhteistyössä vastaamaan

hankintapalveluja käyttäen kilpailutetuista

sessiin luotu uusi toimintatapa tai innovaa-

paremmin asiakkaan tavoitteita. Tuomi Lo-

hankinnoista tehtiin 53 kappaletta. Tarjouk-

tiotila esimerkiksi markkinavuoropuhelua tai

gistiikan kanssa on sovittu raportoinnista,

sia hankintapäätökseen asti saaduissa kilpai-

markkinakartoitusta hyödyntämällä. Useassa

joka tuottaa tietoa talousarviossa asetettu-

lutuksissa vastaanotettiin yli 290 kpl. Hankin-

tapauksessa innovatiivisuus liittyi hankinnan

jen kaupungin hankintojen periaatteiden

tapäätösten perusteella kaupungille valittiin

kohteen toteutustavan tai sopimusmallin uu-

toteutumisesta kaupungin hankintatoimin-

138 sopimustoimittajaa. Kaikki valituksi tul-

distamiseen. Muutamassa tapauksessa han-

nassa. Raportointia kehitetään edelleen

leet toimittajat olivat kotimaisia. Valituista

kinnan kohde oli varsinaisesti uusi tai mer-

vuoden 2017 aikana.

toimittajista noin 35 % oli kaupparekisteriin

kittävästi paranneltu ratkaisu eli innovaatio.
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Rahoituslaskelma
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn 2017

TP Enn 17 /
VS 17

Vuosikate

20,6

74,4

88,0

82,7

67,8

-14,9

Satunnaiset erät

27,1

-2,7

0,0

0,0

6,2

6,2

-42,1

-18,0

-17,8

-17,8

-21,9

-4,2

-56,7

-226,3

-221,5

-247,1

-239,7

7,4

0,4

5,3

16,6

16,8

16,8

0,0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

49,3

21,3

21,9

21,9

53,0

31,1

Toiminnan ja investointien rahavirta

-1,4

-146,0

-112,7

-143,6

-117,9

25,7

-0,0

-1,2

-0,6

-0,6

-0,6

0,0

1,5

7,1

0,5

0,5

1,8

1,3

0,0

100,0

138,4

138,4

109,4

-29,0

-20,0

-25,5

-43,4

-43,4

-43,4

0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos

21,7

15,0

-10,0

-10,0

19,0

29,0

Muut maksuvalmiuden muutokset

23,3

58,4

15,8

15,8

15,8

0,0

Rahoituksen rahavirta

26,4

153,7

100,7

100,7

102,0

1,3

Rahavarojen muutos

25,0

7,7

-12,1

-42,9

-15,9

27,0

Rahavarat tilikauden lopussa

133,8

108,9

-

-

92,9

-

Rahavarat tilikauden alussa

108,9

101,1

-

-

108,9

-

Toiminnan rahavirta

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

RAHAVAROJEN MUUTOS

-15,9

milj. €

(TP Enn 2017)

Rahoituslaskelman toteuma ja
tilinpäätösennuste

pysyvien vastaavien luovutusvoittoja syntyi

Kaupungin rahavarojen muutos tammi-

euroa) syntyi voimalaitosten, sähköasemi-

huhtikuussa oli 25,0 milj. euroa positiivi-

en ja pumppaamoiden rakennusteknisten

nen. Toiminnan ja investointien rahavirran

osien myynnistä Tampereen Sähkölaitos

toteuma oli -1,4 milj. euroa negatiivinen.

Oy:lle. Investointimenot toteutuivat 56,7

Toiminnan rahavirtaa heikensivät pysyvien

milj. eurona, mutta pysyvien vastaavien

vastaavien myyntien luovutusvoitot, jotka

luovutustuloista johtuen investointien ra-

oikaistaan tulorahoituksen korjauserissä in-

havirran toteuma oli alkuvuoden osalta vain

vestointien rahavirtaan. Alkuvuoden aikana

6,9 milj. euroa negatiivinen.

41,6 milj. euroa, mistä valtaosa (27,1 milj.

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017
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Alkuvuoden aikana antolainasaamiset

Toiminnan ja investointien rahavirran

Rahoituksen rahavirran ennuste on 102,0

pienenivät 1,5 milj. eurolla, mikä on 1,0

ennuste -117,9 milj. euroa on 25,7 milj.

milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa vuosi-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimin-

suunnitelmaa suurempi. Antolainauksen vä-

Toteumaan sisältyy Tampereen Messu- ja

nan rahavirran ennustetaan toteutuvan

hennysten ennuste on 1,3 milj. euroa vuosi-

Urheilukeskus Oy:lle myönnetyn 0,7 milj.

12,8 milj. euroa suunniteltua heikompa-

suunnitelmaa suurempi johtuen Tampereen

euron pääomalainan konvertointi yhtiön

na, mikä aiheutuu lähinnä vuosikatteen

Messu- ja Urheilukeskus Oy:n pääomalai-

sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-

suunniteltua heikommasta ennusteesta.

nan konvertoinnista ja Pirkan Opiskelija-

toon kaupunginvaltuuston 21.11.2016 te-

Ennustepoikkeaman syitä on käsitelty tu-

Asunnot Oy:n lainanlyhennyksestä. Pitkäai-

kemän päätöksen mukaisesti. Lisäksi Pirkan

loslaskelman

yhteydessä.

kaisten lainojen lisäyksen ennuste on 29,0

Opiskelija-Asunnot Oy maksoi kaupungilta

Investointien rahavirran ennuste on 38,5

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

olevan 0,7 milj. euron lainansa ennakkoon

milj. euroa suunniteltua parempi. Inves-

Lyhytaikaisten lainojen määrän ennustetaan

pois. Uutta pitkäaikaista lainarahoitusta ei

tointimenojen ennustetaan alittuvan 7,4

toteutuvan 29,0 milj. euroa vuosisuunnitel-

alkuvuoden aikana nostettu, ja olemassa

milj. eurolla ja pysyvien vastaavien luovu-

maa suurempana johtuen konsernitilillä ole-

olevia rahalaitoslainoja lyhennettiin 20,0

tustulojen ennustetaan ylittyvän 31,1 milj.

vista tytäryhteisöjen varoista, ja tästä syystä

milj. eurolla Muut maksuvalmiuden muu-

eurolla. Investointeja ja pysyvien vastaavi-

pitkäaikaisen lainarahoituksen tarpeen en-

tokset toteutuivat 23,3 milj. euroa positiivi-

en luovutustuloja on käsitelty tarkemmin

nustetaan jäävän vuosisuunnitelmassa arvi-

sena saamisten muutoksesta johtuen.

kohdassa Investoinnit.

oitua pienemmäksi. Muut maksuvalmiuden

analysoinnin

muutokset käsittää toimeksiantojen varojen
ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden

TUNNUSLUKUTAULUKKO
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, m€

muutoksen, saamisten muutoksen ja korotTot 1-4 /
2017

TP 2016

TP Enn
2017

-511,3

-541,0

-565,4

Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Rahavarojen riittävyys, pv

tomien velkojen muutoksen. Erän ennuste
on vuosisuunnitelman mukainen.
Kaupungin maksuvalmiutta mittaavan investointien tulorahoitusprosentin ennuste

37

34

30

on 30,4 prosenttia, mikä osoittaa kaupungin

1

2

1

tulorahoituksen tason olevan riittämätön

82

22

18

suhteessa investointitasoon. Talousarviossa
asetettu tavoite investointien tulorahoitusprosentiksi on 43 prosenttia, jota ei huhtikuun ennusteen perusteella tulla tilikauden

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS

aikana saavuttamaan.
Kaupungin merkittävä panostus kehi-

Milj. euroa

euroa/as.

tysinvestointeihin näkyy myös toiminnan

600

2 500

ja investointien rahavirran viiden vuoden

500

2 000

kertymässä, joka muodostuu ennusteen

400

1 500

300
1 000

200

500

100
0
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TP
Enn
2017

Lainakanta, milj. € 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 488,3 573,3
€/asukas
1 464 1 502 1 675 1 785 1 680 1 772 2 139 2 492
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mukaan 565,4 milj. euroa negatiiviseksi.
Tämä tarkoittaa, että investointeja on viime
vuosina rahoitettu tulorahoituksen lisäksi
lainarahoituksella ja rahavaroja vähentäen.
Kaupungin investointitaso tulee kuitenkin
taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020
laskemaan, jolloin myös lainamäärän kasvuvauhti tasaantuu. Myös kaupungin vuosikatteen tason ennustetaan taloussuunnitelmakaudella paranevan, kun investointien
taloudelliset hyödyt alkavat näkyä.
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Investoinnit
Milj. euroa
(sis. kaupungin sisäiset erät)

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet

-0,1

-0,2

-1,1

-0,5

-0,3

0,2

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot

-0,1

-0,6

-1,4

-1,9

-2,0

-0,1

Muut pitkävaikutteiset menot

-4,7

-22,7

-11,6

-11,6

-11,6

0,0

Maa- ja vesialueet

-4,3

-15,7

-11,0

-11,0

-11,0

0,0

Rakennukset ja rakennelmat

-3,0

-35,5

-81,9

-100,5

-94,6

5,9

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-0,4

-24,4

-79,1

-85,7

-85,7

0,0

Koneet ja kalusto

-0,9

-15,6

-17,7

-18,2

-16,9

1,3

Muut aineelliset hyödykkeet

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,0

-38,9

-110,6

0,0

0,0

0,0

-0,0

-4,1

-6,6

-17,4

-17,4

-17,4

0,0

-56,7

-232,1

-221,5

-247,1

-239,7

7,4

0,4

5,3

16,6

16,8

16,8

0,0

-56,3

-226,8

-204,9

-230,3

-223,0

7,4

49,3

21,6

21,9

21,9

53,0

31,1

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

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

Investointien toteuma
Investointimenojen toteuma huhtikuun lo-

etenemisestä löytyvät Talousarvion toteu-

pussa oli 56,7 milj. euroa. Rahoitusosuuksia

mavertailu -osioissa Tampereen Tilakeskuk-

oli kirjattu 0,4 milj. euroa. Pysyvien vastaa-

sen kohdalta.

vien hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt yhteensä 49,3 milj. euroa.

Yhdyskuntalautakunnan

alaisuuteen

kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualueen nettoinvestointien ennuste on 71,8

Investointien tilinpäätösennuste

milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mu-

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden

kainen. Summa sisältää valtuustoon nähden

2017 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 223

erikseen sitovat hankkeet; Rantaväylän tun-

milj. euroa, mikä on 7,4 milj. euroa alle vuo-

neli 9,6 milj. euroa, Viiden tähden keskusta

sisuunnitelman mukaisen tason.

15,45 milj. euroa ja Hiedanranta 0,15 milj.

Tilakeskuksella on tällä hetkellä käyn-

euroa. Merkittävin muutos alkuperäiseen

nissä 11 isoa investointihanketta ja lukuisa

vuosisuunnitelmaan nähden on, että rai-

määrä pieniä investointihankkeita. Vuoden

tiotien rinnakkaishankkeena olevan Siikin

2017 investointimenojen vuosisuunnitel-

alikulkukäytävän ja siihen liittyvien kevyen

ma on 101 milj. euroa ja tilinpäätösennus-

liikenteen väylien rakentamista ei päästä

te 95,1 milj. euroa. Muutos johtuu pääosin

aloittamaan vuonna 2017, koska Hallilan

Tampereen maauimalan rakennusajan muu-

alueen kaavasta valitettiin. Näihin kohteisiin

toksesta. Tarkemmat tiedot investointien

oli varattu yhteensä 1,2 milj. euroa, jotka

NETTOINVESTOINTIENNUSTE

-223,0 M€
(TP Enn 2017)
ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

+ 7,4

M€
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nyt ohjataan muiden rinnakkaishankkeiden

sekä Kolmenkulman alueen 1. vesihuolto.

osakkeiden ostoon eli jäljellä on 0,45 milj.

toteuttamiseen. Suurimpana muutoksena

Laitosrakentamiseen on käytetty 3,0 milj.

euroa. Lisäksi valtion tuki raitiotien rakenta-

on, että Sammonkatu välillä Kalevan puis-

euroa suurimpana kohteenaan Kaupinojan

miseen kulkee Konsernihallinnon kautta ja

totie - Väinämöisenkatu raitiotien eteläpuoli

vedentuotantolaitoksen saneeraus 2,5 milj.

tuki osoitetaan Tampereen Raitiotie Oy:lle

toteutetaan koko leveydeltä katusuunnitel-

euroa (laitosrakentamisen osuus). Kaupino-

osakepääomasijoituksena.

mien mukaan.

jan vedentuotantolaitos pyritään saamaan

Tampereen Veden laitos- ja verkostora-

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen ennuste on 53 milj. euroa, mi-

tuotantokäyttöön kesäkauden aikana.

kennusinvestointien ennustetaan toteutu-

Tietohallinnon tietojärjestelmäinvestoin-

kä ylittää vuosisuunnitelman noin 31 milj.

van suunnitellusti 16,7 milj. eurona. Huhti-

tien ennuste vuodelle 2017 on 2,3 milj. eu-

eurolla. Maa-alueiden myynneistä syntyvi-

kuun loppuun mennessä investointimenoja

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

en luovutustulojen ennustetaan alittavan

on kirjattu 8,3 milj. euroa. Suurimmat In-

nitelman.

talousarvion 2,3 milj. eurolla, koska erään

vestoinneista on käytetty 5,3 milj. euroa

Osakkeiden ja osuuksien (Konsernihal-

verkostojen rakentamiseen suurimpina koh-

linto) ennuste on vuosisuunnitelman mu-

myöhemmäksi.

teinaan Kaupinojaan liittyvä verkostoraken-

kainen. Vuosisuunnitelmassa varauduttiin

loennuste on 37 milj. euroa, mikä on 33

taminen 0,9 milj. euroa ja Nurmi-Nikinväylä

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n

milj. euroa budjetoitua suurempi. Syynä yli-

vesihuoltolinja 0,7 milj. euroa. Muita suuria

osake-antiin 3,44 milj. eurolla sekä muiden

tykseen on voimalaitosten, sähköasemien ja

kohteita verkostopuolella ovat Kaupin kam-

osakkeiden ostoon 0,5 milj. eurolla, josta on

pumppaamoiden rakennusteknisten osien

puksen alue, Vuores/Isokuusen alue II vaihe

käytetty 0,05 milj. euroa Kuntien Tiera Oy:n

myynti Tampereen Sähkölaitos Oy:lle.

toimistotontin kauppa siirtyy suunniteltua

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE

Milj. euroa
250

200

150

100

50

0
Nettoinvestoinnit
Vuosikate
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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
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VS TP Enn
2017
2017
230
223
83
68

Tilakeskuksen

myyntitu-

Kaupungin toiminta ja talous

Tase
Milj. euroa

30.4.2017

31.12.2016

Milj. euroa

30.4.2017

31.12.2016

1 206,6

1 191,1

636,7

636,7

30,1

30,1

524,4

541,4

Tilikauden alijäämä

15,5

-17,0

27,9

28,2

9,1

9,6

14,7

14,6

757,9

756,0

VASTATTAVAA

VASTAAVAA
1782,9

1768,3

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

120,4

117,8

Peruspääoma

Aineettomat oikeudet

1,7

2,0

118,7

115,9

1 274,5

1 264,6

Maa- ja vesialueet

190,1

186,8

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

Rakennukset

463,8

460,1

PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet

389,2

403,2

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

36,2

39,3

4,2

4,1

Pitkäaikainen

298,2

295,9

191,0

171,1

Lyhytaikainen

459,7

460,1

2 016,1

1 999,6

388,0

385,9

1,5

1,5

231,8

229,8

2,2

2,0

95,7

118,9

Pitkäaikaiset saamiset

9,9

9,7

Lyhytaikaiset saamiset

85,8

109,2

20,1

20,1

Rahat ja pankkisaamiset

113,8

88,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 016,1

1 999,6

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut pitkävaikutteiset
menot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Vaihto-omaisuus
Saamiset

Rahoitusarvopaperit

Edellisten tilikausien ylijäämä

VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Muut omat rahastot

Taseen toteuma
Kaupungin taseen loppusumma oli huhti-

pereen Veden ennakkomaksujen ja kesken-

2,0 milj. euroa. Osakkeiden ja osuuksien ta-

kuun lopussa 2 016,1 milj. euroa, mikä on

eräisten hankintojen tasearvo on kasvanut

searvo 288,6 milj. euroa oli 3,5 milj. euroa

16,5 milj. euroa (0,8 %) enemmän kuin vuo-

8,9 milj. eurolla, Kaupunkiympäristön ke-

(1,2 %) suurempi kuin vuodenvaihteessa.

den alussa.

hittämisen 5,8 milj. eurolla ja Tilakeskuksen

Alkuvuoden merkittävin sijoitus oli 3,4 milj.

Taseen vastaavissa pysyvät vastaavat

2,9 milj. eurolla. Yksiköiden investointeja on

euron investointi Tampereen Seudun Kes-

ovat kasvaneet 14,5 milj. eurolla (0,8 %) ja

käsitelty tarkemmin kohdassa Investoinnit.

kuspuhdistamo Oy:n omaan pääomaan.

vaihtuvat vastaavat 2,0 milj. eurolla (0,9 %).

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tasear-

Taseen saamiset ovat alkuvuoden aikana

Pysyvissä vastaavissa aineellisten hyödyk-

vo on pienentynyt 14,0 milj. eurolla, koska

pienentyneet 23,2 milj. eurolla (19,5 %), mi-

keiden tase-erä on kasvanut 9,9 milj. euroa

alkuvuoden poistotaso on ylittänyt selvästi

kä aiheutuu lähinnä lyhytaikaisten saamis-

(0,8 %), ja aineellisissa hyödykkeissä ennak-

valmistuneet investointihankkeet.

ten 23,2 milj. euron pienenemisestä. Muut

komaksut ja keskeneräiset hankinnat ovat

Kaupungin sijoitusten tasearvo on kas-

saamiset ovat pienentyneet 29,1 milj. eurol-

kasvaneet 19,9 milj. eurolla (11,6 %). Tam-

vanut edelliseen tilinpäätökseen verrattuna

la (73,9 %) ja siirtosaamiset ovat kasvaneet

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017
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11,0 milj. eurolla (37,6 %). Muiden saamis-

TUNNUSLUKUTAULUKKO

ten pienentyminen selittyy pääasiassa Rantaväylän tunnelin rahoitusosuussaamisiin

Taseen tunnusluvut

30.4.2017

31.12.2016

saadulla maksusuorituksella. Rantaväylän

Omavaraisuusaste, %

61

61

tunnelin rahoitusosuussaamisia oli tilin-

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

142

144

539 928

524 405

2 362

2 297

490 007

488 317

2 143

2 139

98 074

99 530

228 621

228 274

päätöshetkellä avoimena 27,4 milj. euroa.
Siirtosaamisten kasvua selittävät tehdyt
jaksotuskirjaukset, jotka tilikauden aikana
kirjataan lyhytaikaisiin siirtosaamisiin.
Rahoitusarvopaperien tasearvo 20,1 milj.

Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas
Lainakanta, 1 000 euroa
Lainat, euroa/asukas

euroa on edellisen tilinpäätöksen tasolla.

Lainasaamiset, 1 000 euroa

Rahat ja pankkisaamiset olivat 113,8 milj.

Asukasmäärä

euroa, mikä on 25,0 milj. euroa tilinpäätöksen tilannetta enemmän. Rahavarojen muutosta on käsitelty tarkemmin rahoituslaskellainoista 13,1 milj. euroa muodostui hen-

Kaupungin omavaraisuusaste, 61 pro-

Kaupungin oma pääoma kasvoi alkuvuo-

kilöstökassan varoista ja loput kaupungin

senttia, on edellisen tilinpäätöksen tasolla ja

den aikana 15,5 milj. eurolla positiivisesta

konsernitilillä olevista tytäryhteisöjen va-

edelleen vahva. Alkuvuoden käyttötuloista

tuloksesta johtuen.

roista, joiden määrä on kasvanut tilinpää-

tarvittaisiin 142 prosenttia kaupungin kaik-

man analyysin yhteydessä.

Vieras pääoma kasvoi 1,9 milj. eurolla.

töshetkeen nähden 22,7 milj. eurolla (12,4

kien lainojen maksamiseksi, mitä suhteelli-

Kaupungin lainakanta huhtikuun lopussa

%). Konsernitilillä olevien varojen määrän

nen velkaantuneisuus kuvaa. Tunnusluvun

oli 490,0 milj. euroa, mistä 270,5 milj. eu-

kasvusta johtuen pitkäaikaisten korollisten

vertailutieto on laskettu edellisen vuoden

roa oli lainoja rahoituslaitoksilta ja 219,5

lainojen nostojen ennuste on 29,0 milj. eu-

neljän ensimmäisen kuukauden käyttötulo-

milj. euroa lainoja muilta luotonantajilta.

roa talousarvion mahdollistamaa 138,4 milj.

jen perusteella. Asukaskohtainen lainamää-

Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja lyhennettiin

euroa pienempi. Henkilöstökassan talletus-

rä huhtikuun lopussa oli 2 143 euroa, mikä

alkuvuoden aikana 20,0 milj. eurolla. Muil-

ten ennustetaan edelleen vähenevän tilin-

on samalla tasolla kuin tilinpäätöksen asu-

ta luotonantajilta olevista lyhytaikaisista

päätösennusteen ollessa 4,2 milj. euroa.

kaskohtainen lainamäärä.

KOROLLISET VELAT
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TA 2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

270,5

290,5

420,5

420,5

356,5

66,0

20,0

-25,5

-43,4

-43,4

-43,4

-17,9

0,0

100,0

138,4

138,4

109,4

9,4

13,1

14,2

5,0

5,0

4,2

-10,0

Tytäryhtiöille

206,4

183,6

151,0

151,0

212,6

29,0

Korolliset velat yhteensä

490,0

488,3

576,5

576,5

573,3

85,0

Pitkäaikaiset korolliset velat
Rahalaitoksille
Lyhennykset
Nostot
Lyhytaikaiset korolliset velat
Henkilöstökassalle
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Konsernikatsaus
Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-,

reen ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan

Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampe-

elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin ty-

Jätehuolto Oy, Finnpark-konserni, Tampere-

reen Messu- ja urheilukeskus Oy, Särkännie-

täryhteisöjen talouden kehitystä. Huhtikuun

talo Osakeyhtiö, Tampereen Palvelukiinteis-

mi Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman

katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat

töt Oy, Tampereen Kotilinnasäätiö, Tampe-

Työterveys Oy ja Tampereen Raitiotie Oy.

Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampe-

reen Vuokra-asunnot Oy, TREDU-Kiinteistöt

Tampereen Sähkölaitos
-konserni

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Tampereen Sähkölaitos -konsernin vuosi
2017 on alkanut liiketuloksellisesti edel-

Liikevaihto yhteensä

119,4

112,7

274,2

265,9

-8,3

lisvuotta heikommin. Tammi-maaliskuu oli

Liikevoitto (-tappio)

30,2

26,1

43,1

42,5

-0,6

keskiarvoja

Tilikauden yli-/alijäämä

20,8

22,9

25,2

25,6

0,4

9,4

42,3

37,8

71,1

33,3

Korollinen vieras pääoma

326,5

309,0

316,0

302,0

-14,0

sien mukaan matalalla tasolla, ja sähkön-

Taseen loppusumma

519,2

555,6

546,2

540,3

-5,9

tuotantokapasiteetti on pienellä käytöllä.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

19,2

16,0

9,1

8,6

-0,5

Keskimääräistä kylmempi huhtikuu ja suo-

Liikevoitto-%

25,3

23,2

15,7

16,0

0,3

jaukset kompensoivat hieman Q1:sen liike-

Henkilöstömäärä

394

385

381

378

-3

huomattavasti

lämpimämpi.

Tämä painoi liikevaihtoa ja liikevoittoa alas,
erityisesti lämpöliiketoiminnoissa. Sähkönmarkkinahinnat ovat pysyneet viime vuo-

Investoinnit

vaihdon ja liiketuloksen jättämää.
Tampereen Sähkölaitos ja Elenia ovat
sopineet

yhteistyöstä

asiakaspalvelussa.

Yhteistyön avulla Tampereen Sähkölaitos

tanut tuotevalikoimassaan lähisähkö-, lähi-

tuen kuluvan vuoden Q1:sen lämpimyydestä.

kehittää asiakkuuksiensa hoitoa Elenian

lämpö- ja lähijäähdytystuotteisiin. Tulossa

Tilikauden tulostasolla ennustetaan päästä-

asiakaspalvelun osaamista ja palvelupro-

ovat myös entistä paremmin asiakkaita pal-

vän kuitenkin vielä vuotta 2016 paremmalle

sesseja hyödyntämällä. Yhteistyö vahvistaa

velevat verkkosivut.

tasolle, koska konserni on saanut neuvotel-

Tampereen Sähkölaitoksen joustavien pal-

Sähkön markkinahintaennusteissa mata-

veluratkaisujen kehittämistä, palvelutuot-

lan hintatason oletetaan jatkuvan ja kaasun

luksi rahoituskustannuksiaan pienemmäksi.
Sähkölaitos -konsernin sijoitetun pää-

teiden tuotekehitystä ja liiketoimintojen

hinta on kallistunut edellisestä vuodesta.

oman tuottoprosentin tunnusluvut 1-4 kuu-

tehokkuutta. Tuotevalikoiman kehityksessä

Konsernin paremman kannattavuuden en-

kausilta poikkeavat tilinpäätösajankohdan

Sähkölaitos on lanseerannut aurinkopanee-

nustetaan kuitenkin jatkuvan, liiketuloksen

luvuista, koska tilikauden tulos ei kerry ta-

lit osaksi tuotevalikoimaansa sekä panos-

jääden kuitenkin vuoden 2016 tasosta joh-

saisesti tilikauden aikana.
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Tampereen
Ammattikorkeakoulu Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

20,9

20,9

64,8

64,5

-0,3

Liikevoitto (-tappio)

0,7

1,6

0,6

0,3

-0,3

monia epävarmuustekijöitä muun muassa

Tilikauden yli-/alijäämä

0,6

1,6

0,2

0,1

-0,1

henkilöstökulujen osalta ulkoiseen rahoi-

Investoinnit

1,4

0,4

3,5

2,6

-0,9

tukseen siirrettyjen resurssien riittävyys ja

Korollinen vieras pääoma

6,2

5,1

5,1

4,0

-1,1

toteutuminen, verohallinnon kiinteistövero-

Taseen loppusumma

69,3

69,7

69,3

69,0

-0,3

Sijoitetun pääoman tuotto-%

1,1

2,8

1,1

2,0

0,9

Liikevoitto-%

3,1

7,9

1,0

5,0

4,0

Henkilöstömäärä

838

825

802

815

13

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

11,9

11,0

39,4

36,2

-3,2

Liikevoitto (-tappio)

1,1

1,0

2,9

1,6

-1,3

Tilikauden yli-/alijäämä

1,4

0,8

2,5

1,3

-1,2

teiden keräys on uutta toimintaa. Liikevaih-

Investoinnit

0,5

0,5

2,7

2,2

-0,5

don laskuennusteen taustalla on ennusteen

Korollinen vieras pääoma

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

mukaan normalisoituneet maa-aineisten

Taseen loppusumma

57,9

61,0

60,8

62,1

1,3

vastaanottovolyymit. Vuosina 2015 ja 2016

Sijoitetun pääoman tuotto-%

5,3

2,7

11,3

4,6

-6,7

Liikevoitto-%

9,7

8,7

7,2

4,5

-2,7

Henkilöstömäärä

66

72

72

73

1

Vuosiennusteen mukaan tulos vuodelta
2017 muodostuu noin 125 000 euroa ylijäämäiseksi. Tuloksen ennustamiseen liittyy

ratkaisu, joka on kustannusvaikutukseltaan
noin 250 000 euroa ja OTC-koronvaihtosopimuksen tilanne per 31.12.2017.
Merkittäviä investointeja ei ole tiedossa

Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

vuonna 2017, investointiohjelmaa toteutetaan investointisuunnitelman mukaan (2,5
milj. euroa).

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustoiminta
on edellisten vuosien kaltaista. Jätetaksat
ja muut myyntihinnat ovat samalla tasolla
kuin vuonna 2016. Vuoden alusta alkanut
haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivoliet-

yhtiö vastaanotti alueen maanrakennustöiden vuoksi historiallisen suuret volyymit
maa-ainesjätteitä, joka näkyi liikevaihdossa

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

ja tilikauden tuloksessa.
Yhtiö valmistautuu 2018 toteutettavaan
biolaitosinvestointiin,

jonka

seurauksena

alueen biojätteet pystytään hyödyntämään

24

energiana lämmityksen, sähkön ja bioliiken-

myös investoinnin loppusumma. Investointiar-

Yhtiön alkuvuoden toteuma 1-4 2017 ei ole

nepolttoaineiden tuotannosta. Laitosratkaisu

vio liikkuu 12,0 - 17,0 milj. eur välissä, riippuen

analysointihetkellä vielä valmistunut, joten

investoinnin suhteen on vielä avoin, siten

laitosratkaisussa käytettävästä tekniikasta.

siltä osin luvut eivät ole vielä tarkkoja.
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Finnpark -konserni

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

8,3

8,9

25,1

26,8

1,7

Liikevoitto (-tappio)

2,5

2,0

6,1

6,6

0,5

Tilikauden yli-/alijäämä

1,5

1,0

3,4

2,1

-1,3

Finnpark-konsernin talous on kehittynyt

Investoinnit

0,5

2,0

5,3

3,1

-2,2

ennustetusti ja strategian mukaisesti. Bud-

Korollinen vieras pääoma

60,9

61,4

62,2

60,8

-1,4

jetoidun tuloksen odotetaan olennaisilta

Taseen loppusumma

115,5

118,2

119,4

119,4

0,0

osin toteutuvan tilikaudella 2017. Pysä-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

7,5

6,0

6,0

6,0

0,0

29,9

22,5

24,0

24,0

0,0

54

47

54

52

-2

Finnpark-konsernin laitehankinnoista- ja
toteutuksista, huoltopalveluista sekä järjestelmäsopimuksista vastannut tytäryhtiö
Finnpark Tekniikka Oy fuusioitiin emoyhtiö
Finnpark Oy:ön 1.1.2017. Kokonaisuutena

köintiliiketoiminnan tulot ovat jatkaneet
tasaista kasvuaan edellisvuosiin verrattuna
ja budjetoitu tulos odotetaan saavutettavan

Milj. euroa

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

pysäköinnin osalta. P-Hämppi on myös jatkanut sekä sisäänajojen että myynnin osalta
vuoden 2016 positiivisella kehityskäyrällä.
Vuonna 2017 ei ole tehty uusia tariffimuu-

Kiinteistöliiketoiminnan tulovirrat ovat

vaikuttaa vuoden 2017 vuokratuloihin. Bud-

toksia, joten tilanne on stabiili. Tilikaudella

stabiileja ja tulosnäkymä noudattaa pää-

jetoitua vuokratuloa ei tulla saavuttamaan.

osallistutaan keskeisiin pysäköinnin hank-

osin budjettia. Liikevaihdollisesti kiinteistöt

Uusien vuokralaisten etsiminen ja vuokra-

keiden kilpailutuksiin painopisteenä Tam-

tuottavat noin 20 prosenttia konsernin liike-

neuvottelujen perusteella tullaan kohtee-

pere ja pääkaupunkiseutu. Katupysäköinnin

vaihdosta. Vuonna 2016 aloitettiin Anttilan

seen suorittamaan muutostöitä.

tulovirrat kehittyivät arvioidulla tavalla.

kiinteistön remontti, joka on jatkunut myös

Markkinoinnissa on panostettu muun mu-

Maksutavoista korttimaksamisen osuus jat-

tilikaudella 2017. Kiinteistön vuokratulois-

assa Sesam-kortin markkinointiin, joka on-

koi tasaista kasvuaan. Mobiilimaksamisen

ta jää remontin ajalta saamatta merkittävä

kin ollut keväällä hyvin myyty tuote. Myös

osuus vakiintui noin 20 prosentin tasolle

osa, joten tältä osin budjetoituun tulokseen

yöpysäköinti on kasvattanut markkinointi-

käteisen käytön vähentyessä.

ei päästä. Anttilan konkurssi syksyllä 2016

toimien jälkeen suosiotaan.
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Tampere-talo Osakeyhtiö

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

4,9

5,9

9,2

10,3

1,1

Liikevoitto (-tappio)

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

kuukautta on mennyt budjettitavoitteen

Investoinnit

0,2

0,3

1,2

1,6

0,4

mukaisesti. Kokoukset ja kongressit ovat

Korollinen vieras pääoma

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

toteutuneet budjetoitua paremmin, mutta

Taseen loppusumma

4,8

5,1

6,0

6,0

0,0

konsertit ja ravintolatoiminta eivät ole saa-

Sijoitetun pääoman tuotto-%

1,0

0,2

1,8

0,0

-1,8

Liikevoitto-%

1,0

0,2

1,2

0,0

-1,2

Henkilöstömäärä

86

66

68

67

-1

Vuonna 2017 Tampere-talon tulee kyetä tekemään käyttöomaishankintoja 1,824 milj.
eurolla. Vuonna 2017 kaupungin toimintaavustus on pysynyt vuoden 2016 tasolla,
ollen 1,265 milj. euroa. Toteutunut neljä

vuttaneet tulostavoitteita ja tämä asettaa
haastetta kuluvalle vuodelle.

Edelliseen

vuoteen nähden tuotot yhteensä ovat li-

Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

sääntyneet 971 000 euroa, joista liikevaihdon nousun osuus on ollut 36 prosenttia.
Vuoden 2017 tulosennuste osoittaa tällä
hetkellä budjetoitua nollatulosta.

26

sia oli 235 kpl. Edellisenä vuotena vastaavat

tola Tuhto valmistui helmikuun alkupuolella.

Vuoden 2017 oopperaa Kohtalon voimaa

luvut olivat 93 547 kävijää ja tilaisuuksia

Muumimuseo avataan Tampere-talossa kesä-

(6 esitystä), kävi katsomassa 8.737 henki-

198 kpl. Tampere-talon kävijämäärä on

kuussa 2017.

löä. Oopperan rahoituksesta 72 prosenttia

30.4.2017 mennessä kasvanut 34 prosent-

tulee lipunmyynnistä ja loput avustuksista.

tia ja tilaisuuksien määrä lisääntynyt 19

suunnitellun

Vuosina 2016 ja 2017 Taiteen edistämiskes-

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

sekä näitä tukemaan erityisesti hotellihank-

kus ei ole myöntänyt eritysavustusta pro-

Tampere-talon tavoite uudistuksen myötä

keen vahvistamista. Toteutuessaan Marriott-

duktion tuottamiseen ja ooppera teki selke-

on kasvattaa kävijämäärää 420 000 kävijään

hotellilla tulee olemaan suorat konkreettiset

än tappiollisen tuloksen.

vuodessa.

vaikutukset paitsi Tampere-talo Oy:n liiketoi-

Huhtikuun loppuun mennessä kävijöitä

Uudisrakennushanke on suurimmalta osal-

vuonna 2017 on ollut 124 791 kpl, tilaisuuk-

taan valmis. Tampere-talon a` la carte - ravin-

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

Tavoittelemme

liiketoiminnan

kasvustrategian

kasvua

mukaisesti,

mintaan, myös kaupungin työllisyyteen sekä
matkailuun.

Konsernin toiminta ja talous

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

1,5

1,5

4,7

4,5

-0,2

Liikevoitto (-tappio)

0,7

0,6

1,2

1,0

-0,2

Tilikauden yli-/alijäämä

0,6

0,5

0,7

0,6

-0,1

kehityshanke on Pantintalon kehittäminen

Investoinnit

0,6

0,3

1,8

6,2

4,4

10-korttelin yhteydessä, jonka asemakaava

Korollinen vieras pääoma

15,1

15,2

15,3

26,0

10,7

edennee päätösvaiheeseen vuonna 2017.

Taseen loppusumma

25,8

26,1

25,6

35,0

9,4

2,6

2,2

5,0

3,0

-2,0

44,8

40,5

24,6

22,5

-2,1

2

2

2

2

0

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

4,0

4,4

13,0

13,6

0,6

Liikevoitto (-tappio)

0,6

1,3

2,0

2,1

0,1

Tilikauden yli-/alijäämä

0,4

1,1

0,0

0,0

-0,0

kaan vuodelle 2017. Ennusteen mukaan lii-

Investoinnit

0,3

0,4

12,4

1,0

-11,4

kevaihto tulee kasvamaan vuoden loppuun

Korollinen vieras pääoma

89,0

84,9

87,6

83,0

-4,6

mennessä edelliseen vuoteen verrattuna

Taseen loppusumma

103,3

104,2

103,3

104,8

1,5

noin 600 000 euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2,2

4,3

2,2

2,0

-0,2

16,1

23,8

15,3

18,0

2,7

12

12

12

13

1

Yhtiön

talouskehitys

on

suunnitelman

mukaista ja tulosennuste on budjetoidun
mukainen. Yhtiö aloittaa vuonna 2017
Kangasalan paloaseman ja Laukontorin paviljongin investoinnit. Keskeinen kiinteistö-

Milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

Tampereen Kotilinnasäätiö
Liikevaihto on ajanjaksolla kasvanut edellisestä vuodesta noin 400 000 euroa. Syynä
Pohjolan Kotilinnan ja Pispan perusparannuksen valmistuminen vuoden 2016 aikana.
Vuokria ja muita maksuja ei korotettu lain-

Korollisen vieraan pääoman määrä tulee
pienenemään verrattuna vuoteen 2016,
koska uusia lainoja ei oteta vuoden 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

aikana ja vanhoja lainoja pystyttiin maksamaan kokonaisuudessaan pois viime vuoden aikana. Näin ollen omavaraisuusaste
(14,6 %) tulee edelleen nousemaan vuoden

sa kiinteistön kaikkien (87 kpl) asuntojen

dot ja sokkelivesieritykset uusitaan. Inves-

2017 loppuun mennessä (v. 2016/13,7 %).

kylpyhuoneet ja keittiöt uusitaan, porras-

tointi rahoitetaan omarahoituksella (noin

Käyttöaste huhtikuun lopussa on 99 % ja

huoneet, muut yhteiset tilat sekä hissit ja

50 %) ja lainarahoituksella (v. 2018). Kiin-

käyttökate on 53,1 %.

pitkät julkisivut korjataan. Lisäksi tehdään

teistön valmistuminen tapahtuu keväällä

Kotilinnasäätiöllä on menossa Sulkavuo-

rakennus- ja LVIS-tekninen perusparannus,

2019. Meneillään on myös Keinupuiston ja

ren Kotilinnan perusparannuksen kilpailu-

lisälämmöneristykset ja rappauskorjaukset

Ranta-Tampellan -alueiden uudisrakentami-

tus, aloitus kesällä 2017. Peruskorjaukses-

sekä ulkopuoliset viemärit, lämpö-, vesijoh-

sen suunnittelu.
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Tampereen Vuokra-asunnot Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

20,4

20,7

61,7

62,0

0,3

Liikevoitto (-tappio)

4,4

5,1

12,3

12,0

-0,3

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

nessä kassavaroin. Hankkeelle nostetaan 5

Investoinnit

5,3

0,0

16,9

20,0

3,1

miljoonaa euroa rakennuslainaa 1.6. ja toi-

Korollinen vieras pääoma

258,5

258,6

14,2

270,0

255,8

nen 5 miljoonaa euroa syksyllä.

Taseen loppusumma

316,1

320,7

0,0

330,0

330,0

2,7

2,5

2,4

3,5

1,1

21,5

24,6

19,9

19,5

-0,4

42

42

42

44

2

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

2,8

3,5

8,0

11,0

3,0

Liikevoitto (-tappio)

0,9

1,2

1,5

1,9

0,4

Tilikauden yli-/alijäämä

0,5

0,8

0,3

0,4

0,1

vastaanotettiin toukokuussa, Lempäälän

Investoinnit

4,6

8,7

33,7

32,1

-1,6

Tredun ja lukion tilojen peruskorjaus ja uu-

Korollinen vieras pääoma

40,8

67,8

59,2

85,0

25,8

disrakennushanke valmistuvat kesällä. Kan-

Taseen loppusumma

153,5

181,9

175,5

195,0

19,5

gasalan uudisrakennushanke on aloitettu

Sijoitetun pääoman tuotto-%

0,5

0,7

1,0

1,0

0,0

30,7

35,7

18,1

17,6

-0,5

3

4

3

4

1

Talouskehitys on edennyt lasketun talousarvion mukaisesti. Luhtaan rakennushanke
on käynnistynyt toukokuussa 2016 ja se valmistuu vaiheittain syksyllä 2017 ja kesällä
2018. Hanketta on toteutettu tähän men-

Milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TREDU-Kiinteistöt Oy
Toiminnan tulos toteutunee suunnitelmien
mukaisesti, yhtiö tulee tekemään voitollisia tuloksia lähivuosina. Investoinnit etenevät verkostosuunnitelmassa päätetyllä
tavalla. Pirkkalan ilmailualan uudisrakennus

keväällä 2017 ja rakennus valmistuu kesällä
2018.
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2017
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TUNNUSLUVUT
Milj. euroa

Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä
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TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16
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Tampereen Vuokratalosäätiö

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

20,4

20,7

61,7

62,0

0,3

Liikevoitto (-tappio)

4,4

5,1

12,3

12,0

-0,3

talousarvion ylittävä erä. Kulut keskimäärin

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

olivat hieman talousarviota pienemmät.

Investoinnit

5,3

0,0

16,9

20,0

3,1

Korjaukset ovat alle keskimääräisen budjet-

Korollinen vieras pääoma

258,5

258,6

14,2

270,0

255,8

titason, koska kesän vihertyöt ja suurehkot

Taseen loppusumma

316,1

320,7

0,0

330,0

330,0

2,7

2,5

2,4

3,5

1,1

21,5

24,6

19,9

19,5

-0,4

42

42

42

44

2

Vuokrien tarkistus oli 1.3.2017 alkaen keskimäärin -0,51 prosenttia. Tuottoerät olivat
kaikki parempia kuin talousarviossa. Vuokratuotot asunnoista oli suurin yksittäinen

korjaustyöt näkyvät kustannuksissa vasta
syksyllä. Lämmityskulujen toteutuma ylittää
tasaisen keskimääräisen talousarvion, koska
talvikuukausina lämmönkulutus on suuri.

Milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Toteutunut tulos jäi alle talousarvion, koska lainaehtojen mukaiset lyhennykset ovat
painottuneet harvoihin kuukausiin ja yksi
kk-lyhennys erityisesti alkuvuoteen. Saamisten määrä on pysynyt melko vakaana, joten

Korjauskuluissa pyritään 5 prosentin sääs-

Investoinneissa on käynnissä kaksi asuin-

tulokertymä on ollut tasaista. Asuntojen

töihin. Pitkät korot ovat olleet loivassa nou-

kiinteistön rakentamista, yksi peruspa-

käyttöaste on laskenut hieman ja hakijoita

sussa vuoden 2016 loppuvuodesta alkaen ja

rannus- ja lisärakennuskohde sekä kaksi

kuukausittain on keskimäärin ollut hieman

korkotason odotetaan jatkavan nousua vuo-

korjauskohdetta ja loppuvuoden aikana

edellisvuotta enemmän.

den loppuun mennessä. Tätä varten lisätään

aloitetaan vielä kaksi uudiskohdetta. Uudis-

suojauksia ja pyritään tekemään ylimääräi-

rakennusten koko asuntomäärä on 98 asun-

mään ja talotason tarkkoihin budjetteihin.

sisä lyhennyksiä.

toa, jotka valmistuvat vuoden 2017 aikana.

Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus Oy

TUNNUSLUVUT

Ennuste perustuu tasaiseen tulokerty-

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

1,2

1,2

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

0,2

0,0

0,0

0,0

lujen ansiosta. Kuluvan vuoden ennusteen

Investoinnit

0,0

0,0

0,6

0,1

-0,5

odotetaan olevan merkittävästi edellisvuot-

Korollinen vieras pääoma

18,6

16,2

18,1

14,7

-3,4

ta parempi uusien vuokrasopimusten ansi-

Taseen loppusumma

20,0

20,0

20,9

22,0

1,1

0,7

0,7

1,6

2,0

0,4

11,2

21,4

7,4

9,5

2,1

3

3

3

3

0

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

osta ja kassavirran kehittyvän positiivisesti
tehdyn pääomituksen ansiosta. Kesällä
2017 tullaan toteuttamaan C-halliin LEDvalaistuksen uusiminen.

Milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%
Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

29

Konsernin toiminta ja talous

Tampereen Särkänniemi Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

0,8

1,1

16,7

17,8

1,1

Liikevoitto (-tappio)

-3,7

-3,0

-0,2

0,5

0,7

ty, minkä vuoksi odotamme liikevaihdon

Tilikauden yli-/alijäämä

-3,7

-3,1

0,1

0,4

0,3

kasvavan viime vuoteen verrattuna. Sää on

Investoinnit

0,7

3,6

4,6

6,5

1,9

kuitenkin vielä sellainen tekijä, joka saattaa

Korollinen vieras pääoma

3,4

11,5

6,5

11,0

4,5

merkittävästi muuttaa toteumaa ennustee-

Taseen loppusumma

20,2

28,0

26,1

30,0

3,9

Sijoitetun pääoman tuotto-%

-128,0

-71,0

-0,8

1,0

1,8

Liikevoitto-%

-467,0

-274,0

-1,2

2,9

4,1

404

404

254

254

0

Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

12,5

30,0

65,0

89,9

24,9

Liikevoitto (-tappio)

0,1

1,3

1,3

1,7

0,4

Tilikauden yli-/alijäämä

0,1

1,3

1,1

1,4

0,3

Investoinnit

1,2

0,0

2,0

4,4

2,4

kiinteistöosakeyhtiöön, jonka osakekannan

Korollinen vieras pääoma

2,0

1,8

2,0

5,8

3,8

yhtiö ostaa 1.6.2017 tulevia toimitilojansa

Taseen loppusumma

9,8

17,0

15,7

21,2

5,5

Sijoitetun pääoman tuotto-%

1,2

17,0

22,0

14,0

-8,0

Liikevoitto-%

0,5

4,3

2,1

1,9

-0,2

Henkilöstömäärä

135

182

178

182

4

Liikevaihto on kehittynyt positiivisesti viime vuoden alkuvuoteen nähden uuden dynaamisen hinnoittelumallin ansiosta. Viime
vuoteen verrattuna aukiolopäiviä on lisät-

seen verrattuna.
Särkänniemen investoinnit kasvavat uuden laiteinvestoinnin myötä. Laiteinvestointi on historian merkittävimpiä ja se paikkaa

Milj. euroa

Henkilöstömäärä

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

teinien ja hurjapäiden segmenteissä ollutta
laitevalikoiman puutteita.
Särkänniemi Oy:n sijoitetun pääoman
tuottoprosentin ja liikevoittoprosentin tunnusluvut kausilta 1-4 poikkeavat suuresti
tilinpäätösajankohdan vastaavista luvuista,
koska suurin osa yhtiön tuloista kertyy heinäkuun aikana.

Tuomi Logistiikka Oy
Tuomi Logistiikan tulosennuste on noin 1,4
milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa edellisvuotta parempi. Tuloskehityksen taustalla
on materiaalipalveluissa liiketoimintojen
siirtymisen ajankohta edellisellä tilikaudella.
Tuomi Logistiikka investoi vuonna 2017

varten. Lisäksi yhtiö investoi noin 0,5 milj.
euroa uusiin tietojärjestelmiin. Osakekannan osto kasvattaa merkittävästi yhtiön korollisen vieraan pääoman osuutta.
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TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

Konsernin toiminta ja talous

Tullinkulman Työterveys Oy

TUNNUSLUVUT
Tot 1-4 /
2016

Tot 1-4 /
2017

TP 2016

Liikevaihto yhteensä

5,2

5,8

15,9

16,2

0,3

Liikevoitto (-tappio)

0,1

-0,2

0,2

0,2

0,0

Tilikauden yli-/alijäämä

0,0

-0,2

0,1

0,1

0,0

ostot ovat kasvaneet 388 000 euroa viime

Investoinnit

0,6

0,1

0,7

0,2

-0,5

vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvun

Korollinen vieras pääoma

1,4

1,3

1,3

1,2

-0,1

syynä on vuokralääkärien määrän kasvu.

Taseen loppusumma

4,4

4,4

4,6

4,1

-0,5

Sijoitetun pääoman tuotto-%

6,0

-19,4

9,8

26,8

17,0

Liikevoitto-%

1,1

-3,0

1,0

1,5

0,5

Henkilöstömäärä

150

162

148

165

17

Tullinkulman Työterveys Oy:n liikevaihto
tammi-huhtikuussa ylitti budjetin 233 000
euroa ja oli 594 000 euroa suurempi kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Liikevoitto oli kuitenkin negatiivinen. Palvelujen

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 240 000
euroa edellisestä vuodesta. Alkuvuoden
henkilöstön nettokasvu oli 15 henkilöä, joista niin sanottua laskuttavaa henkilökuntaa

Milj. euroa

TP Enn TP Enn 17 /
2017
TP 16

oli 13 henkilöä. Henkilöstökustannuksien
kasvuun vaikuttaa paitsi lisääntynyt henkilömäärä myös TES:n vaihtuminen sekä
liiketoimintakaupan (PSHP) vuoksi tehdyt

Huhtikuussa otettiin käyttöön uusi hoi-

prosenttia pienempi kuin helmikuun liike-

palkkojen harmonisoinnit, näiden vaikutus

don tarvetta määrittelevä nettiajanvaraus-

vaihto. Korjaavat toimenpiteet on tehty.

tammi-huhtikuussa on noin 48 000 euroa.

ohjelmisto. Ohjelmisto ohjasi asiakkaita

Mikäli liikevaihto olisi ollut maaliskuun suu-

Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös loma-

liian pitkille vastaanottoajoille, tämä vai-

ruinen, olisi liikevoitto ollut 120 000 euroa.

palkkavelan kirjauksen muutos, jonka vai-

kutti huhtikuun liikevaihtoon, joka oli 18

Tilinpäätösennuste pidetään entisellään.

kutus maaliskuussa oli 178 000 euroa.

prosenttia pienempi kuin maaliskuun ja 11

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017
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Olennaiset poikkeamat talousarvioon
Talousarvion toteutuminen tilinpäätösennuste
tuspalvelujen toimintakate-ennuste ylittää

nin sitovien erien poikkeamista talousar-

vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla, mikä

vioon nähden, strategiaraportoinnin sekä

johtuu perusopetuksen henkilöstömenojen

kaupungin eri yksiköiden talouden ja toi-

ylityksestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu-

-32,3

minnan tavoitteiden toteuma- ja tilinpää-

jen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua

(TP Enn 17)

tösennustetiedot. Talousarvion toteumaver-

parempi.

tailuosion luvut sisältävät myös sisäiset erät

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualu-

pl. korkotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten

een toimintakatteen tilinpäätösennuste on

lainojen lisäys.

4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

Tilikauden asetettua tulostavoitetta ei ti-

pi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan 2,5

linpäätösennusteen perusteella saavuteta

milj. euron poikkeama johtuu maa-alueiden

ja tilikauden tulos muodostuu arviolta 32,3

myyntivoittoennusteen

milj. euroa alijäämäiseksi.

Ratinan toimistotontin kauppa ei toteudu

tarkentumisesta;

M€

INVESTOINTIEN
TULORAHOITUSPROSENTTI

30,4

%

(TP Enn 17)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakat-

kuluvana vuonna. Elinvoima- ja osaamis-

teen tilinpäätösennuste on 23,5 milj. euroa

lautakunnan ennuste alittaa vuosisuunni-

budjetoitua heikompi. Ylitykset johtuvat

telman 2,1 milj. eurolla. Poikkeama aiheu-

pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen me-

tuu pääasiassa ammatillisen koulutuksen ja

noista. Avo- ja asumispalvelujen toimin-

työllisyydenhoidon palveluryhmien ylitys-

esiin tulleen asbestiongelman aiheuttamien

takate-ennuste ylittää vuosisuunnitelman

ennusteista.

kustannusten, energiakustannusten nousun

13,9 milj. eurolla. Palveluryhmän kaikilla
palvelulinjoilla
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TILIKAUDEN TULOS

Talousarvion toteumavertailu sisältää koon-

ennustetaan

Kaupunkiympäristön palvelualueen tilin-

ja ilmanvaihdon selvitysten aiheuttamien

merkittäviä

päätösennuste on olennaisesti vuosisuun-

kustannusten vuoksi.

ylityksiä. Talousarvion ennustetaan ylitty-

nitelman tasolla. Toimintakatteen ennuste-

Kaupungin nettoinvestointien ennuste on

vän sekä omassa toiminnassa että ostopal-

taan toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua

239,7 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuun-

veluissa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen

parempana.

nitelman 7,4 milj. eurolla. Merkittävimmät

7,4 milj. euron ylityksestä yli puolet johtuu

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

alitukset ovat Tampereen Tilakeskus Liike-

Pshp:n palvelutilauksesta. Ennusteessa on

mäennuste on 65,4 milj. euroa, mikä on 1,3

laitoksessa (5,9 milj. euroa), ammatillisessa

huomioitu Pshp:n mahdollinen ylijäämän

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

koulutuksessa (0,5 milj. euroa) ja kulttuuri-

palautus. Sivistys- ja kulttuurilautakun-

Tampereen Tilakeskuksen liikeylijäämäen-

ja vapaa-aikapalveluissa (0,4 milj. euroa).

nan tilinpäätösennuste on 2,2 milj. euroa

nuste alittaa vuosisuunnitelman 2,0 milj.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä löyty-

budjetoitua heikompi. Kasvatus- ja ope-

eurolla

vät Kaupungin toiminta ja talous -osan lu-

Onkiniemen

tehdaskiinteistössä

PALVELUALUEIDEN
YHTEENLASKETTU
TOIMINTAKATE

LIIKELAITOSTEN
YHTEENLASKETTU
LIIKEYLIJÄÄMÄ

NETTOINVESTOINNIT

- 28,1 milj. €

- 1,3 milj. €

+ 7,4 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 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

Palvelualueet (toimintakate)

vusta Investoinnit sekä Talousarvion toteumavertailu -osasta ao. yksiköiden kohdalta.

Hyvinvoinnin palvelualue

Koko kaupungille asetettiin talousarviossa

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-114 502

-344 030

-346 217

-2 187

10 yhteistä toiminnan tavoitetta. Tavoitteis-

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-227 262

-663 610

-684 917

-21 307

ta kaksi, tilikauden tulosta ja investointien
tulorahoitusprosenttia koskevat tavoitteet,

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
-2 195

-7 713

-8 728

-1 015

35 tavoitteesta neljä tavoitetta uhkaa jäädä

-35

-546

-546

0

saavuttamatta vuoden loppuun mennessä.

-809

-2 361

-2 561

-200

Kyseiset tavoitteet ovat tilikauden tuloksen

-99

-1 500

-1 500

0

toteutuminen vuosisuunnitelman mukai-

-25 890

-76 960

-77 760

-800

-179

-250

-250

0

teistölautakunnan osalta. Työvoimakustan-

31 484

69 105

66 603

-2 502

nusten toteutuminen vuosisuunnitelman

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

sesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan, elinvoima- ja
osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiin-

Kaupunkiympäristön palvelualue

mukaisesti uhkaa jäädä saavuttamatta hy-

Yhdyskuntalautakunta

vinvoinnin ja elinvoiman palvelualueilla.

Keskusta

-110

-500

-500

0

0

-250

-250

0

-12 499

-1 500

-1 500

0

-5 978

-29 751

-29 469

282

-3 939

-13 468

-13 668

-200

ICT-kehittäminen
(toimintakate+nettoinvestoinnit)

-1 509

-8 448

-8 407

41

Konsernihallinto, muut

-7 512

-24 196

-23 898

299

-36 541

-115 751

-112 049

3 703

1 264

413

570

157

-0

-1

-1

0

Tampereen Vesi Liikelaitos

-10 500

-10 500

-10 500

-10 500

Tampereen Infra Liikelaitos

-890

-890

-890

-890

Tampereen Voimia Liikelaitos

-222

-222

-222

-222

-24 162

-24 162

-24 162

-24 162

Hiedanranta
Raitiotie
Yhdyskuntalautakunta, muut
Joukkoliikennelautakunta

Lisäksi Tampereen Voimian tavoite, Tuki– ja
liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot
laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien
määrä laskee vähintään 10 %, uhkaa jäädä
saavuttamatta.

Konsernihallinto (toimintakate)
Konsernihallinto

Yhteiset erät
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Taseyksiköt (liikeylijäämä)
Pirkanmaan pelastuslaitos
Liikelaitokset (korvaus peruspääomasta)

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017
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INVESTOINNIT
Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17
2017
/ VS 17

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

-923

-8 744

-8 090

654

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-224

-3 532

-3 382

150

-200

-2 203

-1 678

525

-64

-200

-200

0

-264

-1 000

-1 000

0

Hyvinvoinnin palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Elinvoima- ja osaamislautakunta
Ammatillinen koulutus
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut
Asunto- ja kiinteistölautakunta
Hiedanranta
Keskusta
Asunto- ja kiinteistölautakunta, muut

-7 000

-7 000

0

-5 987

-8 500

-8 500

0

-1 511

-15 450

-15 450

0

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta
Keskusta
Hiedanranta

0

-150

-150

0

Rantaväylän tunneli

-4 074

-9 600

-9 600

0

Yhdyskuntalautakunta, muut

-4 481

-46 611

-46 611

0

-3 489

-3 944

-3 944

0

-1

-1 650

-1 600

50

-8 306

-16 700

-16 700

0

-36

-3 000

-3 100

-100
0

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

0

-900

-900

-112

-281

-281

0

-24 371

-98 263

-92 344

5 919

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-1 613

-4 300

-4 304

-4

138 400

138 400

109 400

-29 000

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

elinvoima ja kilpailukyky palvelualueen

Tässä kappaleessa arvioidaan kaupungin

-kaupunkistrategiaa toteutetaan talousar-

toiminta toteutuu elinvoima- ja osaamis-

yhteisten toiminnan tavoitteiden toteutu-

viossa asetetuilla toiminnan tavoitteilla.

lautakunnan alaisuudessa sekä asunto- ja

mista. Palvelualueiden, liikelaitosten ja Pir-

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 ta-

kiinteistölautakunnan alaisuudessa 1.6.2017

kanmaan pelastuslaitoksen tavoitteista sekä

lousarviossa 10 koko kaupunkia koskevaa

lähtien. Kaupunkiympäristön palvelualueen

kehitysohjelmista raportoidaan yksikkö-/

toiminnan tavoitetta, jotka on vastuutettu

toiminta toteutuu yhdyskuntalautakunnan ja

ohjelmakohtaisesti talousarvion toteuma-

erillisellä

konsernihallinnolle.

kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan

vertailu -osassa.

Lisäksi asetettiin yhteensä 35 tavoitetta

alaisuudessa. Toiminnan tavoitteet raportoi-

Katsauksen lopussa olevilla strategiakor-

palvelualueille, 3 tavoitetta Pirkanmaan pe-

daan kunkin lautakunnan kohdalla. Lisäksi

teilla raportoidaan tarkemmin konsernihal-

lastuslaitokselle ja yhteensä 23 tavoitetta

konsernihallinnolle ja hyvinvoinnin sekä

linnon, palvelualueiden, liikelaitosten ja Pir-

liikelaitoksille. Edellä mainitut toiminnan

elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueille

kanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden ja

tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia.

asetettiin tavoitteita ja toimenpiteitä palve-

toimenpiteiden toteutumista vuoden 2017

Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka

lu- ja vuosisuunnitelmissa. Nämä tavoitteet

aikana.

tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat

raportoidaan palvelualueiden kohdalla.

päätöksellä

omistajan edustajien toimintaa muun muas-

Toiminnan tavoitteista raportoidaan kol-

Konsernihallinnolle ja lautakunnille mää-

me kertaa vuodessa toiminnan ja talouden

riteltiin toiminnan tavoitteiden toteuttami-

katsauksissa. Poikkeuksina ovat liikelaitos-

Palvelualueille asetetut toiminnan ja ta-

seksi toimenpiteet vuoden 2017 palvelu- ja

ten liikevaihtoa ja Pirkanmaan pelastuslai-

louden tavoitteiden toteumat raportoidaan

vuosisuunnitelmissa. Toimenpiteet määrit-

toksen työhyvinvointia koskevat tavoitteet

uusien lautakuntien mukaisesti. Lautakun-

tävät tavoitteiden vastuutahot ja mahdollis-

sekä hyvinvoinnin palvelualueen erikois-

nat aloittavat toimintansa 1.6.2017, mutta

tavat strategian toteuttamisen kytkemisen

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon

raportointi tehdään uudella lautakuntara-

yksiköiden talouteen. Toiminnan ja talouden

kustannuksia koskeva tavoite, joista rapor-

kenteella koko vuoden 2017 ajan. Hyvin-

katsauksissa raportoidaan toiminnan tavoit-

toidaan vuoden viimeisessä katsauksessa

voinnin palvelualueen toiminta toteutuu

teen saavuttamisen lisäksi toimenpiteiden

eli tilinpäätösennusteessa. Tytäryhteisöjen

sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivis-

toteutumista vuoden loppuun mennessä.

tavoitteista raportoidaan tilinpäätöksessä.

sa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

tys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa,

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017
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TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITTEET
Nro Toiminnan tavoite 2017

Arvio tavoitteen toteutumisesta

Vastuuhenkilö

1

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

+

Uuden osallistumisen mallin mukainen alueverkostotoiminta on käynnistynyt
koillisella alueella osana Koilliskeskuksen toiminnan käynnistymistä. Muilla
alueilla (etelä, kaakko, länsi) alueverkostotoiminta käynnistyy syksyllä 2017.

Reija Linnamaa

2

Henkilöstö kehittäjänä – toimintatapa on
luotu ja toteutus on käynnissä

+

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

Niina Pietikäinen

3

Sote- ja maakuntauudistuksen
käynnistymiselle on luotu hyvä perusta

+

 aupungin sisäisessä sote- ja maakuntauudistusprojektissa on edetty aikatauK
lun ja projektisuunnitelman mukaisesti. Tampereen kaupunki on vaikuttanut
aktiivisesti Pirkanmaan maakunnan valmisteluun Pirkanmaa 2019 -projektissa.

Reija Linnamaa

4

Tilikauden tulos on 18,8 milj. €

-

T avoite ei toteudu, huhtikuun ennusteen mukaan tilikauden tulos on -32,3
milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu PHSP:lle kertyneiden ylijäämien mahdollinen palautus jäsenkunnille, josta ei vielä ole päätöstä. Tampereen osuus
palautettavista ylijäämistä on arvion mukaan 6,0 milj. euroa.

Jukka Männikkö

5

Investointien tulorahoitus-% on 43,0

-

T avoite ei toteudu, huhtikuun ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on 30,4 %.

Jukka Männikkö

6

Innovatiivisten hankintojen osuutta
kasvattamalla on saatu aikaan kustannussäästöjä

+/- H
 ankintojen seurantaan on otettu käyttöön raportointikäytäntö, jolla seurataan 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. Raportointia kehitetään edelleen
vuoden 2017 aikana. Tampereen kaupungin määritelmän mukaan innovatiivisessa hankinnassa hankintaprosessi, hankinnan kohde tai hankinnan kohteen
toteutustapa on innovatiivinen tai tukee kehittämistä, innovaation syntyä, sen
käyttöönottoa tai leviämistä.

Reija Linnamaa

7

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

+/- K
 onsernihallinnossa on laadittu toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon
kanssa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.
Palveluryhmille on asetettu omat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksien
vähentämiseksi. Palveluryhmät ovat laatineet toimenpidesuunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa.

Niina Pietikäinen

8

Tilankäyttöä on tehostettu

+

Kaupungin keskustan virastotalojen (hallintorakennusten) tilankäytön
uudistamisen periaatteet on hyväksytty 6.3.2017 kaupunginhallituksessa, ja
virastotalojen tilankäytön uudistaminen on edistynyt kevään aikana.

9

Tampere 2017 -toimintamallin toimeenpano on edennyt suunnitellusti

+

 uden toimintamallin mukainen organisaatio aloitti 1.1.2017 poliittisia toimiU
elimiä lukuunottamatta. Uudet toimielimet aloittavat uuden valtuustokauden
myötä. Toimintamallin uudistuksen loppuraportti käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 27.3.2017.

10

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen osaamisvaatimusten mukaisesti

+

Mahdollistavan johtamisen kehittämissuunnitelma on tarkennettu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on käynnistetty.

Heli Hirvelä,
Teppo Rantanen
Reija Linnamaa

Niina Pietikäinen

Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettu tavoite

38

47

Toiminnan taloudellisuutta on parannettu
selkeällä konserniohjauksella (OTKS)

+

Konserniohjauksen prosesseja on uudistettu vastaamaan uutta toimintamallia.
Heli Hirvelä,
Uusia tai uudistuvia prosesseja ovat toiminnan ja talouden ohjaus, asiakkuuReija Linnamaa,
den hallinta, viestinnän ja markkinoinnin ohjaus, uudistumiskyvyn ohjaus
Anna-Maria
ja hallinnon ohjaus. Vuonna 2017 konserniohjauksen uudistamistyö jatkuu
Maunu,
prosessikehitystyön loppuun saattamisella sekä toimeenpanolla. Kaikkia konJukka Männikkö,
serniohjauksen prosesseja on lähdetty selkeyttämään suunnitelmallisesti.
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.

49

Kaupunkistrategia/Tampereen
digiohjelma

+

Digiohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vaikutuksia tuottavuuden
paranemiseen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen saadaan mitattua ja raportoitua tarkemmin projektien edettyä suunnittelusta ja valmistelusta käytännön
toimiksi.
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Reija Linnamaa

Jarkko Oksala

Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

50 671

154 455

152 694

-1 760

Toimintamenot

-392 434

-1 162 095

-1 183 829

-21 735

Toimintakate

-341 763

-1 007 640

-1 031 135

-23 495

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

oli noin 15 milj. euron vajeet. Lisäksi palve-

Kaupunginvaltuusto (15.5.2017 § 127)

Hyvinvoinnin

tammi-huh-

lutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kas-

lisäsi 3 milj. euroa perusopetuksen ylitysten

tikuun toimintakate on 8,4 milj. euroa

vun myötä aiheuttaa talousarvion ylityksiä.

kattamiseksi. Talousarviomuutos ei sisälly

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi.

Talouden riskit tuotiin esille lautakuntien

vielä huhtikuun raportin lukuihin.

Tilinpäätösennuste on 23,5 milj. euroa bud-

palvelu- ja vuosisuunnitelmien käsittelyn

jetoitua huonompi. Ylitykset johtuvat pää-

yhteydessä.

palvelualueen

Palvelualueen ennuste on erittäin heikko, mutta tilanne ei ole poikkeuksellinen

osin sosiaali- ja terveyspalvelujen menoista.

Avo- ja asumispalveluissa on merkittäviä

aiempiin vuosiin verrattuna. Käytettävissä

Ennusteessa on huomioitu Pshp:n 6 milj.

ylityksiä kaikilla palvelulinjoilla; ylityksiä on

olevilla toimenpiteillä ei pystytä merkittä-

euron ylijäämän palautus, josta päätetään

sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa.

västi pienentämään ennustettuja ylityksiä.

myöhemmin sairaanhoitopiirin valtuustossa.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen ylitys

Hyvinvointipalvelujen menojen ylitykset

Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella

johtuu suurelta osin Pirkanmaan sairaanhoi-

aiheuttavat koko kaupungin tuloslaskelman

topiirin palvelutilauksesta.

alijäämäisen tilanteen.

palvelualueen kuluvan vuoden budjetissa

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hyvinvoinnin palvelualueelle on asetettu

on edennyt suunnitellusti. Esimerkkinä on

Muut hyvinvointipalvelujen tavoitteet on

yhteinen toiminnan tavoite koskien pal-

Nuorten talon pilotin käynnistyminen tou-

asetettu lautakuntien alaiselle toiminnalle ja

velumallin toteuttamista alueellisten ke-

kokuussa 2017, mikä oli keskustan alueen

niistä raportoidaan lautakunnittain.

hittämissuunnitelmien

kehittämissuunnitelman keskeinen tavoite.

pohjalta.

Tavoite

Nro

Toiminnan tavoite 2017

46

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toteuma Vastuuhenkilö
+

Taru Kuosmanen
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Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

12 784

36 442

36 442

0

Toimintamenot

-127 285

-380 472

-382 660

-2 187

teen toimintakate on 0,4 milj. euroa budje-

Toimintakate

-114 502

-344 030

-346 217

-2 187

toitua parempi. Toimintatulojen ennuste on

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennus-

vuosisuunnitelman mukainen. Menoennus-

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Toimintatulot

alkuvuonna 7,9 % edellisvuoden vastaavaan

te on vuosisuunnitelmaa pienempi eläke-

5 582

14 598

14 598

0

Toimintamenot

-42 484

-126 861

-126 505

357

Toimintakate

-36 902

-112 263

-111 907

357

2 218

7 795

7 795

0

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompa-

Toimintamenot

-51 451

-154 226

-157 160

-2 934

na, mikä johtuu perusopetuksen henkilöstö-

Toimintakate

-49 233

-146 432

-149 366

-2 934

menoista. Tilinpäätösennusteen toimintaka-

Perusopetus
Toimintatulot

hoidon tuen avustuksista johtuen.
Perusopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,6 milj. euroa

te on 2,9 milj. euroa budjetoitua huonompi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Toimintatulot

menoperusteisista maksuista ja yksityisen

Henkilöstömenojen ylitykset aiheutuvat ryh-

4 983

14 049

14 049

0

Toimintamenot

-33 351

-99 384

-98 994

390

son toteuttamisesta. Talousarvion ongelmat

Toimintakate

-28 367

-85 335

-84 945

390

johtuvat mm. valtion erityisavustusten mer-

mäkoon säilyttämiseen perustuvan laatuta-

kittävästä alenemisesta, uuden opetussuunnitelman aiheuttamista lisäkustannuksista
ja ennakoitua suuremmasta oppilasmäärän

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

40

kasvusta. Lisäksi menojen ylityksiä ennustetaan Tampereen ulkopuolella koulua käy-

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-

tuksen ylitysten kattamiseksi. Kulttuuri- ja

vien lasten koulunkäyntikustannuksissa ja

huhtikuun toimintakate on 0,5 milj. euroa

vapaa-aikapalvelujen ennuste on 0,4 milj.

ICT-asiantuntijapalvelujen ostoissa.

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi,

euroa budjetoitua parempi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toi-

mikä johtuu perusopetuksen henkilöstöme-

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toi-

mintakate on toteutunut tammi-huhtikuus-

noista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen

mintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa

sa 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunni-

avustuksista. Tilinpäätösennuste on 2,2 milj.

0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitel-

telmaa heikompana avustuksista johtuen.

euroa budjetoitua huonompi. Kasvatus- ja

maa parempana, mikä johtuu eläkemenope-

Avustusten maksu painottuu alkuvuoteen

opetuspalvelujen toimintakate-ennuste ylit-

rusteisten maksujen toteumasta ja arvioitua

ja kirjanpidon jaksotusmuistiot ovat jääneet

tää vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla, mi-

pienemmästä yksityisen hoidon tuen tar-

tekemättä. Tilinpäätöksen ennustetaan to-

kä johtuu perusopetuksen henkilöstömeno-

peesta. Esiopetuksessa olevien lasten määrä

teutuvan varhaiseläkemenoperusteisten ja

jen ylityksestä. Vuosisuunnitelma ei sisällä

lisääntyy, mikä kasvattaa varhaiskasvatuk-

eläkemenoperusteisten maksujen osalta 0,4

kaupunginvaltuuston toukokuussa tekemää

sen henkilöstömenoja loppuvuonna. Yksi-

milj. euroa budjetoitua parempana, muilta

3 milj. euron lisätalousarviota perusope-

tyisen hoidon tuen menot ovat vähentyneet

osin budjetin mukaisena.

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

Talousarvion toteumavertailu

Toiminnan tavoitteiden toteuma

niitä aluekeskukseen. Myös palvelujen ke-

lä

Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on asetet-

hittäminen yhdessä käyttäjien ja asukkai-

-palvelua.

tu seitsemän sitovaa toiminnan tavoitetta,

den kanssa etenee tavoitteen mukaisesti

joista neljä toteutuu suunnitellusti, kaksi ei

alueverkostoja hyödyntäen.

toteudu ja yhden tavoitteen toteutumista ei
voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida.
Palvelumallin

toteuttaminen

digitaalista

asiakasviestintää

ja

Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoimakustannukset eivät ole toteutuneet ase-

Kumppanuus 2020 -toimintamallin ta-

tetun tavoitteen mukaisesti.

voitteena on lisätä kaupungin ja hyvinvoin-

Hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikku-

etenee

tipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyö-

vien osuudesta ei ole vielä tutkimustietoa

suunnitellusti alueellisten kehittämissuun-

tä. Tämä toteutuu mm. alkuvuoden aikana

saatavilla. Liikunnan mahdollisuuksia on

nitelmien pohjalta. Koillinen palvelualue on

aloittaneen Järjestöedustamon myötä.

kuitenkin parannettu kaupungin eri alueilla

toiminut pilottialueena, ja siellä palvelujen
saavutettavuutta on lisätty keskittämällä

Digitalisaatiota
voitteen

on

hyödynnetty

mukaisesti

mm.

ta-

ja palveluissa.

lisäämäl-

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma Vastuuhenkilö

11

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

?

Taru Kuosmanen,
Leena Kostiainen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Mikko Aaltonen

16

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

+

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen,
Anna-Kaisa Heinämäki, Leena Kostiainen

17

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä
käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

+

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen,
Anna-Kaisa Heinämäki, Leena Kostiainen

18

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

+

Taru Kuosmanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

19

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

-

Taru Kuosmanen, Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen,
Mikko Aaltonen

20

Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman
mukaiset.

-

Taru Kuosmanen, Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen,
Mikko Aaltonen

21

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista
ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen,
Anna-Kaisa Heinämäki, Leena Kostiainen

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-923

-8 744

-8 090

654

15

0

0

0

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoin-

telmaa pienempi, mikä johtuu kulttuuri-

kuluvana vuonna. Raha tullaan esittämään

tiennuste on 8,1 milj. euroa. Kasvatus- ja

ja

investoinneista.

uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2018.

opetuspalvelujen

vapaa-aikapalvelujen

investointiennusteesta

Tesoman kirjaston ensikertaiseen kalusta-

Lisäksi Tampereen stadionin suojalevyistä

puuttuu kaupunginvaltuuston päättämät

miseen varattu 0,3 milj. euron määräraha

säästyy 0,1 milj. euroa.

uudelleenbudjetoinnit. Nämä huomioiden

säästyy, koska rakennus ei valmistu vielä

ennuste on 0,4 milj. euroa vuosisuunni-
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Talousarvion toteumavertailu

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

velutuntien kasvu. Tilinpäätösennuste on

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

37 887

118 012

116 252

-1 760

Toimintamenot

-265 149

-781 622

-801 170

-19 547

Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla en-

Toimintakate

-227 262

-663 610

-684 917

-21 307

nustetaan merkittäviä ylityksiä. Talousarvi-

Toimintatulot

ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste
ylittää vuosisuunnitelman 13,9 milj. eurolla.

on ennustetaan ylittyvän sekä omassa toi-

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja
Toimintatulot

21,3 milj. euroa budjetoitua huonompi. Avo-

minnassa että ostopalveluissa. Sairaala- ja

2 544

7 929

8 329

400

Toimintamenot

-28 049

-80 851

-83 990

-3 138

Toimintakate

-25 506

-72 922

-75 661

-2 738

5 422

17 025

17 525

500

Lasten, nuorten ja perheiden palvelu-

Toimintamenot

-27 385

-78 790

-82 127

-3 337

linjan toimintakate on toteutunut tammi-

Toimintakate

-21 963

-61 765

-64 602

-2 837

huhtikuussa 1,4 milj. euroa ajankohdan

Vastaanottopalvelujen palvelulinja
Toimintatulot

sestä yli puolet johtuu Pshp:n palvelutilauksesta. Ennusteessa on huomioitu Pshp:n
mahdollinen ylijäämän palautus.

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

Aikuisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Toimintatulot

kuntoutuspalvelujen 7,4 milj. euron ylityk-

tuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon
6 092

18 017

16 867

-1 150

ostopalvelujen

palvelutarpeen

kasvusta.

Lastensuojelun jälkihuollon asiakasmäärät

Toimintamenot

-22 465

-65 042

-65 415

-372

Toimintakate

-16 373

-47 026

-48 548

-1 522

1 672

5 170

5 620

450

litsemään perustamalla kaksi osastopaikkaa

Toimintamenot

-20 592

-61 084

-64 275

-3 191

omaan tuotantoon. Palvelulinjan tilinpäätö-

Toimintakate

-18 920

-55 914

-58 655

-2 741

sennusteen toimintakate on 2,7 milj. euroa

Vammaispalvelut
Toimintatulot

kasvaneet alkuvuonna 28 % edellisvuoteen
verrattuna. Ostopalvelumenoja pyritään hil-

budjetoitua heikompi. Toimintatulojen en-

Ikäihmisten palvelulinja
Toimintatulot

ovat nousseet ja kiireelliset sijoitukset ovat

nustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa budje-

14 351

45 124

44 524

-600

Toimintamenot

-55 288

-169 872

-173 333

-3 461

siin kustannuksiin perustuvasta Oriveden

Toimintakate

-40 938

-124 748

-128 808

-4 061

yhteistoimintaosuudesta. Toimintamenojen
ylitysennuste on 3,2 milj. euroa, mikä johtuu

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Toimintatulot

toitua suurempina, mikä johtuu aiheutunei-

7 807

24 747

23 387

-1 360

Toimintamenot

-111 369

-325 983

-332 031

-6 047

Toimintakate

-103 563

-301 236

-308 643

-7 407

pääosin henkilöstömenoista ja lastensuojelun sijaishuollon ostoista. Henkilöstömenot
toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina,
koska

lapsiperheiden

sosiaalipalveluissa

lakisääteisen toiminnan varmistamiseksi

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
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tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit lastensuojelussa sekä ympärivuorokautisesti

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-

teen huomiointi jaksotuksissa. Alkuvuoden

toimivissa lastensuojelulaitoksissa. Palvelu-

huhtikuun toimintakate on 7,9 milj. euroa

menojen korkeaa toteumaa selittää lisäksi

jen ostojen ylitysennuste johtuu lastensuo-

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi.

mm. lastensuojelun kiireellisten sijoitusten

jelun sijaishuollon ja avohuollon palveluista

Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Pir-

kasvu, kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden

sekä lasten ja nuorten terveyspalveluiden

kanmaan sairaanhoitopiirin ostojen ennus-

ostojen lisääntyminen sekä kotihoidon pal-

laboratoriopalveluista.
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Talousarvion toteumavertailu

Vastaanottopalvelujen

palvelulinjan

palveluista. Perustoimeentulotuen myön-

säästötoimenpiteet vaikuttavat henkilös-

toimintakate on toteutunut tammi-huhti-

täminen on siirtynyt Kelalle alkuvuoden

tömenojen ylitykseen. Kaikkia korvaavalla

kuussa 1,5 milj. euroa ajankohdan vuosi-

jälkeen ja menojen ennustetaan alittavan

työllä ja kotihoidon kuvapuhelinyhteyksillä

suunnitelmaa heikompana, mikä johtuu

vuosisuunnitelman 2,3 milj. euroa. Ehkäise-

suunniteltuja säästöjä ei saada kuluvana

pääasiassa kotiin jaettavien hoitotarvikkei-

vän ja täydentävän toimeentulotuen ennus-

vuonna toteutumaan. Omaishoidon tuen

den ostojen kasvusta sekä laboratorio- ja

tetaan vastaavasti ylittyvän 2,1 milj. euroa.

ylitys johtuu kasvaneesta asiakasmäärästä,

kuvantamispalvelujen ostoista. Diabeetikoi-

Vammaispalvelujen toimintakate on to-

den määrän kasvu ja yhä heikompikuntois-

teutunut 0,3 milj. euroa ajankohdan vuo-

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toi-

ten potilaiden hoitaminen kotona kasvat-

sisuunnitelmaa huonompana. Tilinpäätö-

mintakate on toteutunut 3,9 milj. euroa

tavat hoitotarvikemenoja. Laboratorio- ja

sennusteen toimintakate on 2,7 milj. euroa

ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompa-

kuvantamispalvelujen ostot ylittyvät lisään-

budjetoitua huonompi. Vammaispalvelujen

na, mikä johtuu pääosin Pshp:n palvelutila-

tyvien asiakasmäärien ja entistä laajempien

tulojen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eu-

uksesta ja pitkäaikaishoidon maksutulojen

tutkimusten vuoksi. Palvelulinjan tilinpää-

roa, mikä johtuu kotikuntalain mukaisten

kertymästä. Maksutulojen vähäisyyteen vai-

tösennuste on 2,8 milj. euroa budjetoitua

palvelujen laskutuksesta muilta kunnilta.

kuttavat muutokset yleislääketieteen ja ge-

huonompi.

ennustetaan

Toimintamenojen ylitysennuste on yht. 3,2

riatrian palvelulinjalla, jossa suoritemäärät

toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitel-

milj. euroa. Ylitykset johtuvat budjetin va-

esimerkiksi pitkäaikaishoidon vuorokausis-

maa parempana, mikä johtuu terveyskes-

jeista ja palvelutarpeen kasvusta. Menoen-

sa ovat vain 42 % viime vuoden vastaavaan

kusmaksujen ja suun terveydenhuollon asia-

nuste perustuu noin 3 % kustannusten kas-

ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennuste

kasmaksujen kertymästä. Toimintamenojen

vuun. Kustannusten nousuun vaikuttavat

on 7,4 milj. euroa budjetoitua huonompi.

ylitysennuste on 3,3 milj. euroa. Suurimmat

mm. Pshp:n tuottaman kehitysvammaisten

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan

menojen ylitykset ovat hoitotarvikeostoissa

laitoshoidon hoitopäivien hinnan nousu ja

1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluissa.

vammaisten

pänä johtuen asiakasmaksutulojen kehityk-

Toimintatulojen

Aikuisten sosiaalipalvelujen ja mielen-

avustajapalvelujen

asiakas-

määrän kasvu.

vapaiden käytöstä ja hintojen noususta.

sestä ja ulkokuntamyynnin laskusta. Toi-

terveys- ja päihdepalvelujen toimintakate

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakate

mintamenojen ennuste on 6,0 milj. euroa

on toteutunut 0,1 milj. euroa ajankohdan

on toteutunut 0,9 milj. euroa ajankohdan

budjetoitua suurempi. Pshp:n erikoissai-

vuosisuunnitelmaa parempana. Valtionkor-

vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä joh-

raanhoidon palvelutilauksen ennustetaan

vaus perustoimeentulotukeen on toteutu-

tuu pääosin vanhainkotihoidon maksutu-

ylittyvän 4,0 milj. eurolla; ennusteessa on

nut selvästi budjetoitua pienempänä, koska

lojen viiveestä, kotihoidon henkilöstöme-

huomioitu ylijäämän palautus. Pshp:n pal-

siirtymäajalle 1.1. - 31.3.2017 varatut pe-

noista ja omaishoidon tuesta. Kotihoidon

velutilauksen ylitykseen vaikuttavat vuoden

rustoimeentulotukimenot ovat toteutuneet

palvelutunnit ovat kasvaneet edellisvuoden

2016 ennakoitua suurempi laskutuksen

arvioitua alhaisempina. Vastaavasti täyden-

vastaavasta ajankohdasta noin 5 %. Omais-

kasvu sekä alkuvuoden lisääntynyt palvelu-

tävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot

hoidon tuen piirissä on ollut alkuvuonna 77

jen käyttö. Pshp:lle kertyneiden ylijäämien

ovat toteutuneet budjetoitua suurempina,

asiakasta (+9,1 %) enemmän kuin edellis-

mahdollinen palautus jäsenkunnille tämän

mikä on johtunut perustoimeentulotuen

vuonna. Tilinpäätösennusteen toimintakate

ja ensi vuoden aikana osana SOTE-valmis-

Kelaan siirtymisen käytännön ongelmis-

on 4,1 milj. euroa budjetoitua heikompi.

telua pienentää merkittävästi ennustettua

ta. Tilinpäätösennusteen toimintakate on

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan 0,6

ylitystä. Arvio kuluvan vuoden palautuk-

1,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toi-

milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä

sesta on noin 6 milj. euroa. Päätökset ker-

mintatulojen ennuste on 1,2 milj. euroa

johtuu maksutulojen kertymästä ja aiheu-

tyneiden ylijäämien käsittelystä tehdään

budjetoitua pienempi, mikä johtuu valti-

tuneisiin nettokustannuksiin perustuvasta

myöhemmin vuoden 2017 aikana. Oman

onkorvauksesta

perustoimeentulotukeen.

Oriveden yhteistoimintaosuudesta. Toimin-

toiminnan menojen ylitykset johtuvat la-

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,4

tamenojen ennuste ylittää vuosisuunni-

boratoriopalveluiden ostoista, sijaiskustan-

milj. euroa, mikä johtuu henkilöstömenoista

telman 3,5 milj. eurolla. Kotihoidon palve-

nuksista sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkei-

ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen osto-

lutarpeen kasvu ja budjettiin huomioidut

den käytöstä.
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Talousarvion toteumavertailu

Toiminnan tavoitteiden toteuma

hittäminen yhdessä käyttäjien ja asukkai-

Lautakunnan tilikauden tulos ja työvoi-

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on asetet-

den kanssa etenee tavoitteen mukaisesti

makustannukset eivät ole toteutuneet ase-

tu kymmenen sitovaa toiminnan tavoitetta,

alueverkostoja hyödyntäen. Digitalisaatiota

tetun tavoitteen mukaisesti.

joista neljä toteutuu suunnitellusti, yksi to-

on hyödynnetty palvelujen ja toimintapro-

teutuu osittain, kaksi ei toteudu ja kolmen

sessien kehittämisessä.

tavoitteen toteutumista ei voida vielä tässä

vien osuudesta ei vielä ole tutkimustietoa

sosiaalipalvelujen

asi-

saatavilla. Liikunnan mahdollisuuksia on kui-

akkaista tavoiteltua pienempi osuus on

tenkin parannettu kaupungin eri alueilla ja

etenee

perhepalvelujen piirissä, mikä johtuu mm.

palveluissa. Myös perusterveydenhuollon ja

suunnitellusti alueellisten kehittämissuun-

asiakkaiden määrän kasvusta. Lastensuoje-

erikoissairaanhoidon suhteellisista kustan-

nitelmien pohjalta. Koillinen palvelualue on

lun avohuollon palvelujen ja sijaishuollon

nuksista sekä ikäihmisten asumista koske-

toiminut pilottialueena, ja siellä palvelujen

palvelujen piirissä olevien osuudet ovat ta-

vasta tavoitteesta voidaan raportoida vasta

saavutettavuutta on lisätty keskittämällä

voitteen mukaiset. Myös perhehoidon osuus

vuoden lopussa. Toimenpiteet tavoitteiden

niitä aluekeskukseen. Myös palvelujen ke-

sijaishuollosta on suunnitellulla tasolla.

toteuttamiseksi ovat edenneet suunnitellusti.

vaiheessa vuotta arvioida.
Palvelumallin

44

Lapsiperheiden

Hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikku-

toteuttaminen

Nro

Toiminnan tavoite 2017

11

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

?

Taru Kuosmanen,
Leena Kostiainen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Mikko Aaltonen

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 %).

?

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen

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 %).

?

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen

14

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

+/-

Taru Kuosmanen,
Leena Kostiainen

15

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

+

Taru Kuosmanen,
Leena Kostiainen

16

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

+

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen

17

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

+

Kuosmanen Taru,
Aaltonen Mikko,
Heinämäki Anna-Kaisa,
Kostiainen Leena

19

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

-

Taru Kuosmanen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen,
Mikko Aaltonen

20

Työvoimakustannukset hyvinvoinnin palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

-

Taru Kuosmanen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen,
Mikko Aaltonen

21

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Taru Kuosmanen,
Mikko Aaltonen,
Anna-Kaisa Heinämäki,
Leena Kostiainen
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Toteuma Vastuuhenkilö

Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-224

-3 532

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17
-3 382

150

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointiennuste on 3,4 milj. euroa, mikä on 0,15
milj. euroa budjetoitua vähemmän. Osa
Tesoman hyvinvointikeskuksen kalustamisesta siirtyy vuodelle 2018.
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Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

65 197

171 800

169 403

-2 397

-62 311

-189 917

-192 162

-2 245

2 886

-18 117

-22 759

-4 642

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen

toimistotontin kauppa ei toteudu kuluvana

kattamiseksi. Talousarviomuutos ei sisälly

tammi-huhtikuun toimintakate on 9,2 milj.

vuonna. Elinvoima- ja osaamislautakunnan

vielä huhtikuun raportin lukuihin.

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

osalta ennusteen ja vuosisuunnitelman vä-

Palvelualueen ennusteeseen sisältyy epä-

rempi. Ero johtuu pääosin merkittävien

linen ero johtuu Tredun toimintamenojen

varmuustekijöitä. Asunto- ja kiinteistölau-

maanmyyntivoittojen kohdentumisesta al-

ylityksistä, työllisyydenhoidon kuntakokei-

takunnan osalta nämä liittyvät erityisesti

kuvuoteen. Palvelualueen tilinpäätösennus-

lun aiheuttamista lisäkustannuksista sekä

maaomaisuuden myynteihin. Elinvoima- ja

te on kuitenkin 4,6 milj. euroa budjetoitua

kehitysohjelmien palveluostojen ylityksistä.

osaamislautakunnan osalta epävarmuutta

heikompi. Ennusteen ja vuosisuunnitelman

Kaupunginvaltuusto (15.5.2017 § 127) li-

liittyy ammatillisen koulutuksen maksulli-

välinen ero johtuu Asunto- ja kiinteistö-

säsi 0,8 milj. euroa työllisyydenhoidon kun-

sen koulutuksen myyntiin ja oppisopimus-

lautakunnan osalta maa-alueiden myynti-

takokeilun aiheuttamien lisäkustannusten

koulutuksen toteutumiseen.

voittoennusteen tarkentumisesta; Ratinan

Toiminnan tavoitteiden toteuma

46

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toiminnan

mintansa 1.6.2017. Toiminnan tavoitteiden

tavoitteet asetettiin Elinvoima ja kilpailuky-

toteumat raportoidaan kevään 2017 osalta

vyn palvelualueen johtajalle siihen asti, kun

Elinvoima ja -kilpailukyvyn palvelualueen

asunto- ja kiinteistölautakunta aloittaa toi-

kohdalla.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

22

Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut.

+

Teppo Rantanen

28

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti.

+

Teppo Rantanen

30

570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt.

+

Teppo Rantanen

31

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

+

Teppo Rantanen
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Toteuma Vastuuhenkilö

Talousarvion toteumavertailu

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

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn
2017

TP Enn 17
/ VS 17

31 791

96 314

96 314

0

Toimintamenot

-60 211

-183 286

-185 425

-2 140

euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toi-

Toimintakate

-28 419

-86 972

-89 111

-2 140

mintatuotot jäivät 0,3 milj. euroa suunnitel-

Toimintatulot

takate toteutui tammi-huhtikuussa 0,8 milj.

tua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut

Ammatillinen koulutus
Toimintatulot

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimin-

alittivat budjetin yhteensä 1,2 milj. eurolla.

29 807

90 227

90 227

0

-31 393

-95 831

-96 971

-1 140

-1 586

-5 604

-6 744

-1 140

265

797

797

0

palveluostojen alituksesta. Henkilöstökulut

Toimintamenot

-8 493

-26 071

-26 071

0

toteutuivat kokonaisuutena 0,4 milj. euroa

Toimintakate

-8 228

-25 274

-25 274

0

suunniteltua pienempinä. Työllisyydenhoi-

Toimintamenot
Toimintakate
Lukiokoulutus
Toimintatulot

palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat yhteensä 1,4 milj. euroa suunniteltua
pienempinä, mikä johtui pääasiassa Tredun

don osalta henkilöstökulut ylittivät budjetin

Työllisyydenhoidon palvelut
Toimintatulot

Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui

0,1 milj. eurolla, mutta Tredussa, Yritys- ja

1 585

4 932

4 932

0

Toimintamenot

-16 813

-48 664

-49 464

-800

sessa henkilöstökulut toteutuivat yhteensä

Toimintakate

-15 228

-43 732

-44 532

-800

0,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
Aine- ja tarvikeostot toteutuivat 0,3 milj.

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Toimintatulot

yhteiskuntasuhteissa sekä Lukiokoulutuk-

euroa suunniteltua suurempina, joka johtui

134

354

354

0

Toimintamenot

-2 666

-9 808

-9 808

0

Toimintakate

-2 532

-9 454

-9 454

0

0

4

4

0

mislautakuntaan kohdistuvia talousarvio-

Toimintamenot

-845

-2 911

-3 111

-200

muutoksia, joiden vaikutus lautakunnan

Toimintakate

-845

-2 907

-3 107

-200

toimintakatteeseen on yhteensä -2,0 milj.

Kehitysohjelmat
Toimintatulot

vistä käyttötalouden hankinnoista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) elinvoima- ja osaa-

euroa. Ammatillisen koulutuksen toiminta-

Viiden tähden keskusta
Toimintatulot

Tredun ensikertaiseen kalustamiseen liitty-

tuloja pienennettiin todellista valtionosuus-

0

4

4

0

Toimintamenot

-809

-2 365

-2 565

-200

kohdistui täysimääräisesti alijäämään. Yri-

Toimintakate

-809

-2 361

-2 561

-200

tys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän
menoja lisättiin 0,1 milj. euroa 6Aika - avoin

Hiedanranta
Toimintatulot

rahoitusta vastaavasti 1,6 milj. euroa, mikä

0

0

0

0

Toimintamenot

-35

-546

-546

0

Toimintakate

-35

-546

-546

0

data ja rajapinnat - hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi. Kehitysohjelmat
-palveluryhmän Viiden tähden keskusta
-ohjelman menoja lisättiin 0,6 milj. euroa.
Työllisyydenhoidon menoja vähennettiin
0,4 milj. euroa johtuen toimintojen siirtymisestä Hyvinvoinnin palvelualueelle.
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48

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakun-

tösennusteen menojen ylitys kohdistuu

Työllisyydenhoidon palveluryhmän tilin-

nan toimintakate toteutuu 2,1 milj. euroa

aine- ja tarvikeostoihin (0,8 milj. eur) sekä

päätösennuste on 0,8 milj. euroa vuosisuun-

vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennuste

vuokrakuluihin (0,5 milj. eur). Aine- ja tarvi-

nitelmaa heikompi, koska se sisältää arvion

on heikentynyt maaliskuun tilanteesta 1,4

keostojen arvioidaan ylittävän budjetoidun

työllisyyskokeilun mukanaan tuomista lisä-

milj. euroa. Ennusteen ja vuosisuunnitel-

ensikertaiseen kalustamiseen liittyvien käyt-

kustannuksista. Kokeilun tuomat lisäkustan-

man välinen 2,1 milj. euron ero kohdistuu

tötalouden hankintojen vuoksi ja opetusma-

nukset aiheutuvat toimipistekuluista sekä

ammatillisen koulutuksen, työllisyydenhoi-

teriaalin hankintojen vuoksi. Rakennusten

työllisyydenhoidon toiminnan laajentumi-

don ja kehitysohjelmien palveluryhmiin.

vuokrakulujen arvioidaan toteutuvan suun-

sesta ja kehittämisestä.

Ammatillisen koulutuksen käyttömenojen

nitellusti, mutta ICT-laitteiden ja koneiden ja

Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palve-

ennakoidaan ylittävän vuosisuunnitelman

kaluston vuokrakulujen arvioidaan ylittävän

luryhmän tammi-huhtikuun tulos on 0,6

yhteensä 1,1 milj. eurolla. Työllisyydenhoi-

vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Palve-

milj. euroa suunniteltua parempi, johtuen

don kuntakokeilun kehitysohjelman aiheut-

luiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,2

toimintamenojen toteutumisesta suunni-

tamat lisäkustannukset kuluvalle vuodelle

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi-

teltua pienempinä. Smart Tampere -ohjel-

ovat 0,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hy-

nä, mm. opiskelijaruokailukuluista johtuen.

ma käynnistyi 1.1.2017. Ohjelman neljälle

väksyi toukokuussa (KV 15.5.2017) kokeilun

Tuottojen odotetaan toteutuvan suunnitel-

osa-alueelle (terveys, teollisuus, liikenne ja

kustannuksia vastaavan menojen lisäyksen

lusti. Epävarmuutta on maksullisen koulu-

yhteydet) on valittu teemajohtajat. Muut

kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan. Kehi-

tuksen myynnin ja oppisopimuskoulutuksen

valitaan suunnitelman mukaan toisen vuo-

tysohjelmien palveluostojen ennakoidaan

toteutumisessa.

sikolmanneksen aikana. Tiekartoista terveys

ylittävän vuosisuunnitelma 0,2 milj. eurolla.

valtionosuustulot tarkentuvat kesäkuussa.

Oppisopimuskoulutuksen

on valmistunut, muut valmistuvat suunni-

Ammatillisen koulutuksen tammi-huh-

Lukiokoulutuksen tulos toteutui tam-

telman mukaan loppuvuoden aikana. Palve-

tikuun tulos -2,2 milj. euroa toteutui 0,55

mi-huhtikuussa 0,2 milj. euroa vuosisuun-

luryhmän tilinpäätösennuste on vuosisuun-

milj. euroa suunniteltua parempana. Suun-

nitelmaa parempana. Taustalla on henki-

nitelman mukainen.

niteltua parempi alkuvuoden tulos johtuu

löstökulujen

suunniteltua

Kehitysohjelmat -palveluryhmän tammi-

pääasiassa käyttömenojen, erityisesti pal-

pienempinä, mutta tilanne tasaantuu budje-

huhtikuun tulos toteutui 0,1 milj. euroa

velujen ostojen, alituksesta vuosisuunnitel-

tin tasolle loppuvuoden aikana. Lukiokoulu-

suunniteltua parempana, johtuen pääosin

maan nähden. Henkilöstökulut toteutuivat

tuksen tilinpäätösennuste on kokonaisuute-

palvelujen ostojen toteutumisesta suunni-

0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

na vuosisuunnitelman mukainen.

teltua pienempinä. Ero vuosisuunnitelmaan

toteutuminen

Palveluiden ostot ovat toteutuneet 1,1 milj.

Työllisyydenhoidon osalta tammi-huh-

johtuu toiminnan normaalista kausivaih-

euroa suunniteltua pienempinä, mutta koko

tikuun toimintakulut ylittivät vuosisuunni-

telusta. Tilinpäätösennusteessa palvelujen

vuoden osalta tilanteen odotetaan käänty-

telman 0,5 milj. eurolla. Ylitykset koostuvat

ostot tulevat ylittämään budjetin 0,2 milj.

vän lähelle budjetin mukaista tasoa. Poistot

seuraavista eristä; työmarkkinatuen kun-

euroa. Ennusteen ylitys aiheutuu Viiden

ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa suunnitel-

taosuus 0,3 milj. euroa, kuntouttavan työ-

tähden keskusta -ohjelman hankkeiden pal-

tua pienempinä, koska ensikertaisen kalus-

toiminnan asiakaspalvelujen ostot 0,2 milj.

veluostoista. Kunkun parkin osalta on tehtä-

tamiseen liittyviä investointihankintoja to-

euroa sekä palkkatuettujen palkkauskustan-

vä lisäkairauksia, joiden aiheuttama arvioitu

teutetaan suunniteltua vähemmän.

nukset 0,1 milj. euroa. Työmarkkinatuen

kustannus on 0,1 milj. euroa. Asemakeskus

Ammatillisen koulutuksen palveluryh-

kuntaosuuden ei kuitenkaan ennusteta ylit-

-hankkeessa mukana olevat tahot pyrkivät

män tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä

tävän vuosisuunnitelmaa, koska parantuva

jäämään pois hankkeesta, josta aiheutuu li-

toteutuu -8,7 milj. eurona jääden 1,0 milj.

työllisyystilanne auttaa osaltaan kuntaosuu-

säkulua arviolta 0,1 milj. euroa.

euroa suunniteltua heikommaksi. Tilinpää-

den pienemiseen.
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Talousarvion toteumavertailu

Toiminnan tavoitteiden toteuma

pere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

markkinointiviestintäsuunnitelman laadin-

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on ase-

ja yliopistosäätiö perustettiin 20.4.2017.

ta käynnistyy syksyllä. Myös vuoden alussa

tettu seitsemän sitovaa toiminnan tavoitet-

Työllisyydenhoidon kuntakokeilun mukais-

aloittanut Visit Tampere Oy on organisoi-

ta, joista viisi on toteutunut suunnitellusti

ten yrityspalvelujen valmistelu on käyn-

tunut. Lentoliikenneyhteyksien määrälle on

ja kaksi ei ole toteutunut. Toteutumatta

nissä suunnitellusti ja kokeilu käynnistyy

asetettu tavoitteeksi 10 % kasvu vuoteen

jääneet tavoitteet liittyvät tilikauden tulok-

1.8.2017.

sekä

2016 verrattuna. Tammi-huhtikuun 2017 ti-

seen sekä työvoimakustannuksiin, joissa ei

matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudis-

lanne näyttää siltä, että asetettu tavoite on

päästy vuosisuunnitelmien mukaisiin ta-

tettu tavoitteen mukaisesti. Muun muassa

vuoden osalta täyttymässä.

voitteisiin. Toteutuneista tavoitteista Tam-

Tampereen brändityö on käynnistynyt ja

Kaupunkimarkkinointia

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

Vastuuhenkilö

23

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty.

+

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

24

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

+

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

26

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

+

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

27

Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia.

+

Rantanen Teppo,
Anna-Kaisa Heinämäki

32

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

-

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

33

Työvoimakustannukset elinvoiman palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

-

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

34

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

+

Teppo Rantanen,
Anna-Kaisa Heinämäki

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

Tot 1-4 /
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

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Elinvoima- ja osaamislautakunnan inves-

euron hankinnat opetukseen ja 1,0 milj. eu-

lervon kirjaston ensikertaisen kalustami-

toinnit koostuvat erikseen sitovista amma-

ron ensikertaisen kalustamisen hankinnat.

seen 0,1 milj. euroa.

tillisen koulutuksen investoinneista sekä

Ensikertaisen kalustamisen hankinnat to-

Ammatillisen koulutuksen Hankinnoista

muista elinvoima- ja osaamislautakunnan

teutetaan Pirkkalan ja Lempäälän uusiin ti-

on huhtikuun loppuun mennessä toteutettu

investoinneista. Muut elinvoima- ja osaa-

loihin sekä Hepolamminkadun B-rakennuk-

0,2 milj. euroa. Lukiokoulutuksen investoin-

mislautakunnan investoinnit muodostuvat

sen peruskorjattuihin tiloihin.

teja on toteutettu 0,1 milj. euroa.

lukiokoulutuksen investoinneista.
Ammatillisen koulutuksen investointeihin

Lukiokoulutuksen investointeihin on vuosisuunnitelmassa varattu 0,2 milj. euroa.

on vuosisuunnitelmassa varattu 2,2 milj. eu-

Kaupunginvaltuusto

roa. Investointisuunnitelma sisältää 1,2 milj.

(20.2.2017 § 37) uudelleen budjetoida Pel-

päätti

Investointien ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

helmikuussa
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Toimintatulot

33 406

75 486

73 089

-2 397

Toimintamenot

-2 101

-6 631

-6 736

-105

Toimintakate

31 305

68 855

66 353

-2 502

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä

vuosisuunnitelman 8,4 milj. eurolla. Toimin-

Tilinpäätösennusteessa Asunto- ja kiin-

on maapolitiikan osalta kaupungin maa-

tatuotot ovat toteutuneet 8,2 milj. euroa

teistölautakunnan toimintakate on -2,5

omaisuuden kehittämisestä vastaaminen,

vuosisuunnitelmaa suurempina. Toiminta-

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

maapoliittisten linjausten valmistelu ja

tuottoihin sisältyvät alkuvuoteen painottu-

Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero

seuranta sekä maanomistajan tavoitteiden

neet maa- ja vesialueiden myynnit, joista

johtuu pääosin muutoksista maa-alueiden

asettaminen, maapolitiikan toimeenpano

kirjattu myyntivoitto on yhteensä 13,9 milj.

myyntien arvioituun toteutumiseen kulu-

ja kaupungin maa- ja vesialueiden edun-

euroa.

Ranta-Tampellan (muodostettava

valle vuodelle. Vuosisuunnitelmaan sisälty-

valvonta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä

tontti 837-109-420-4) tontinmyynti Ålands-

vä Ratinan toimistotontin (837-113-198-3)

on asuntopolitiikan linjausten valmistelu

banken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahas-

myynti ei toteutune kuluvana vuonna, vaan

ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen ke-

tolle on toteutunut vuonna 2016. Kauppa-

siirtyy mahdollisesti vuoteen 2018. Ennus-

hittäminen sisältäen sosiaalisen vuokra-

kirjan mukaisesti 2. erä kauppahinnasta on

teeseen sisältyy epävarmuutta, johtuen eri-

asumisen ja erityisryhmien asumisen ke-

kirjautunut vuodelle 2017. Vuoden 2017

tyisesti maa-alueiden myyntivoittoennustei-

hittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen

aikana ovat toteutuneet tontin Ratina (837-

den tarkentumisesta loppuvuotta kohden.

eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liitty-

113-202-13) myynti Kiinteistö Oy Pohjola

Tilinpäätösennusteessa henkilöstömenot

vän valmistelun ja seurannan.

perusyhtiö Häme 13:lle ja tontin Kaukajär-

ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen

vi (837-060-5809-13) myynti Asunto Oy

Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista mak-

uudessa organisaatiossa asunto- ja kiinteis-

Tampereen Vinkkelille ja Kiinteistö Oy Tam-

suista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt,

tölautakunnan järjestämät palvelut kuulu-

pereen Vinkkelille. Tammi-huhtikuun toteu-

tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuo-

vat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

tuneet toimintakulut alittavat suunnitellun

sisuunnitelmassa.

-palveluryhmään.

tason 0,1 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammihuhtikuun toteutunut toimintakate ylittää
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asuntotoimen avustusten painottumisesta
loppuvuoteen.
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ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-264

-1 000

-1 000

0

-1

-7 000

-7 000

0

Bruttoinvestoinnit

-5 987

-8 500

-8 500

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot

14 847

17 100

14 847

-2 253

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

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

Maanhankintaan kohdistuvat investoinnit,

Investointihankkeet etenevät kokonai-

luryhmän investoinnit muodostuvat maan-

4,0 milj. euroa, muodostuvat Santalahdesta 3,3

suutena suunnitellusti ja tulevat toteutu-

hankinnasta, johtosiirroista ja pilaantunei-

milj. eur ja perusparannuksista 0,9 milj. euroa.

maan vuosisuunnitelman mukaisesti.

den maiden puhdistuksista. Lautakunnan

Tammi-huhtikuussa investointeja on to-

Ranta-Tampellan aloituskorttelin myyn-

palvelu- ja vuosisuunnitelmassa nettoinves-

teutettu 6,3 milj. euroa. Tästä keskeneräisiin

titulo kirjattiin alkuvuodelle, mikä aihe-

toinnit ovat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta

investointihankkeisiin on kirjattu 2,0 milj. eu-

uttaa tammi-huhtikuun toteutuneiden

8 milj. euroa on kehitysohjelmille kohdistu-

roa, johon sisältyy Hiedanrannan Kuivaamon,

pysyvien vastaavien myyntitulojen toteu-

via erikseen sitovia kohteita.

kahvilan ja muiden rakennusten muutostöi-

tumisen 8,2 milj. euroa suunniteltua suu-

Viiden tähden keskusta -kehitysohjel-

tä. Pohjavedensuojelu Kaanaan moottorira-

rempina. Pysyvien vastaavien luovutustu-

malle kohdistuu investointeja yhteensä 7

dalla jatkuu vielä vuonna 2017. Santalahden

lot tulevat kuitenkin ennusteen mukaan

milj. euroa, joka muodostuu Kannen ja Kes-

kevyen liikenteen sillan hissin käyttöönotta-

toteutumaan 2,3 milj. euroa suunniteltua

kusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan

miseksi ja esteettömyyden varmistamiseksi

pienempinä. Ratinan toimistotontin kaup-

pilaantuneen maan puhdistuksista ja johto-

Santalahdessa toteutetaan jo tässä vaihees-

pa ei toteudu vuoden 2017 aikana vaan

siirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle

sa sähkölinjan asennus. Tämä mahdollistaa

siirtyy mahdollisesti vuodelle 2018.

kohdistuu 1 milj. euroa, jolla toteutetaan

myös Santalahden lainvoiman saaneen ase-

pääasiassa alueen johtosiirtoja.

makaava-alueen toteuttamisen.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

22 413

65 097

64 897

-200

Toimintamenot

-44 940

-110 566

-110 284

282

Toimintakate

-22 526

-45 469

-45 387

82

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Palvelualueen talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutu-

välillä. Muilta osin toimintakulujen alitus

pienemmistä lipputuloista. Toimintakulujen

neet toimintatuotot alittavat 1,1 milj. eurol-

johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista

ennustetaan ylittyvän 0,9 milj. eurolla, josta

la vuosisuunnitelman ja toimintakulut ylit-

vuosisuunnitelmaan verrattuna hankkeiden

1,2 milj. euroa aiheutuu katu- ja viherraken-

tävät 7,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman.

ja töiden painottuessa suunniteltua enem-

tamisen tilauksen kasvusta Tampereen Inf-

Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin

män vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

ralta. Tilauksen kasvu johtuu aktivoitavista

toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitel-

helmikuussa

hankkeista, jolloin Valmistus omaan käyt-

maan verrattuna. Toimintakulujen ylityksen

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena

töön -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän kulu-

osalta on huomioitava, että vielä toistaisek-

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

jen ylitystä vastaavasti eikä mainittu ylitys

si palvelualueen Raitiotie kehitysohjelma

tamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta

vaikuta toimintakatteeseen. Palvelualueen

maksaa Raitiotieallianssille raitiotien raken-

0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden kes-

eläkemenoperusteisten vuoden 2017 en-

tamislaskut. Kustannuksia on tammi-huhti-

kusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa

nakkomaksujen ennustetaan alittavan noin

kuussa kertynyt noin 12,4 milj. euroa ja ne

Hiedanranta -kehitysohjelmaan.

0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman. Kaupun-

vaikuttavat palvelualueen tammi-huhtikuun

52

Valtuusto

hyväksyi

Tilinpäätösennusteen

toiminta-

kimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen

toimintakatteeseen heikentävästi. Kustan-

tuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj.

Tampereen Infralta ennustetaan alittuvan

nukset laskutetaan Tampereen Raitiotie

euroa vuosisuunnitelman johtuen jouk-

noin 0,2 milj. euroa. Toimintakatteen en-

Oy:lta kun sopimusten siirtoon liittyvistä

koliikenteen

nustetaan toteutuvan vajaa 0,1 milj. euroa

rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön

alituksesta johtuen liikenteen ennakoitua
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lipputulojen

ennustetusta
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Talousarvion toteumavertailu

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

VS 2017

5 905

18 308

18 308

0

Toimintamenot

-24 493

-50 309

-50 027

282

toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5

Toimintakate

-18 588

-32 001

-31 719

282

milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimin-

22

61

55

-6

takulut ylittävät 7,7 milj. eurolla vuosisuun-

-18 566

-31 939

-31 663

276

Toimintatulot

Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)
Toimintakate vyörytyksin

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

Tot 1-4 /
2017

luvan kaupunkiympäristön palvelualueen

nitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu
pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintaku-

Kaupunkiympäristön suunnittelu
Toimintatulot

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

lujen ylityksen osalta on huomioitava, että

998

4 117

4 117

0

Toimintamenot

-4 455

-16 546

-16 396

150

Toimintakate

-3 457

-12 429

-12 279

150

raitiotien rakentamislaskut. Kustannuksia

-203

-601

-555

46

on tammi-huhtikuussa kertynyt noin 12,4

-3 659

-13 030

-12 834

196

milj. euroa ja ne vaikuttavat Yhdyskunta-

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

vielä toistaiseksi palvelualueen Raitiotie
kehitysohjelma maksaa Raitiotieallianssille

lautakunnan tammi-huhtikuun toiminta-

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja
ylläpito

katteeseen

heikentävästi.

Kustannukset

3 815

11 574

11 574

0

laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun

Toimintamenot

-5 286

-25 140

-25 140

0

sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on

Toimintakate

-1 471

-13 566

-13 566

0

-77

-225

-206

19

-1 548

-13 791

-13 772

19

Toimintatulot

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

2 617

2 617

0

-1 796

-5 772

-5 745

27

Toimintakate

-705

-3 155

-3 128

27

Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)

-143

-429

-399

30

Toimintakate vyörytyksin

-847

-3 584

-3 527

57

0

0

0

0

-12 499

-1 500

-1 500

0

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

osin toimintakulujen alitus johtuu pääosin
toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna hankkeiden ja töiden painottuessa suunniteltua enemmän vuoden

1 091

Toimintamenot

sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Muilta

jälkimmäiselle 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

-12 499

-1 500

-1 500

0

-12

-34

-31

3

-12 511

-1 534

-1 531

3

Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
Tilinpäätösennusteen

osalta

toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulujen
ennustetaan ylittyvän 0,9 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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Eläkemenope-

johtuen pääosin kaupunkimittauksen paik-

euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin

rusteisten vuoden 2017 ennakkomaksujen

katietopalvelujen ostojen säästöistä Tampe-

ympäristöterveysvalvonnan tuottojen yli-

ennustetaan alittavan noin 0,1 milj. euroa

reen Infralta. Toimintakatteen ennustetaan

tyksestä. Toimintakulut alittuvat vajaat 0,1

vuosisuunnitelman.

toteutuvan vajaa 0,2 milj. euroa vuosisuun-

milj. eurolla johtuen pääosin toiminnan

nitelmaa parempana.

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

kuta

toimintakatteeseen.

Kaupunkimittauksen

paikkatietopalvelujen ostojen Tampereen
Infralta ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

euroa. Toimintakatteen ennustetaan toteu-

ryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

tuvan vajaa 0,3 milj. euroa vuosisuunnitel-

0,4 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan

maa parempana.

pääosin pysäköinninvalvonnan ja rakennut-

vuosisuunnitelman mukaisesti, vaikka hen-

tamisen tuottojen kausivaihteluista vuosi-

kilöstökuluissa voi olla hienoista ylityspai-

Kaupunkiympäristön suunnittelu -pal-

Toimintatuottojen

ennustetaan

toimintatuotot

suunnitelmaan verrattuna. Toimintakulut

netta sijaisuusjärjestelyjen ja mahdollisesti

alittavat 0,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman

(sisältäen vok) alittavat vuosisuunnitelman

alkavien projektien vuoksi. Toimintakatteen

johtuen pääosin maksutuottojen kausivaih-

johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluis-

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

teluista

verrattuna.

ta vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti

mukaisesti.

Toimintakulut alittavat 1,1 milj. eurolla vuo-

rakennuttamisessa. Toimintatuottojen en-

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryh-

sisuunnitelman johtuen pääosin toiminnan

nustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

män toteutuneet toimintakulut ylittävät

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan

12,0 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen

rattuna

suunnittelupalvelujen

ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen katu- ja

siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotie kehitys-

ostojen osalta hankkeiden painottuessa

viherrakentamisen aktivoitavien hankkei-

ohjelma maksaa Raitiotieallianssille raitio-

suunniteltua enemmän vuoden jälkimmäi-

den tilauksen kasvusta Tampereen Infralta,

tien rakentamislaskut. Raitiotien rakenta-

selle puoliskolle. Toimintakulut alittuvat

jolloin myös Valmistus omaan käyttöön -ti-

misen kustannuksia on tammi-huhtikuussa

asemakaavoituksen,

liikennejärjestelmän

liryhmän ennustetaan ylittyvän kulujen yli-

kertynyt noin 12,4 milj. euroa. Kustannukset

suunnittelun osalta. Yleiskaavoituksen toi-

tystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toimin-

laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun

mintakulut ylittyvät 0,1 milj. euroa. Toimin-

takatteeseen. Toimintakatteen ennustetaan

sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on

tatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosi-

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Toimin-

veluryhmän

54

rattuna.

toteutuneet

vuosisuunnitelmaan

erityisesti

suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen

Kestävä kaupunki -palveluryhmän to-

ennustetaan alittuvan vajaa 0,2 milj. euroa

teutuneet toimintatuotot ylittävät 0,2 milj.
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takatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteumavertailu

Toiminnan tavoitteiden toteuma

ta suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten

vaan jaksoon verrattuna. Hiilidioksidipääs-

Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu kym-

Hatanpään valtatien joukkoliikennejärjes-

töjen vähentämisessä on onnistuttu tavoit-

menen tavoitetta, joista seitsemän toteu-

telyiden suunnittelu, keskustaan johtavien

teen mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt

tuu suunnitelmien mukaisesti ja kolme

pyöräväylien

Näsinkallion

ovat vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen

toteutuu osittain. Raitiotien rakentaminen

ja Amuritunnelin suunnittelu sekä Kunkun

2015 jo 28 %. Myös maankäyttöprosessei-

on käynnistynyt kaupunginvaltuuston teke-

parkin kilpailutuksen valmistelu. Myös pyö-

hin kuluvaa aikaa on tavoitteen mukaisesti

män päätöksen mukaisesti ja raitiotien osan

räilijöiden määrän lisäämiseksi asetettu ta-

onnistuttu lyhentämään ja tuottavuutta on

1 rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa

voite etenee suunnitelman mukaan. Tammi-

parannettu kaupunkiympäristön palvelualu-

2016. Raitiotien ohella keskustan saavutet-

huhtikuun 2017 jaksolla pyöräilymäärät

eella digitalisoitumista ja toimintamallin uu-

tavuuden parantamiseksi on käynnissä usei-

ovat kasvaneet 5,3 % vuoden 2016 vastaa-

distusta hyödyntämällä.

kehittäminen,

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

Vastuuhenkilö

36

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti.

+

Mikko Nurminen

37

Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2
prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

38

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

39

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

+/-

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

40

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

+/-

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

41

Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

42

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta
tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

43

Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden
tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

+/-

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

44

Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

45

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi
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Talousarvion toteumavertailu

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-1 511

-15 450

-15 450

0

0

-150

-150

0

-4 074

-9 900

-9 900

0

0

300

300

0

-4 481

-46 611

-46 611

0

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

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuu-

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palve-

ohjataan muiden rinnakkaishankkeiden to-

luvan Kaupunkiympäristön palvelualueen

luryhmän investointimenojen ennustetaan

teuttamiseen, jotka ovat alkuperäisen vuosi-

bruttoinvestointien ennuste on 72,1 milj.

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

suunnitelman mukaan ylittymässä 1,0 milj.

euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukai-

Rakennuttaminen ja ylläpito -palvelu-

eurolla. Suurimpana muutoksena on, että

nen. Nettoinvestointien ennuste on 71,8

ryhmän investointimenojen ennustetaan

Sammonkatu välillä Kalevan puistotie - Väi-

milj. euroa.

toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

nämöisenkatu raitiotien eteläpuoli toteute-

helmikuussa

Rakentamisen investointimenot ovat to-

taan koko leveydeltä katusuunnitelmien

(20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön pal-

teutuneet maltillisesti vuosisuunnitelmaan

mukaan.

velualueen 2,061 milj. euron uudelleen bud-

nähden, koska suuremmat rakennusurakat

jetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkei-

ovat käynnistymässä huhti-toukokuussa.

Valtuusto

56

hyväksyi

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten kustannusennuste yhteensä on 198,7 milj. eu-

den rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden

Tampereen raitiotien rinnakkaishankkee-

roa, josta Tampereen kaupungin osuus on

parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokir-

na olevan Siikin alikulkukäytävän ja siihen

arviolta 133,0 milj. euroa. Ennuste sisältää

konkadun kävelykadun rakentaminen 1,0

liittyvien kevyen liikenteen väylien rakenta-

arvion kustannusten noususta ja mahdol-

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

mista ei päästä aloittamaan vuonna 2017,

lisista bonuksista. Vuoden 2017 menojen

budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehi-

koska Hallilan alueen kaavasta valitettiin.

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

tysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä

Näihin kohteisiin oli varauduttu talousarvi-

mukaisesti.

hankkeista.

ossa yhteensä 1,2 milj. eurolla. Nämä rahat
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Talousarvion toteumavertailu

joukkoliikennelautakunta
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

16 508

46 789

46 589

-200

-20 447

-60 257

-60 257

0

-3 939

-13 468

-13 668

-200

-22

-61

-55

6

-3 960

-13 529

-13 723

-194

Joukkoliikenne
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Vyörytykset (Tukipalvelut)
Toimintakate vyörytyksin

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen

sisuunnitelmaa pienempänä ja toisaalta

koitua pienemmistä lipputuloista. Toimin-

kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän

tuottojen muusta kausivaihteluista vuosi-

takulujen ennustetaan toteutuvan vuosi-

toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5

suunnitelmaan verrattuna. Toimintatuot-

suunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen

milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen

tojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. euroa

ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuo-

toisaalta lipputulojen toteutumisesta vuo-

vuosisuunnitelman johtuen liikenteen enna-

sisuunnitelmaa heikompana.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Joukkoliikennelautakunnan

vulle vuodesta 2016. Tampereen seudun

parantamisessa digitalisoitumista ja toimin-

voitteesta kolme toteutuu suunnitelmien

neljästä

ta-

joukkoliikenteessä

tammi-huhti-

tamallin uudistusta hyödyntämällä. Joukko-

mukaisesti ja yksi toteutuu osittain. Osit-

kuussa noin 14,06 miljoonaa nousua, mikä

liikenteen tietojärjestelmien uudistaminen

tain toteutuva tavoite kohdistuu tilikauden

on 8 % enemmän kuin vastaavana ajanjak-

etenee ja uudistamisen myötä tuottavuus

tulokseen, jonka ennustetaan olevan 1,4

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.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

35

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta
2016.

43

Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden
tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset.

44
45

tehtiin

Toteuma

Vastuuhenkilö

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

+/-

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi

Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä.

+

Mikko Nurminen,
Pekka Salmi
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Talousarvion toteumavertailu

KEHITYSOHJELMAT
Hiedanranta
HIEDANRANTA
Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-214

-1 096

-1 096

0

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-35

-546

-546

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta

-179

-250

-250

0

0

-300

-300

0

Hiedanranta

Yhdyskuntalautakunta

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
Hiedanrannan käyttötalous jakautuu elin-

säkustannus on 0,1 milj. euroa. Toimintaka-

lousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön

voima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja

te ei kokonaisuutena ylity, koska vuosisuun-

palvelualueen toimintamenoihin 0,1 milj.

kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalau-

nitelmaan kuulumattomia toimintatuottoja

euron lisäyksen Hiedanranta -kehitysohjel-

takunnan vuosisuunnitelmiin.

saadaan 0,1 milj. euroa.

maan Hiedanrannan yleissuunnitelman laa-

Hiedanrannan kansainvälisen arkkiteh-

Yhdyskuntalautakunnan osalta Hiedan-

tikilpailun palkinto jaettiin kahdelle voitta-

ranta -kehitysohjelman tilinpäätösennuste

jalle, tämän vuoksi suunnitteluun osallistuu

on vuosisuunnitelman mukainen. Valtuusto

kaksi arkkitehtitoimistoa. Tämän arvioitu li-

hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) ta-

dintaa ja selvityksiä varten.

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteista

nistetty yleissuunnitelman laadinta, mutta

on mm. uutisoitu useissa eri kansallisissa

kaksi etenee suunnitellusti ja yksi on toteu-

se valmistuu päivitetyn aikataulun mukai-

tiedotusvälineissä ja alueella on vieraillut

tumassa osittain. Tavoitteeksi on asetettu,

sesti vasta keväällä 2018. Alueen vesis-

useita kymmeniä vierailuryhmiä. Alueen ta-

että

suunnittelukilpailun

tötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotti sen

pahtumiin on kuluvana vuonna osallistunut

pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitel-

sijaan etenee suunnitellusti ja toimijoiden

yli 3000 kävijää.

ma.

suunnittelukilpailun

määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue

voittaneiden työryhmien kanssa on käyn-

on kansallisesti tunnettu. Hiedanrannasta

Nro

Hiedanrannan
Kansainvälisen

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

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

58

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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Talousarvion toteumavertailu

HIEDANRANTA
Kehitysohjelman investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-264

-1 150

-1 150

0

-264

-1 000

-1 000

0

0

-150

-150

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit

roista. Investoinnit etenevät suunnitellusti

jakautuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan ja

ja tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman

yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin.

mukainen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

Yhdyskuntalautakunnan osalta kehitysoh-

Hiedanrannan investoinnit 1,0 milj. euroa

jelman tilinpäätösennuste on vuosisuunni-

muodostuvat pääasiassa alueen johtosiir-

telman mukainen.
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Talousarvion toteumavertailu

Viiden tähden keskusta
VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA
Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-919

-2 861

-3 061

-200

Elinvoima- ja osaamislautakunta

-809

-2 361

-2 561

-200

Yhdyskuntalautakunta

-110

-500

-500

0

Viiden tähden keskusta

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-hankkeessa on tehtävä lisäkairauksia, jonka
arvioitu lisäkulu 0,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017
§ 37) talousarviomuutoksena 0,6 milj. euron
lisäyksen ohjelman elinvoima- ja osaamis-

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste

lautakunnan alaisiin toimintamenoihin.
Yhdyskuntalautakunnan osalta Viiden täh-

Vuoden 2017 painopisteitä ovat asemanseu-

mm. Ranta-Tampella, Kansi ja Areena, Rati-

den keskusta -kehitysohjelman tilinpäätö-

dun, läntisen ydinkeskustan ja järvenran-

nan katu- ja kulkuyhteydet, Vuolteentori ja

sennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

takaupungin kehittäminen. Tammerkosken

Vapriikinraitti. Kaupunginhallitus hyväksyi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa

itäpuolella merkittävimpiä suunnitteluhank-

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman

(20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena

keita ovat Asemakeskus, Kansi ja Areena,

päivityksen huhtikuussa (18.4.2017 § 29).

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimin-

Tulli+:n toteuttamissuunnitelmat, Tamme-

Elinvoima- ja osaamislautakunnan, Ke-

tamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden

lan tori- ja korttelisuunnitelmat sekä EU-

hitysohjelmat -palveluryhmän tilinpäätö-

tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsin-

GUGLE -projekti. Tammerkosken länsipuo-

sennusteen mukaan toimintakate ylittää

kallion eritasoliittymän suunnittelua varten.

lella aktiivisessa vaiheessa ovat mm. Kunkun

vuosisuunnitelman 0,2 milj. euroa. Ase-

parkki, Eteläpuisto, Särkänniemi, Keskustori

makeskushankkeessa mukana olevat tahot

etenemisestä on raportoitu seuraavalla si-

ja Amurin alue. Kehitysohjelman koordi-

pyrkivät jäämään pois hankkeesta, arvioitu

vulla kohdassa Kehitysohjelman investointi-

noimia rakentamisvaiheen hankkeita ovat

lisäkulu on 0,1 milj. euroa. Kunkunparkki

en toteuma ja tilinpäätösennuste.

Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalle

mahdollistavista alueista Ranta-Tampella

investointipäätöksen valmistelu on edennyt

asetetuista neljästä tavoitteesta yksi ete-

etenee tavoiteaikataulussaan. Eteläpuis-

toteuttajakumppanin kanssa. Rakentamis-

nee suunnitellusti ja kolme toteutuu osit-

ton asemakaavaehdotusta jouduttaneen

päätös on mahdollista tehdä syksyllä 2017.

tain. Keskustan elinvoimaa on vahvistettu

muuttamaan, jolloin sillä on vaikutuksensa

Keskustan täydennysrakentamista edistävät

keskustan kehittämisohjelman toimenpi-

hankkeen aikataulun toteutumiseen. Ase-

ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat kes-

teillä. Keskustan elinvoimaa kuvaava elin-

manseudun kehittäminen etenee MAL-so-

keiset hankkeet ovat edenneet. Muun mu-

voimaluku on noussut edellisestä vuodesta

pimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion

assa Kunkun parkin kilpailutus ja keskustan

ja se on korkein verrattuna muihin suuriin

kanssa. Kansi ja Areena -hankkeen toteutus-

maanalaisen eritasoliittymän valmistelu on

kaupunkeihin. Keskustan kasvutavoitteita

sopimuksen toimeenpano ja sen mukaisen

käynnissä.

Kehitysohjelman

investointihankkeiden

Toiminnan tavoitteiden toteuma
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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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Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-1 512

-22 450

-22 450

0

-1

-7 000

-7 000

0

-1 511

-15 450

-15 450

0

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Bruttoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta
Bruttoinvestoinnit

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman

rakennusurakoiden, että talonrakennustöi-

ympäristön palvelualueelle 3,1 milj. euron

investoinnit jakautuvat yhdyskuntalauta-

den osalta. Esirakennustyöt ja johtosiirrot

uudelleen budjetoinnit Viiden tähden kes-

kunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan

valmistuvat kesän 2017 aikana. Kanavan ja

kusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016

vuosisuunnitelmiin.

kolmen sillan rakentaminen on käynnistetty

siirtyneistä hankkeista (muun muassa Ran-

Kansi- ja Areena -hanke etenee SRV:n

huhtikuussa 2017. Myllysaaren alikulkusilta

ta-Tampellan kunnallistekniikan toteutta-

kanssa 1.6.2016 allekirjoitetun toteutussopi-

valmistuu heinäkuussa 2017. Ensimmäiset

minen, Ratinan kauppakeskukseen liittyvät

muksen mukaisesti. Hankkeen sopimuksista

asukkaat muuttavat alueelle maaliskuussa

kadut ja kulkuyhteydet, Vapriikinraitti sekä

mm. rakentamisaikaa koskeva sopimus on

2018. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti

Tammerkosken muurivalaistus. Ranta-Tam-

allekirjoitettu 20.2.2017. Kannen rakennus-

2017.

pellassa kanavan, Verstaansillan, Pakkalan-

lupahakemus on jätetty huhtikuussa 2017.
Osakassopimuksen

hyväksymisestä

Ratinan kauppakeskuksen harjannosta-

sillan ja Kiiskisaarensillan sekä Kiiskisaaren-

pää-

jaisia vietettiin 11.5.2017. Kauppakeskus

tettiin kaupunginhallituksessa 15.5.2017.

avautuu keväällä 2018, jolloin toteutusso-

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta

Investointipäätös tehdään kesällä 2017 ja

pimukseen liittyvät työt ovat valmiit. Inves-

Viiden tähden keskusta -ohjelman inves-

siihen liittyvä sopimuskokonaisuus valmis-

toinnit toteutuvat suunnitellusti.

toinnit muodostuvat Kannen ja Areenan

tellaan kesään 2017 mennessä. Rakenta-

Yhdyskuntalautakunnan

osalta

puiston rakennusurakoiden aloitus).

Viiden

maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista

minen alkaa ratamuutoksilla syksyllä 2017.

tähden keskusta -kehitysohjelman inves-

(5,5 milj. euroa) sekä Ranta-Tampellan alu-

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

tointien tilinpäätösennuste on vuosisuun-

een johtosiirroista (1,5 milj. euroa). Asunto-

Ranta-Tampellan rakentaminen etenee

nitelman mukainen. Valtuusto hyväksyi

ja kiinteistölautakunnan alaisten investoin-

vakaasti ja suunnitellusti sekä kaupungin

helmikuussa (20.2.2017 § 37) Kaupunki-

tien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
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Talousarvion toteumavertailu

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-99

-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 tilinpäätösen-

tyi 1.1.2017. Kaupunginhallitus hyväksyi

teollisuus, liikenne ja yhteydet) on valittu

nuste on vuosisuunnitelman mukainen 1,5

ohjelmasuunnitelman 30.1.2017. Ohjelma

teemajohtajat. Muut valitaan suunnitelman

milj. euroa. Uusien toimintojen aloituksesta

keskittyy seuraaviin osa-alueisiin: älykäs

mukaan toisen vuosikolmanneksen aikana.

johtuen menot painottuvat enemmän lop-

teollisuus, älykäs hallinto ja osallistaminen,

Tiekartoista terveys on valmistunut, muut

puvuoteen.

älykäs energia, vesi ja jätehuolto, älykäs hy-

valmistuvat suunnitelman mukaan loppu-

vinvointi, älykäs koulutus ja kulttuuri.

vuoden aikana.

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

-12 499

-1 500

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

0

Toimintakatteen toteuma ja
tilinpäätösennuste
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Yhdyskuntalautakunnan

alle

kuuluvan

siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotie-kehitys-

kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista

Raitiotie-kehitysohjelma

-palveluryhmän

ohjelma maksaa Raitiotieallianssille raitio-

on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Tar-

toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

tien rakentamislaskut. Raitiotien rakenta-

kemmin Raitiotiehankkeesta on raportoitu

vuosisuunnitelman mukaisesti. Kehitysoh-

misen kustannuksia on tammi-huhtikuussa

Toiminnan ja talouden katsauksen liitteessä

jelman toteutuneet toimintakulut ylittävät

kertynyt noin 12,4 milj. euroa. Kustannuk-

1, Raitiotie-kehitysohjelma ja Tampereen

12,0 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen

set laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta,

Raitiotie Oy.
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Talousarvion toteumavertailu

Toiminnan tavoitteiden toteuma
Raitiotien kehitysohjelmalle on asetettu

maahan toukokuun puolivälissä Hervan-

omistamiseen ja hallintaan on perustet-

viisi tavoitetta, joista neljä toteutuu suunni-

nassa. Kaupunginhallitus teki päätöksen

tu suunnitellusti yhtiö ja organisaatio. Li-

telmien mukaisesti ja yksi toteutuu osittain.

raitiovaunujen

3.10.2016.

säksi kehitysohjelmassa on käynnistetty

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt

Päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen,

markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän

kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen

joten hankintasopimusta ei ole tehty ja

operaattorin valintaa varten siten, että rai-

mukaisesti ja rakennustyöt ovat alkaneet

vaunutoimittaja ei toistaiseksi ole osallistu-

tiotieoperaattori voidaan valita vuosien

Hervannan valtatien varrella joulukuussa

nut Raitiotieallianssin ratainfran ja varikon

2017-2018 aikana.

2016. Ensimmäinen ratakisko lasketaan

suunnittelutyöhön.

toimittajasta

Raitiotiejärjestelmän

Nro

Toiminnan tavoite/toimenpide 2017

Toteuma

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 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Bruttoinvestoinnit

0

-13 500

-13 500

0

Rahoitusosuudet

0

13 500

13 500

0

Nettoinvestoinnit

0

0

0

0

Konsernihallinto / Yhteiset erät

Kehitysohjelman investointien
toteuma ja tilinpäätösennuste
Konsernihallinnon yhteiset erät sisältävät ar-

vastaavan suuruisen pääomasijoituksen Tam-

vion valtion rahoitusosuudesta raitiotien vuo-

pereen Raitiotie Oy:öön (investointimeno).

den 2017 kustannuksiin yhteensä 13,5 milj.

Summa tarkentuu hankkeen edetessä.

euroa (rahoitusosuus investointimenoon) ja
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Konsernihallinto
Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1  000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

276

1 543

1 353

-190

Toimintamenot

-7 788

-25 739

-25 250

489

Toimintakate

-7 512

-24 196

-23 898

299

107

574

674

100

Toimintamenot

-1 149

-6 586

-6 785

-199

Toimintakate

-1 042

-6 012

-6 111

-99

-467

-2 436

-2 296

140

-1 509

-8 448

-8 407

41

Konsernihallinto
Toimintatulot

ICT-kehittäminen
Toimintatulot

Bruttoinvestoinnit
Toimintakate + nettoinvestoinnit

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

distu projektin osalta Konsernihallintoon.

parempana. Digiohjelma on edennyt suun-

kehittäminen) toimintakate toteutui tammi-

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan

nitelman mukaisesti. Menoja on toteutunut

huhtikuussa 0,6 milj. euroa vuosisuunnitel-

0,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

0,063 milj. euroa, ja ne koostuvat pääosin

maa parempana. Toimintatulot toteutuivat

Projektien menoja ennustetaan olevan 0,2

hallinnollisista kuluista. Ohjelmaan sisälty-

0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonom-

milj. euroa suunniteltua vähemmän ja lisäk-

vät projektit ovat käynnistymässä ja menoja

pana. Toimintatulojen suunniteltua huo-

si henkilöstömenojen ennustetaan toteutu-

arvioidaan toteutuvan esiselvitysten jälkeen

nompi toteutuminen johtuu projekteille

van suunniteltua pienempinä, kun kaikkia

toisella

saatavista tuista ja avustuksista, joita kir-

vakansseja ei ole ollut täytettynä vuoden

investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa

jataan menojen suhteessa. Toimintamenot

alusta alkaen.

suunniteltua parempana. Menojen parem-

toteutuivat yhteensä 0,8 milj. euroa suun-

ICT-kehittämisen

pi toteutuminen johtuu pääasiassa Pirta II-,

niteltua alhaisempina. Toimintamenojen

ICT-kehittäminen

Tuotekohtainen kustannuslaskenta-, Mobi-

parempi toteutuminen johtuu projekteista

Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää kau-

livaka- ja Kärkitieto-projektien palveluiden

sekä päätöksenteon palkkioista, jotka mak-

pungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuodelle

ostojen kohdistumisesta suunnitellusta poi-

setaan takautuvasti. Projektien menot tu-

2017 kehittämiseen on varattu yhteensä 8,4

keten loppuvuoteen.

levat toteutumaan suunnitellusti, mutta ne

milj. euroa, joka jakautuu osin investointei-

ICT-kehittämisen toimintakate ja nettoin-

painottuvat loppuvuoteen.

hin ja osin käyttötalouteen. Kehittämisrahas-

vestoinnit yhteensä (sitova taso) tilinpäätö-

ti-

ta pienkehittämisen osuus on 2,1 milj. euroa,

sennuste on hieman alle vuosisuunnitelman.

linpäätösennuste on 0,3 milj. euroa vuo-

ICT-kehittämisprojektien osuus 3,9 milj. eu-

ICT-projektien toimintakatteen ennustetaan

sisuunnitelmaa parempi. Toimintatulojen

roa ja Digi-ohjelman osuus 2,4 milj. euroa.

ylittyvän 0,1 milj. euroa (Avoin data- sekä

Konsernihallinnon
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neljänneksellä.

toimintakatteen

ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuo-

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toimin-

Omahoito ja digitaaliset palvelut -projek-

sisuunnitelmaan huonompana johtuen pro-

takate ja nettoinvestoinnit yhteensä (sitova

tit) ja vastaavasti investointien tilinpäätö-

jekteilta saatavista tuloista. Smart Tampere

taso) toteutui tammi-huhtikuussa 1,3 milj.

sennuste on 0,1 milj. euroa suunniteltua

-projektilta on suunniteltu saatavan 0,13

euroa vuosisuunnitelmaa parempana. ICT-

parempi johtuen pääasiassa Rekrytointijär-

milj. euroa myyntituloja, mutta se ei tule

projektien ja -pienkehittämisen käyttötalous

jestelmä- ja Osaamisenhallinta-projektien

toteutumaan, kun myöskään menoja ei koh-

toteutui 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

aloituksen viivästymisestä.
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YHTEISET ERÄT
YHTEISET ERÄT
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

912

1 297

1 621

324

Toimintamenot

-37 453

-117 048

-113 670

3 379

Toimintakate

-36 541

-115 751

-112 049

3 703

Toimintatulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien toimintakate toteutui tam-

alhaisemmasta

Elinkeinora-

suunniteltua alhaisempina ja varhe- sekä

mi-huhtikuussa 2 milj. euroa suunniteltua

hastosta maksettavia avustuksia sekä suur-

eläkemenoperusteisten maksujen ennuste-

parempana.

Toimintatuotot

toteumasta.

toteutuivat

tapahtuma-avustuksia maksettiin tammi-

taan toteutuvan 1,4 milj. euroa suunniteltua

0,5 milj. euroa suunniteltua suurempina

huhtikuussa 0,4 milj. euroa suunniteltua

alhaisempina. Lisäksi Tampereen Kaupun-

johtuen Pikespo Invest Oy:n osakkeiden

vähemmän, mutta koko vuoden toteuman

kiliikenne Liikelaitokselle eläkemenoperus-

myyntivoitosta ja saadusta työllistämistu-

arvioidaan olevan budjetoidun mukainen.

teisiin eläkemaksuihin maksettava toimin-

esta. Toimintamenot toteutuivat 1,6 milj.

Yhteisten erien tilinpäätösennuste on

ta-avustus tullee olemaan 0,6 milj. euroa

euroa suunniteltua alhaisempina. Parempi

3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

suunniteltua pienempi ja verotuskustannus-

toteuma johtuu harkinnanvaraisten hen-

Harkinnanvaraisten henkilöstömääräraho-

ten ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa

kilöstömäärärahojen ja varhe- sekä eläke-

jen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa

suunniteltua alhaisempina.

menoperusteisten maksujen budjetoitua

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

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

-3 489

-17 444

-17 444

0

0

13 500

13 500

0

-3 489

-3 944

-3 944

0

657

500

500

0

Investointien toteuma ja
tilinpäätösennuste
Yhteisten erien investointien toteuma on
suunnitelman mukainen. Investointirahaa

tointirahaa on muiden osakkeiden ja osuuk-

Yhteisten erien nettoinvestointien (sito-

on käytetty 3,44 milj. euroa Tampereen Seu-

sien osalta vielä jäljellä 0,45 milj. euroa.

va taso) tilinpäätösennuste on tällä hetkellä

dun Keskuspuhdistamo Oy:n ja 0,05 milj.

Lisäksi yhteisiin eriin on budjetoitu lasken-

vuosisuunnitelman mukainen.

euroa Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden ostoon.

nallinen 13,5 milj. euron valtion rahoitus-

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on

Vuosisuunnitelmassa on varauduttu Tam-

osuus raitiotien rakentamiseen ja vastaavan

saatu 0,6 milj. euroa Verte Oy:n ja 0,04

pereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n

suuruinen varaus pääomasijoitukseen Tam-

milj. euroa Pikespo Invest Oy:n osakkeiden

osakeantiin 3,44 milj. eurolla ja muiden

pereen Raitiotie Oy:öön.

myynnistä.

osakkeiden ostoon 0,5 milj. eurolla. Inves-
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KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI
Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste, 1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Tot 1-4 /
2017

VS 2017

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

12 239

35 645

35 802

157

-10 975

-35 232

-35 232

0

1 264

413

570

157

Käyttötalouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

66

Kopparin toteutunut tulos ajalta 1-4/2017

päätösten, palkanlaskentapalvelun ja skan-

kausille suunnitellusta poiketen ja osittain

on suunniteltua parempi. Myyntitulot ovat

nattujen ostolaskujen osalta.

mm. eläkemaksujen alhaisista toteumista ja

ylittyneet useiden palveluiden osalta eri-

Toimintamenoissa on toteuma selvästi

tyisesti talous-, henkilöstö-, ja hallinto-

suunniteltua alhaisempi sekä henkilöstöme-

palveluissa. Laskutus on ylittänyt selvästi

noissa että palveluiden ostoissa, mikä joh-

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan

suunnitellun muun muassa asiakasmaksu-

tuu osittain menojen jaksottumisesta kuu-

noin 0,157 milj. euroa budjetoitua parempana.

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

siitä, että henkilöstöä on ollut budjetoitua
vähemmän.

Talousarvion toteumavertailu

Taseyksiköt
Pirkanmaan pelastuslaitos
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

-0

-1

-1

-1

0

Investoinnit

-19

-2 468

-1 933

-1 933

0

0

144

199

199

0

Pysyvien vastaavien luovutustulot

18

97

84

134

50

Investointien rahavirta yhteensä

-1

-2 226

-1 650

-1 600

50

Rahoitusosuudet

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto

luonteeltaan enemmän kiinteiden menojen

maan pelastuslaitoksen tilinpäätös toteutu-

oli tammi-huhtikuussa 16,2 milj. euroa,

tapaisia. Toimintamenot kokonaisuudes-

nee tilinpäätösjaksotukset huomioiden vuo-

joka on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

saan ovat huhtikuun lopussa 14,6 milj. eu-

sisuunnitelman mukaisena.

parempi. Edellisen vuoden vastaavaan ajan-

roa, mikä on 5,3 prosenttia enemmän kuin

Vuoden 2017 investoinnit koostuvat pää-

kohtaan nähden liikevaihto on toteutunut

vuotta aiemmin. Muutos johtuu ensihoidon

asiassa raskaasta sammutuskalustosta sekä

5,1 prosenttia parempana. Liikevaihtoon

toiminta-alueen laajenemisesta, joka vai-

ambulansseista. Kaikki hankinnat etenevät

kirjataan pelastustoimen maksuosuustulo-

kuttaa myös kustannuksiin. Toimintame-

aikataulussa. Investointimenojen tilinpäätö-

jen ja ensihoidon tulojen lisäksi myös en-

nojen toteuma talousarviosta on 31,6 pro-

sennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

sivastetoiminnan tulot, nk. ERHE-maksut

senttia. Toimintamenoista 67,9 prosenttia

sekä palotarkastusmaksut.

on pelastustoiminnan menoja, loput ensi-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Suurin osa ensihoidon tuloista kertyy so-

hoidon menoja. Henkilöstömenoja on kerty-

Pelastuslaitoksen

pimuslaskutukseen perustuen Pirkanmaan

nyt yhteensä 10,8 milj. euroa, joka on 4,1

kahden arvioidaan toteutuvan vuoden lop-

Sairaanhoitopiiriltä. Ensihoitotuloja on ker-

prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

puun mennessä ja yhden toteutumista ei

tynyt 4,1 milj. euroa ja toteuma talousarvi-

Ottaen huomioon tilinpäätöksessä kirjat-

voida vielä arvioida. Palotarkastuksia on to-

osta on 35 prosenttia. Tuloista 2,8 milj. eu-

tavat erät, henkilöstömenojen toteuma on

teutettu valvontasuunnitelman mukaisesti

roa on kertynyt sopimuslaskutuksesta.

toiminnan

tavoitteista

arvioidun mukainen. Muiden toimintame-

ja suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteu-

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan

nojen kuin henkilöstömenojen toteuma on

tuvat vuoden loppuun mennessä. Palveluta-

Sairaanhoitopiiri (PSHP) ovat solmineet

huhtikuun lopussa yhteensä 3,8 milj. euroa,

sopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet

yhteistoimintasopimuksen koskien ensi-

jossa on kasvua edelliseen vuoteen 9,1 pro-

täyttyvät kaikissa riskiluokissa. Työhyvin-

hoitopalvelun toteuttamista Tampereen,

senttia. Tämä johtuu aikaisempaa tarkem-

voinnin kehityksestä raportoidaan vuoden

Pirkkalan, Nokian, Valkeakosken, Lempää-

masta ostolaskujen jaksottamisesta kauden

lopussa.

län, Akaan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien

vaihteessa.

alueella. Sopimukseen perustuvia pelastus-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ylijäämä

toimen maksuosuustuloja on kertynyt 11,8

huhtikuun lopussa on 1 milj. euroa. Pirkan-

milj. euroa.
Kokonaisuudessaan toimintatulot ovat
huhtikuun lopussa 16,3 milj. euroa, joka on
0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.
Pirkanmaan pelastuslaitos on valmiusorganisaatio, joten muuttuvat suoritteiden
määrät vaikuttavat vain hiukan kuukausittaisiin menoihin. Toimintamenot ovatkin

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

?
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Talousarvion toteumavertailu

Liikelaitokset
LIIKEYLIJÄÄMÄ
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Vesi

3 578

24 053

23 094

23 274

180

Kaupunkiliikenne

2 061

3 537

2 360

2 622

262

-530

3 342

3 725

3 725

0

1 730

3 216

2 800

3 100

300

Tilakeskus

11 643

37 660

34 733

32 726

-2 007

Yhteensä

18 482

71 807

66 712

65 447

-1 265

Infra
Voimia

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

68

Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-huh-

Tammikuussa myytiin Tampereen kaupungin

tot 1,3 milj. euroa suunniteltua suurempina.

tikuun

ylittää

omistamien voimalaitosten, sähköasemien

Yhteenlaskettujen poistojen ennuste ylittää

vuosisuunnitelman 3,7 milj. euroa. Eniten

toteutunut

liikeylijäämä

ja pumppaamoiden rakennustekniset osat

vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa.

ylitystä tapahtui Tampereen Vedellä, jos-

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen

sa alkuvuoden liikeylijäämä ylitti vuosi-

Sähköverkko Oy:lle ja Tampereen Veralle.

Liikelaitosten investoinnit ovat huhtikuun
loppuun mennessä toteutuneet 32,8 milj.

suunnitelman 1,4 milj. eurolla. Ero johtuu

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto

eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

toiminnan normaalista kausivaihtelusta,

on tilinpäätösennusteessa 1,2 milj. euroa

luovutustuloja on kertynyt yhteensä 33,2

pääasiassa palvelujen ostojen kohdentu-

vuosisuunnitelmaa parempi. Infrassa liike-

milj. euroa, joka muodostuu suurimmaksi

misesta enemmän loppuvuoteen. Infrassa

vaihdon ennuste ylittää vuosisuunnitelman

osin edellä mainitusta Sähkölaitoksen ra-

tammi-huhtikuun

kennusten luovutustulosta.

toteutui

1,3 milj. eurolla johtuen osin edellä maini-

1,1 milj. euroa suunniteltua suurempana.

liikeylijäämä

tusta pikaraitiotien rakentamisesta. Tila-

Pikaraitiotie-hankkeen käynnistyminen on

keskuksessa liikevaihto jää kokonaisuutena

Toiminnan tavoitteiden toteuma

lisännyt rakentamisen tilauksia, esimerkik-

0,2 milj. euroa suunniteltua pienemmäk-

Liikelaitoksille asetettiin talousarviossa yh-

si pikaraitiotievarikon hulevesijärjestelmän

si, johtuen Onkiniemen tehdaskiinteistön

teensä 23 toiminnan tavoitetta, joista 6 on

rakentamisen osalta. Myös muissa liikelai-

vuokrista, jotka jäävät kertymättä. Onkinie-

edennyt suunnitellusti, 3 osittain suunnitel-

toksissa tammi-huhtikuun liikeylijäämä on

men vaikutuksesta Tilakeskuksen ulkoiset

lusti, yksi uhkaa jäädä toteutumatta ja 13

toteutunut vuosisuunnitelmaa parempana.

vuokratuotot alittavat suunnitellun tason

tavoitteen toteutumista ei voida vielä ar-

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijää-

0,4 milj. euroa, mutta kaupungin sisäisiä

vioida. Liikevaihtoa koskevista tavoitteista

mäennuste 65,4 milj. euroa on 1,3 milj.

vuokria saadaan 0,2 milj. euroa suunniteltua

raportoidaan vuoden lopussa.

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurin

enemmän. Tampereen kaupunkiliikenteen

poikkeama ennusteessa on Tampereen Ti-

osalta tulot jäävät ennusteen mukaan koko-

lakeskuksen osalta, jossa liikeylijäämäen-

naisuutena 0,5 milj. euroa suunniteltua pie-

nuste on 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

nemmiksi. Liikevaihtoa ennustetaan kerty-

pienempi. Tampereen Voimian, Tampereen

vän 0,1 milj. euroa suunniteltua enemmän,

Veden ja Kaupunkiliikenteen osalta liikey-

mutta konserniavustuksen osalta on sovittu

lijäämäennuste ylittää vuosisuunnitelman

tuen pienentämisestä 0,6 milj. euroa.

yhteensä 0,7 milj. eurolla. Infran liikeylijää-

Liikelaitosten yhteenlaskettujen käyttö-

mäennuste on vuosisuunnitelman mukai-

talouden toimintakulujen ennuste on 1,7

nen. Tilakeskuksen tilinpäätösennusteessa

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

tilikauden ylijäämä kuitenkin ylittää vuo-

Henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan

sisuunnitelman 25,1 milj. eurolla johtuen

alittamaan vuosisuunnitelman 2,3 milj. eu-

satunnaisiin tuottoihin kirjatusta 27,1 milj.

rolla, mutta palvelujen ostot tulevat toteu-

euron pysyvien vastaavien myyntivoitosta.

tumaan 2,8 milj. euroa ja aine- ja tarvikeos-
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LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+ 65,4

M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/
VUOSISUUNNITELMA

-1,3

M€

Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Vesi
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

3 578

24 053

23 094

23 274

180

-8 306

-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
Tammi-huhtikuun toteutunut liikeylijäämä

liikeylijäämän

jokaisen toteuma on liki 0,6 milj. euroa.

3,6 milj. euroa on 1,4 milj. euroa vuosisuun-

ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuo-

Tilinpäätösennusteessa

Laitosrakentamiseen on käytetty 3,0 milj.

nitelmaa parempi. Edellisvuoden vastaavaan

sisuunnitelmaa parempana. Eläkemenope-

euroa suurimpana kohteenaan Kaupino-

ajankohtaan nähden liikeylijäämä toteutui

rusteiset maksut toteutuvat suunniteltua

jan vedentuotantolaitoksen saneeraus 2,5

0,2 milj. euroa pienempänä. Liikevaihto to-

pienempinä ja ennustetta on muutettu

milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan

teutui vuosisuunnitelman mukaisesti 13,8

ennakkotietoa vastaavasti. Liikevaihdon ja

investoinnit tulevat toteutumaan vuosi-

milj. eurona. Edellisvuoden vastaavaan ajan-

muiden käyttömenojen ennustetaan toteu-

suunnitelman mukaisesti.

kohtaan nähden liikevaihto toteutui 0,4 milj.

tuvan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

euroa parempana. Veden jakelun myyntitu-

Tampereen Veden investoinnit ovat pää-

lot jäivät 0,2 milj euroa ennustetusta, mutta

asiassa kuukausia kestäviä projekteja ja

Veden viidestä raportoitavasta toiminnan

laskutustyöt toteutuivat 0,4 milj. euroa en-

siksi investointien toteutumat ovat kes-

tavoitteesta yksi eteni suunnitellusti, yksi

nustettua suurempina. Jätevesilaskutuksen

keneräisten omaisuusluokassa. Huhtikuun

eteni osittain ja kolmen muun tavoitteen

myyntitulot toteutuivat 0,3 milj. euro vuosi-

2017 loppuun mennessä investoinnit ovat

osalta etenemistä ei voida arvioida. Tavoi-

suunnitelmaa pienempänä.

toteutuneet 8,3 miljoonan euron suuruisina

te, jossa hinnat ovat suurten kaupunkien

Käyttömenot alittuivat vuosisuunnitel-

eli 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suu-

keskitason alapuolella toteutunee, sillä

maan nähden 1,0 milj. euroa ja poistot 0,4

rempina. Tämä selittyy pääosin Kaupinojan

veden hintoja ei korotettu vuodeksi 2017.

milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat lä-

alkuvuonna toteutuneilla investoinneilla,

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvi-

hes vuosisuunnitelman mukaisina, kuten

jotka ovat kokonaisuudessaan kuluvalta

en poissaolojen ja tapaturmien määrän

myös aine- ja tarvikeostot. Myös liiketoimin-

vuodelta 3,4 milj. euroa. Investoinneista

laskeminen on toteutunut alkuvuonna

nan muiden kulujen toteuma oli lähes vuo-

on käytetty 5,3 milj. euroa verkostojen ra-

sairauspoissaolojen osalta, tapaturmia on

sisuunnitelman mukainen. Menojen alitus

kentamiseen suurimpina kohteinaan Kau-

sattunut yksi. Muiden tavoitteiden (ve-

onkin syntynyt palveluiden ostoista. Palvelu-

pinojaan liittyvä verkostorakentaminen 0,9

sijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus

jen ostojen toteuma selittyy pääosin tavan-

milj. euroa ja Nurmi-Nikinväylä vesihuolto-

säilyvät korkealla tasolla, vesijohtoverkos-

omaisella toiminnan kuukausivaihtelulla eri

linja 0,7 milj. euroa. Muita suuria kohteita

ton toimintavarmuudesta huolehditaan ja

vuosina. Lisäksi Kaupinojan valmistumisen

verkostopuolella ovat Kaupin kampuksen

liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta

siirtymisestä johtuen sen tuotantokäyttö,

alue, Vuores/Isokuusen alue II vaihe sekä

kohden) osalta arviointia ei voi vielä tehdä.

sitä edeltävät koekäytöt ja muut käyttöön-

Kolmenkulman alueen 1. vesihuolto, joista

ottoon liittyvät valmistavat toimenpiteet
alkavat arvioitua myöhemmin, mikä siirtää
näiden menojen toteutumaa myöhemmäksi.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Vedentuotannon menot olivat tästä johtuen

1

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

alkuvuonna ennakoitua pienemmät ja tämä

2

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

toteumaa. Lisäksi myös jäteveden viemä-

3

Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella

+

röinnin sekä jäteveden käsittelyn menot

4

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

?

5

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

?

selittää myös koko Vesilaitoksen menojen

alittuivat hieman ennustetusta. Edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden

Toteuma
?
+/-

palveluiden ostot ovat toteutuneet 0,3 milj.
euroa suurempina.
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Talousarvion toteumavertailu

Tampereen kaupunkiliikenne
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

2 061

3 537

2 360

2 622

262

-36

-2 842

-3 000

-3 100

-100

0

73

0

12

12

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tampereen
2017

Kaupunkiliikenteen

ensimmäisen

vuoden

milj. eurolla vuosisuunnitelmaan nähden.

alkavalle syysliikennekaudelle. Investointien

vuosikolmanneksen

Ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen

ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

toteutunut liikevaihto ylittää vuosisuun-

laadittu tilinpäätösennuste on noin 2,6 mil-

maa suurempi.

nitelman 0,1 milj. eurolla.

Materiaalien

joonaa euroa ylijäämäinen. Tämä ylittää 0,3

ja palveluiden toimintamenot toteutuivat

milj. eurolla vuosisuunnitelman mukaisen

Toiminnan tavoitteiden toteuma

vuosisuunnitelman mukaisesti. Entistä talo-

tulostavoitteen.

Kaupunkiliikenteen viidestä raportoitavasta

udellisemmasta kalustosta huolimatta polt-

Henkilötyövuosien määrän budjetoitiin

toiminnan tavoitteesta kolme eteni suunni-

toainekustannukset ylittivät vuosisuunnitel-

laskevan edellisvuodesta. Raitiotien raken-

tellusti ja kahden muun etenemistä ei voida

man 0,1 milj. eurolla. Koneiden ja kaluston

nustöiden seurauksena on kuitenkin tullut

arvioida. Tavoite kapasiteetin mukauttami-

kunnossapidon menojen osalla on pystytty

tieto aiemmin suunniteltua suuremman

sesta tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan

saavuttamaan budjettiin nähden säästöjä,

henkilötyöpanoksen tilaamisesta kesä- ja

ja muuhun kokonaistilaukseen on edennyt

minkä ansiosta materiaalien ja palvelui-

syyskaudelle 2017. Tämän vaikutuksesta

ja mm. henkilöstön rekrytoinnit vastaavat

den kokonaiskulut jäävät 0,1 milj. euroa

ennusteen henkilötyövuosien määrä ylittää

tilaajan tilausta. Tavoite liittyen toiminnan

alle vuosisuunnitelman. Henkilöstökulujen

vuosisuunnitelman 6 henkilötyövuodella.

kilpailukykyyn suhteessa yksityisiin palve-

osalta palkkamenot alittavat ensimmäisel-

Tampereen Kaupunkiliikenteen vuoden

luntuottajiin eteni tavoitteen mukaisesti ja

lä vuosikolmanneksella budjetoidun noin

2017 investoinnit sisältävät 4 uutta kaksi-

tilaajalle annettua alennusta on kasvatettu

0,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen

akselista ja 8 uutta telibussia. Kaksiakseliset

vuoden 2017 alusta lukien. Myös tavoite

osalta eläkemenot alittavat 0,3 milj. euroa

bussit saapuvat toukokuussa ja telibussit

tilattujen linjakilometrien toteutumasta on

aiempien vuosien ja niiden perusteella bud-

loka-marraskuussa. Näiden lisäksi on tilaa-

toteutunut yli tavoitteen mukaisen tason

jetoidun tason. Ennusteessa on huomioitu

jan pyynnöstä hankittu kaksi käytettyä ni-

alkuvuoden aikana. Tavoitteet liikevaihdon

eläkemenojen lasku ja vastaavasti eläke-

velbussia 36 tuhannen euron yhteishintaan.

kasvusta henkilötyövuotta kohden sekä tu-

menoperusteisia maksuja kompensoivan

Ennakoitua suurempi suoritetilaus edel-

ki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien pois-

konserniavustuksen alentuminen. Koska

lyttää vielä kaluston vahvistamista, minkä

saolojen ja tapaturmien määrän laskusta

ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen

vuoksi tutkitaan mahdollisuuksia muuta-

raportoidaan koko vuoden osalta, eikä niitä

ei avustuksen korjausta ole vielä tehty, esit-

mien käytettyjen telibussien hankkimisesta

voida vielä arvioida.

täytyy tulos tältä osin runsaat 0,2 miljoonaa
euroa todellista suurempana.
Nro

Toiminnan tavoite 2017

vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Vas-

6

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

?

taavasti materiaalien ja palveluiden ostojen

7

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

?

8

Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja
muuhun kokonaistilaukseen

+

9

Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna

+

10

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

+

Tilinpäätösennusteessa liikevaihto ylittää

ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. eurolla. Suurimmat muutokset ennusteessa kohdistuvat
henkilöstökuluihin ja etenkin eläkemenoperusteisten maksujen pienenemiseen 0,6

70
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Toteuma

Talousarvion toteumavertailu

Tampereen Infra
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

-530

3 342

3 725

3 725

0

0

-896

-900

-900

0

11

135

100

100

0

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Infran tammi-huhtikuun liikeylijäämä toteu-

vuokraamon tilasta luopumisen myötä liike-

Toiminnan tavoitteiden toteuma

tui 1,4 milj. euroa suunniteltua parempana.

toiminnan muut kulut ovat toteutuneet 0,4

Infran neljästä raportoitavasta toiminnan

Liikevaihto, 14,6 milj. euroa, toteutui 2,7

milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

tavoitteesta yksi eteni suunnitellusti, yksi

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuo-

eteni osittain ja kahden etenemistä ei voi-

ja ylitti edellisen vuoden vastaavan ajan-

den liikeylijäämä toteutuu vuosisuunnitel-

da vielä arvioida. Tavoite liikelaitoksen toi-

kohdan 1,2 milj. eurolla. Rakentamisen vo-

man mukaisesti 3,7 milj. eurona. Liikevaih-

minnan organisoimisesta kaupungin uuden

lyymi on kasvanut alkuvuodesta esimerkiksi

don ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa

toimintamallin mukaisesti on edennyt ja

pikaraitiotievarikon

hulevesijärjestelmän

vuosisuunnitelmaa parempana. Materiaali-

siihen liittyvä arviointi valmistuu syyskuun

rakentamisella. Lisäksi laskutuksen ajanta-

ja palveluostojen ennuste ylittää kokonai-

loppuun mennessä. Valtuuston erikseen

saisuutta on parannettu sopimalla uusista

suutena vuosisuunnitelman 2,0 milj. euroa.

liikelaitokselle asettamat tavoitteet korjaa-

toimintatavoista asiakkaiden kanssa.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan

motoiminnan kehittämisestä sekä investoin-

Rakentamisen volyymin kasvu näkyy

0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

tisuunnitelma v. 2018 - 2020 vanhenevan

Materiaaliostot

nempinä. Eläkemenoperusteiset maksut ja

kaluston korvaamisesta ovat myös edenneet

ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa ja palvelu-

varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat

alkuvuoden aikana. Infrassa sairauspoissa-

jen ostot 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

jäämässä 0,3 milj. euroa suunniteltua pie-

olojen määrä on kasvanut edellisen vuoden

suurempina. Rakentamisen lisäksi kulujen

nemmiksi. Lisäksi kunnossapidon työt jäivät

vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta

kasvua aiheutti talven liukkaiden torjunta

vähälumisen talven vuoksi huomattavasti

tapaturmien määrä on vastaavasti laskenut.

ja suunniteltua suurempi hiekoitussepelin

edellisvuotta pienemmiksi.

Tavoitteet liikevaihto on kasvanut henkilö-

myös

käyttö.

kulukehityksessä.

Tammi-huhtikuun

henkilöstöku-

Infran vuoden 2017 investointeihin on

työvuotta kohden ja tuotettujen palvelujen

lut kuitenkin alittivat vuosisuunnitelman

varattu 0,9 milj. euroa. Huhtikuun loppuun

hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpai-

0,4 milj. eurolla. Taustalla on mm. eläke-

ei ole toteutunut investointeja. Investointi-

lijoiden tasoa raportoidaan vuoden lopussa.

menoperusteisten

toteutumi-

suunnitelman toteuttaminen on aloitettu ja

nen suunniteltua pienempinä. Korjaamon

maksujen

investointien tilinpäätösennuste on vuosi-

toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja kone-

suunnitelman mukainen.

Nro

Toiminnan tavoite 2017

Toteuma

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

?
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Tampereen Voimia
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

1 730

3 216

2 800

3 100

300

-112

-219

-281

-281

0

0

1

0

0

0

Bruttoinvestoinnit
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste

72

Tampereen Voimian tammi-huhtikuun liike-

jatkunut hyvänä, mutta lyhyitä poissaoloja

euroa suunniteltua pienemmäksi, samoin

vaihto 18,7 milj. euroa ylittää vuosisuunni-

toteutui paljon ja ne johtivat suunniteltua

ulkoisten asiakkaiden osalta myynti alitta-

telman 0,2 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen

suurempaan

Sairauslo-

nee suunnitellun 0,1 milj. euroa. Palvelujen

nähden liikevaihto toteutui 1,0 milj. euroa

mat toteutuivat 18 prosenttia edellisvuotta

ostojen ennustetaan ylittävän vuosisuunni-

pienempänä, mikä johtuu puhtauspalvelu-

suurempana, jonka vuoksi myös työvoima-

telma 0,6 milj. eurolla. Sairauspoissaolojen

jen asiakashintojen alentamisesta kuluvalle

kustannukset (sis. henkilöstökulut ja vuok-

kasvun myötä työvoimakustannusten ja työ-

vuodelle.

sijaistarpeeseen.

ratyövoiman osto) toteutuivat 7 prosenttia

terveyshuollon kustannusten ennustetaan

Ateriapalvelujen myynti toteutui 0,2 milj.

suunniteltua suurempina. Työhyvinvoinnin

ylittyvän 0,1 milj. eurolla. Henkilöstökulut

euroa suunniteltua suurempana. Myyntiä

kehittämistä jatketaan työsuojelun johta-

tulevat alittamaan budjetoidun 0,5 milj. eu-

kasvatti päiväkoti- ja kouluruokailun ate-

mista terävöittämällä ja tekemällä työsken-

roa. Elintarvikekulujen onnistuneen hallin-

riamäärien toteutuminen 0,4 milj. euroa

telyolosuhteita parantavia investointeja.

nan ja kilpailutusten myötä elintarvikekulu-

suunniteltua

Ateriamyynnit

Myös liiketoimintamallin uudistamisella on

jen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa

toisen asteen koulutukselle toteutui 0,1

vaikutusta työhyvinvoinnin kehittymiseen.

suunniteltua pienempinä.

milj. euroa suunniteltua ja edellisvuotta pie-

Haasteena on siivoustoiminnasta siirtynei-

Investointien ennuste on vuosisuunnitel-

nempänä johtuen Tredun laskeneista ruo-

den elme- ja varhemaksujen kattaminen.

man mukainen. Vuoden 2017 kalusto- ja

kailijamääristä. Ateriapalvelujen myynnin

Elintarvikekulujen hallinnassa onnistuttiin

laiteinvestoinnit kohdistuvat strategian mu-

kehitys edelliseen vuoteen oli heikompaa

alkuvuonna hyvin tuotannon ohjauksen

kaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjas-

asiakkaan supistaessa palvelutoimintaansa

keinoin ja ne toteutuivat 0,1 milj. euroa

toja uusimalla ja tuotannon tehostamiseen

mm. asumispalveluissa. Henkilöstöruokai-

vuosisuunnitelmaa pienempänä. Myös elin-

erityisesti suurissa tuotantokeittiöissä. ICT-

lun ateriamäärät ovat kehittyneet positiivi-

tarvikekäytön tehokkuus oli tavoitetta ja

kehittämisessä painottuu järjestelmäkehi-

sesti alkuvuonna. Puhtauspalvelujen myynti

edellisvuotta parempaa. Liikeylijäämä to-

tys toiminnan ohjausta ja tiedolla johtamis-

oli 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempaa

teutui 0,2 milj. euroa suunniteltua parem-

ta paremmin tukevaksi. Kuluvana vuonna

johtuen vuosisuunnitelman hyväksymisen

pana johtuen pääasiassa liikevaihdon suun-

jatketaan Aromi-järjestelmän ja sähköisen

jälkeen tulleista kohdemuutoksista. Edelli-

niteltua paremmasta toteutumisesta.

tuloskortin kehittämistä. Kone- ja laitehan-

parempana.

seen vuoteen verrattuna puhtauspalvelujen

Tilinpäätösennusteen liikeylijäämä on 3,1

kintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna.

myynti laski 7 prosenttia johtuen 1,2 milj.

milj. euroa joka ylittää vuosisuunnitelman

ICT-kehittämisen osalta Aromi-kehityspro-

euron asiakashintojen alentamisesta kulu-

0,3 milj. eurolla. Liikevaihdon ennustetaan

jekti etenee suunnitellusti ja osana projektia

valle vuodelle.

toteutuvan

Varhaiskasva-

selvitetään tiedon hallinnan kehittämismah-

suunnitellusti.

Henkilötyövuosien toteutuminen suun-

tuksen ja perusopetuksen ateriamyynnin

dollisuudet. Sähköisen tuloskortin käyttöön-

niteltua suurempana johti työn tuottavuu-

ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa yli

ottoa siirrettiin edelliseltä vuodelta. Kuluva-

den toteutumiseen edellisvuotta ja tavoi-

suunnitellun. Toisen asteen koulutuksen

na vuonna selvitetään käyttäjälähtöisempiä

tetta heikompana. Työvoiman hallinta on

osalta myynnin odotetaan jäävän 0,2 milj.

ratkaisuja tiedon julkaisuun ja analytiikkaan.
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Toiminnan tavoitteiden toteuma
Voimian viidestä raportoitavasta toiminnan

tumatta. Asiakastyytyväisyyteen liittyvät

tavoitteesta neljää ei voida tässä vaiheessa

asiakaskyselyt tehdään syksyllä. Liikelai-

arvioida. Tavoite tuki- ja liikuntaelinsairauk-

toksen yhtiöittämiseen liittyvän selvityksen

sista johtuvien poissaolojen ja tapaturmien

käynnistämisestä päätettäneen liiketoimin-

määrän laskemiseen näyttää jäävän toteu-

tajaostossa toukokuun lopussa.

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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Tampereen Tilakeskus
1 000 euroa

Tot 1-4
2017

TP 2016

VS 2017

Liikeylijäämä

11 643

37 660

34 733

32 726

-2 007

-24 371

-92 033

-101 040

-95 121

5 919

0

2 438

2 777

2 777

0

33 201

424

4 000

37 027

33 027

Bruttoinvestoinnit
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustulot

TP Enn TP Enn 17 /
2017
VS 17

Talouden toteuma ja
tilinpäätösennuste
Tampereen Tilakeskuksen tammi-huhtikuun

nen vuokra-aika ei ole vielä alkanut. Suun-

maaliskuussa tekemän linjauksen mukaan

toteutunut liikevaihto oli 52,2 milj. euroa,

nitelman mukaiset poistot alittavat vielä

kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota

mikä oli 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

alkuvuodesta vuosisuunnitelman 0,6 milj.

kiinteistökohtaiseen sisäilman laatuun ja

pienempi. Ulkoiset myyntituotot toteutui-

euroa, koska isoja hankkeita valmistuu vas-

ilmanvaihdon tehostamiseen. Tilinpäätö-

vat 1,0 milj. euroa tasaisen vauhdin vuosi-

ta kesän aikana ja niiden poistoaika alkaa

sennusteessa

suunnitelmaa pienempinä, koska TREDU-

näin myöhemmin. Tammi-huhtikuun liikey-

energiakustannusten nousun ja ilmanvaih-

Kiinteistöt Oy:lle tehtävät työt kohdistuvat

lijäämä toteutui kokonaisuutena vuosisuun-

don selvitysten aiheuttamat kustannukset

koulurakennuksiin ja niitä tehdään pääasi-

nitelman mukaisesti 11,6 milj. eurona.

yhteensä 1,0 milj. euroa.

mahdollisen

assa kesällä ja alkusyksystä. Liikevaihdon

Tammikuussa myytiin Tampereen kau-

Tilakeskuksella on tällä hetkellä käynnissä

vuokrat olivat 1,5 milj. euroa vuosisuunni-

pungin omistamien voimalaitosten, sähkö-

noin 11 isoa investointihanketta ja lukuisa

telmaa pienemmät. Ero johtuu pääosin eri-

asemien ja pumppaamoiden rakennustek-

määrä pieniä investointihankkeita. Vuoden

tyisryhmien kohteista, joista osa ei ole vielä

niset osat Tampereen Sähkölaitos Oy:lle,

2017 vuosisuunnitelma on 101 milj. euroa

vuokrauksessa. Huhtikuussa myytiin Aarni-

Tampereen Sähköverkko Oy:lle ja Tampe-

ja tilinpäätösennuste on 95,1 milj. euroa.

kujan omakotitalo ja autotalli, josta kirjat-

reen Veralle. Kaupasta kirjattiin satunnai-

Muutos johtuu pääosin Tampereen maaui-

tiin myyntivoittoa 0,2 milj. euroa. Valmistus

siin tuottoihin 27,1 milj. euroa. Samassa

malan rakennusajan muutoksesta.

omaan käyttöön eli Tilakeskuksen omana

yhteydessä kaupassa siirtyi Tilakeskukselle

Pysyvien vastaavien myyntituloennuste

työnä tehdyt hankkeet ovat pienemmät

Tampereen kaupungin omistama Ratinan

on noin 37 milj. euroa eli 33 milj. euroa vuo-

kuin vuosisuunnitelma, ja tämä näkyy myös

vanha muuntamorakennus ns. Torni, jonka

sisuunnitelmaa suurempi edellä mainitusta

kulupuolella palvelujen ostojen alittaessa

tasearvo on 0,2 milj. euroa. Tilakeskuksen

Tampereen Sähkölaitos Oy:n kanssa tehdys-

vuosisuunnitelman kulut.

ylijäämä oli huhtikuun lopussa 29,9 milj. eu-

tä kaupasta johtuen.

Aine- ja tarvikeostot toteutuivat 1,0 milj.
euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitelmaa

74

huomioidaan

roa, mikä on vuosisuunnitelmaa 26,8 milj.
euroa suurempi.

Tampere-talon kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 1,7 milj. euroa kireän

suurempina. Ylitys johtui pääosin lämmi-

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden

tyksen ostoista, jotka ylittivät vuosisuunni-

ylijäämä on 34,1 milj. euroa. Ennuste on

tosten sekä ilta- ja viikonlopputöiden takia.

telman 0,9 milj. eurolla. Palveluiden ostot

vuosisuunnitelmaa 25,1 milj. euroa suu-

Myöskin tilojen vaatima hyvä akustointi on

toteutuivat 2,5 milj. euroa suunniteltua

rempi johtuen edellä mainitusta satunnai-

lisännyt kustannuksia. Vuoden 2017 vuosi-

pienempinä. Ero johtuu osin toiminnan

sesta tuotosta. Liikeylijäämän ennustetaan

suunnitelma sitä vastoin on ennusteen mu-

kausivaihtelusta sekä Tilakeskuksen omana

kuitenkin toteutuvan 2 milj. euroa alku-

kaan alittumassa hieman.

työnä tehtävien hankkeiden toteutumisesta

peräistä vuosisuunnitelmaa heikompana.

Tampereen maauimalan toteutussuun-

vuosisuunnitelmaa pienempänä. Henkilös-

Onkiniemen tehdaskiinteistössä tuli esille

nitelma vaatii 1,3 milj. euron lisäystä alku-

tökulujen toteuma on 0,1 milj. euroa huh-

asbestiongelma, kun museon välivarastona

peräiseen 9 milj. euron kustannusarvioon,

tikuun suunnitelmaa pienempi, koska elä-

toimineen tilan lattiamateriaalin murene-

minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi koko-

kemenoperusteiset maksut ovat arvioitua

minen käynnisti selvitykset maaliskuussa.

uksessaan 15.5.2017. Esitetty määrärahan

pienemmät. Rakennusten ja huoneistojen

Tilinpäätösennusteessa huomioidaan vuok-

lisäys

vuokrakulut alittavat vuosisuunnitelman

rien menetys ja siivous- ja korjauskulut se-

perusparannuksesta. Vuoden 2017 vuosi-

0,9 milj. euroa, koska joidenkin vuokratta-

kä mahdollisia vahingonkorvauksia yhteen-

suunnitelmaan varattua määrärahaa tullaan

vien kohteiden vuokrien maksu tai varsinai-

sä 1,0 milj. euroa. Kaupunginhallituksen

ennusteen mukaan esittämään osittain uu-

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

rakentamisaikataulun,

kompensoidaan

suunnitelmamuu-

liikuntapaikkojen

Talousarvion toteumavertailu

delleenbudjetoitavaksi vuodelle 2018 aika-

mikuussa. Sen vanhat rakenteet osoittau-

etenemistä ei voida arvioida. Tavoite liitty-

taulumuutoksesta johtuen.

tuivat suunnitelmaa ongelmallisemmiksi.

en liikelaitoksen uudelleenorganisointiin ja

Hervannan toimintakeskuksen kustan-

Kellarikerroksessa oli asbestia laajemmalti

mm. palvelujen tuotteistukseen on edennyt

nusarvio ja vuoden 2017 vuosisuunnitelma

kuin mihin oli varauduttu, iv-konehuoneen

ja toteutuu vuoden 2017 aikana. Tilakes-

tulevat ylittymään 0,9 milj. euroa. Julkisi-

tuentaa lisättiin ja välipohjaa jouduttiin pur-

kuksessa sairauspoissaolojen määrä on kas-

vukorjauksia joudutaan tekemään suurem-

kamaan suunniteltua laajemmin. Kokonais-

vanut edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-

massa laajuudessa samoin kuin salaojitusta

kustannusarvio ylitettiin 2,1 milj. euroa ja

taan verrattuna, mutta tapaturmien määrä

ja piha-alueen kunnostusta. Myöskin julki-

vuodelle 2017 varattu määräraha 0,25 milj.

on vastaavasti laskenut. Liikelaitoksen yhti-

sivu- ja ulkovalaistusta lisättiin. Kohteelle

euroa.

öittämisen valmisteluun liittyvää tavoitetta

esitetään lisämäärärahaa, mutta ylitys kom-

ei voida toistaiseksi arvioida, siihen liittyviä

pensoidaan muista kohteista säästyvillä

Toiminnan tavoitteiden toteuma

toimenpiteitä on kuitenkin viety eteenpäin

määrärahoilla.

Tilakeskuksen neljästä raportoitavasta toi-

alkuvuoden aikana. Tavoite liittyen liike-

Hatanpään kantasairaalan 4-5 peruspa-

minnan tavoitteesta yksi eteni suunnitel-

vaihdon kasvuun henkilötyövuotta kohden

rannus- ja laajennushanke valmistui hel-

lusti, yksi eteni osittain ja kahden muun

raportoidaan vuoden lopussa.

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

Raitiotieallianssin palveluntuottajat kil-

saatiin valtiontukea 3,06 milj. euroa, joka

jelma koordinoi peruskaupungin toimintaa

pailutettiin joulukuun 2014 ja kesäkuun

tuki ei vaikuta saatavaan rakentamisvaiheen

raitiotiehankkeessa.

Kaupunkiympäristön

2015 aikana. Raitiotieallianssin toimitussi-

valtiontukeen.

palvelualueelle sijoittuva kehitysohjelma to-

sältöön kuuluvat osa 1 sekä osa 2, eli rata

Raitiotien

teutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

keskustasta Hiedanrannan kautta Lentä-

myös

Tampereen Raitiotie Oy:stä tulee raitio-

vänniemeen. Raitiotieallianssin osan 1 ke-

suunnittelutehtäviä ovat mm. varautumis-

tiejärjestelmän omistaja ja hallinnoija. Yhtiö

hitysvaiheen allianssisopimus allekirjoitet-

suunnitelma Hämeenkadun ja Hatanpään

vastaa muun muassa raitiotieinvestoinnin

tiin 14.7.2015 ja osan 1 toteutussopimus

valtatien raideristeyksen toteuttamiseen se-

rahoituksen järjestämisestä, rakentamis-

29.11.2016.

kä raitiotien suunnitteluohjeet Tampereen

hankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin
toteuttamissuunnitelman

Raitiotie on tarkoitus toteuttaa kahdessa

kustannuksista

vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan

sekä raitiovaunukaluston hankinta- ja kun-

vuosina 2017–2021. Rakentaminen osalla

nossapitosopimuksista.

jatkolinjojen

valmistelee

suunnittelua.

Näitä

ja kehyskuntien kaavoittajille ja liikennejärjestelmän suunnittelijoille.

Raitiotieallianssin

1 on käynnistynyt useilla keskustan kaduil-

työssä osakeyhtiö ohjaa erityisesti varikon

la, Hervannan valtaväylän varrella ja Her-

Töiden eteneminen ja toiminnan
painopisteet vuonna 2017

suunnittelua ja ratainfran kunnossapidon

vannassa vuoden 2017 aikana. Tavoitteena

Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi

valmistelua. Raitiotien valmistuttua yhtiö

on, että raitiotien koeliikenne alkaa syksyllä

vuoden 2017 alusta. Rakentaminen on pit-

keskittyy järjestelmän omistamiseen ja kun-

2019. Kaupallinen liikenne keskustasta Her-

käaikainen ja monia muutoksia aiheuttava

nossapidon koordinointiin yhdessä Tampe-

vantaan ja keskussairaalalle on tavoitteena

urakka, sillä raitiotie tulee keskelle elävää ja

reen kaupungin kanssa.

aloittaa vuonna 2021.

toimivaa kaupunkia. Rakentaminen on jaet-

Raitiotien osalle 1 tarvitaan 16 raitio-
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kehitysohjelma

tu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Her-

Toiminnan kuvaus

vaunua, joiden hankintahinta on noin 61

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perustaa

miljoonaa euroa. Vaunut hankitaan vuosien

Työt on aloitettu vuonna 2017 useilla

raitiotiehankkeen kehitysohjelman. Raitio-

2017–2021 aikana. Tampereen Raitiotie Oy

kaduilla Hervannan ja keskustan välisellä

tien kehitysohjelma koordinoi raitiojärjes-

vastaa vaunuhankinnasta.

osuudella sekä keskussairaalan ratahaaralla

vannan valtaväylä, Hervanta, varikko.

telmän toteuttamista kaupungin vastuulla

Osan 2 kehitysvaihe on arvioitu toteutus-

Kekkosentien ylittävästä sillasta. Raitiotie-

olevissa asioissa. Raitiotiejärjestelmän to-

suunnitelmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–

allianssi tiedottaa verkkosivuillaan (raitio-

teuttaminen on osa valtion ja kehyskuntien

2021 ja rakentaminen vuosille 2021–2024.

tieallianssi.fi) kunkin alueen rakennustöistä

kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun

Toteutussuunnitelman

tavoiteaikatauluna

tarkemmin erikseen. Tampereen kaupungin

yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestel-

on, että raitiotieliikenne Pyynikintorilta

omilla verkkosivuilla tiedotetaan mm. raitio-

mästä. Raitiotie on kaupungin strategiassa

Lentävänniemeen alkaa vuonna 2024. Osan

tien toteuttamiseen liittyvästä päätöksente-

joukkoliikenteen kärkihankkeena.

2 valmistelu etenee mm. Hiedanrannan

osta, joukkoliikenteen järjestelyistä, rinnak-

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, et-

yleissuunnitteluna, Niemenranta III -ase-

kaishankkeista ja asemakaavoituksesta.

tä kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien

makaavan laatimisena sekä Pyynikintorin ja

Raitiotien rakennustyöt laajenevat ke-

toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta–

Santalahden välisen rataosuuden yleissuun-

säkuun 2017 alkuun mennessä Hämeen-

keskusta–Tays mukaisen raitiotiehankkeen.

nitelman tarkennuksena.

kadulle ensimmäiseen kortteliin sekä Itse-

Raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallinnoin-

Osien 1 ja 2 rakentamisvaiheeseen saata-

näisyydenkadun asematunneliin. Raitiotien

timuodoksi valittiin osakeyhtiö. Kaupungin-

va valtiontuki on enintään 30 %, hankkeen

rakentamisesta keskeisille kaduille aiheut-

valtuuston hyväksymä Raitiotieallianssin

rakentamiskustannuksista, kuitenkin enin-

taa muuttuvia järjestelyjä, kiertoreittejä ja

osan 1 kustannusarvio on 238,8 milj. euroa,

tään 71 milj. euroa siten, että 1. vaiheen

eri kulkumuodoille matka-aikojen pidenty-

joka sisältää osan 1 tavoitekustannuksen, ti-

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

mistä. Erityisesti Hämeenkadun järjestelyil-

laajan hankinnat, tilaajan riskivarauksen ja

vaiheen osuus enintään 15,95 milj. euroa.

lä on merkittävä vaikutus bussiliikenteen

bonuspoolin budjettivarauksen.

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheeseen

kulkuun. Rakennustyöt laajenevat kesän
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mittaan myös mm. Sammonkadulla ja Her-

sia. Raitiotien rakentamisen palautteiden

ja julkisuuskuva ovat osa Raitiotieallianssin

vannassa Insinöörinkadulla. Liikennejärjes-

vastaanottaminen ja käsittely hoidetaan yh-

kannustinjärjestelmän mittaristoa.

telyt muuttuvat rakennustöiden edetessä.

teistyössä Frenckellin palvelupisteen kanssa.

Raitiotien rakentamisen lähtökohtana on,

Muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedote-

Raitiotieallianssin yhteistoimintaa mitataan

että tonteille pääsee ja pelastus- ja huolto-

taan eri kanavissa.

erillisellä sidosryhmille suunnatulla kyselyl-

liikenteen tulee toimia. Keskeistä on, että

Raitiotien kehitysohjelmalla on oma vas-

lä. Raitiotiehankkeen julkisuuskuvaa mita-

asianosaiset saavat tiedon muutoksista en-

tuuhenkilö kivijalkayrityksille tiedottami-

taan toimituksellista mediaa systemaattises-

nakkoon ja riittävän ajoissa.

seen. Asukkaille järjestetään yleisötilaisuuk-

ti analysoimalla. Yhteistoiminnan sujuminen

Raitiotien osan 1 katukohtainen rakentamisaikataulu
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Talous
Kehitysvaiheen aikana Raitiotieallianssin

12,0 milj. euroa vuosisuunnitelmasta joh-

ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

osalle 1 on määritetty kokonaiskustannusar-

tuen siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotien

mukaisesti ja investointien vuosisuunnitel-

vio 238,8 miljoonaa euroa, joka muodostuu

kehitysohjelma maksaa Raitiotieallianssille

man mukaisesti.

kehitysvaiheen kustannuksista 10,5 milj.

raitiotien rakentamislaskut. Raitiotien ra-

Raitiotiehankkeen tammi-huhtikuun to-

euroa, toteutusvaiheen, allianssin palvelun-

kentamisen kustannuksia on tammi-huhti-

teutuneet kustannukset (Raitiotien kehi-

tuottajien sitovasta tavoitekustannuksesta

kuussa kertynyt noin 12,38 milj. euroa. Kus-

tysohjelma + Tampereen Raitiotie Oy) ovat

219,0 milj. euroa, tilaajan hankinnoista al-

tannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie

12,66 milj. euroa. Hankkeen toteutuneet

lianssiin 4,2 milj. euroa, tilaajan riskivarauk-

Oy:ltä kun sopimusten siirtoon liittyvistä

kustannukset (Tampereen Raitiotie Oy +

sesta 3,2 milj. euroa sekä bonuspoolin bud-

rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön

Raitiotien kehitysohjelma) projektin alusta

jettivarauksesta 1,9 milj. euroa.

välillä. Raitiotie kehitysohjelman toimin-

ovat 23,16 milj. euroa, josta kehitysvaiheen

Osan 1 bonuspoolin suuruus on 3,75 mil-

takatteen ennustetaan toteutuvan vuosi-

kustannusten osuus on 10,5 milj. euroa.

joonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvi-

suunnitelman mukaisesti. Raitiotieallianssin

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvio

oitu, että bonuspoolista toteutuu 50 %.

tavoitekustannuksen pitävyyteen asettaa

valtuuston päätösteon hetkellä oli 307,3

Osan 1 tavoitekustannus on laskettu

erityisen haasteen varikon ja Hallilan ase-

milj. euroa, josta valtiontuen osuus on

8/2016 hintatasossa. Allianssin kehitys-

makaavojen valitusprosessit, jotka ovat

58,11 milj. euroa.

vaiheessa on päätetty sitoa tulevat kustan-

muuttuneet raitiotien rakentamisen työjär-

Hankkeen osan 1 kokonaiskustannusarvi-

nusmuutokset osaindekseihin. Allianssin

jestystä ja aiheuttavat haittaa mm. ylimää-

osta rakentamisvaiheen kustannuksen osuus

tavoitekustannusta tarkastetaan 1–4 kertaa

räisistä liikennejärjestelyistä ja työvaiheis-

oli 228,3 milj. euroa ja rakentamisvaihetta

vuodessa tai suurimpien hankintojen yhtey-

ta. Kaupunkihallituksen suunnittelukokous

edeltäneen kehitysvaiheen kustannuksen

dessä vastaamaan indeksimuutoksia, jolloin

päätti 18.4.2017 hankkeen laajennuksena,

osuus oli 10,5 milj. euroa. Lisäksi kustannus-

tavoitekustannus joko laskee tai nousee.

että Hermiankadulle toteutetaan raitiotie-

arvio sisälsi vaunuhankinnan kustannuksen

Kaikki allianssin osapuolet ovat sitoutuneet

pysäkki. Kaupunkiympäristön palvelualue

61 milj. euroa sekä Raitiotien kehitysoh-

osan 1 tavoitekustannukseen toteutusvai-

toteuttaa

jelman vuosien 2017-2021 kustannukset,

heen 1 allianssisopimuksen allekirjoituk-

vuosibudjetin puitteissa.

raitiotien

rinnakkaishankkeita

yhteensä 7,5 milj. euroa. Päätöshetken val-

sella. Indekseihin perustuvien kustannus-

Tampereen Raitiotie Oy:n tammi-huhti-

tiontuen osalta osan 1 rakentamisvaiheen

muutosten riskit ja hyödyt ovat tilaajalla,

kuun toteutuneet toimintakulut ovat 0,28

valtiontuen osuus oli 55,05 milj. euroa ja ra-

Tampereen Raitiotie Oy:llä.

milj. euroa, koostuen pääosin asiantuntija-

kentamisvaihetta edeltäneen kehitysvaiheen

Raitiotien kehitysohjelman tammi-huh-

palkkioista, palveluveloituksista ja lupamak-

valtiontuen osuus oli 3,06 milj. euroa.

tikuun toteutuneet toimintakulut ylittävät

suista. Tampereen Raitiotie Oy:n tuloksen

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

15,8

15,7

15,0

9,3

Tampereen kaupunki
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus
Tampereen Raitiotie Oy

Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1
*) Arvio tarkentuu kun markkinaoikeuden päätös saadaan

78

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

-61,0
2,2

58,1

Talousarvion toteumavertailu

LIITE 2 strategiakortit

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2017

79

Talousarvion toteumavertailu

Strategiakortit
Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki

vat omistajan edustajien toimintaa muun

-kaupunkistrategiaa toteutetaan talousar-

muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Strategiakorteilla raportoidaan konsernihallinnon, palvelualueiden, liikelaitos-

viossa asetetuilla toiminnan tavoitteilla.

Toiminnan tavoitteista raportoidaan kol-

ten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen ta-

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017

me kertaa vuodessa toiminnan ja talouden

voitteiden toimenpiteiden toteutumisesta

talousarviossa 10 koko kaupunkia koskevaa

katsauksissa. Poikkeuksina ovat liikelaitos-

vuoden 2017 aikana. Konsernihallintoon

toiminnan tavoitetta, jotka on vastuutettu

ten liikevaihtoa ja Pirkanmaan pelastuslai-

asetettujen tavoitteiden toimenpiteiden

erillisellä päätöksellä konsernihallinnolle.

toksen työhyvinvointia koskevat tavoitteet

toteumat löytyvät strategiakorteista 1–10

Lisäksi asetettiin yhteensä 35 tavoitetta

sekä hyvinvointipalvelujen erikoissairaan-

sekä 47-49. Palvelualueiden tavoitteiden

palvelualueille, 3 tavoitetta Pirkanmaan pe-

hoidon ja perusterveydenhuollon kustan-

toimenpiteiden toteumat löytyvät kor-

lastuslaitokselle ja yhteensä 23 tavoitetta

nuksia koskeva tavoite, joista raportoidaan

teista 11–46, liikelaitosten tavoitteiden

liikelaitoksille. Edellä mainitut toiminnan

vuoden viimeisessä katsauksessa eli tilin-

toteumat korteista 1-23 ja Pirkanmaan

tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia.

päätösennusteessa. Tytäryhteisöjen tavoit-

pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumat

Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka

teista raportoidaan tilinpäätöksessä.

korteista 24-26.

tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaa-
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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 osana Koilliskeskuksen
toiminnan käynnistymistä. Alueverkosto on alueen virallinen kanava, joka toimii kaupungin kumppanina. Se on avoin ja
yhteinen alueellisen osallistumisen ja kehittämisen, ei-hallinnollinen foorumi. Siinä kohtaavat alueen kumppaneina asukkaat,
järjestöt, yritykset ja kaupungin henkilöstö. Alueverkostossa osallistutaan alueen ja alueen palveluiden kehittämiseen sekä
aluetta koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Se voi koota ja tarjota kokemustietoa alueelta, antaa kannanottoja ja näkemyksiä valmistelussa oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita. Vuosittain jaetaan myös hakemusten perusteella 5
000€:n euron suuruinen alueraha yhteisölliseen toimintaan. Alueverkosto tekee esityksen aluerahan jakamisesta. Koillinen
alueverkosto on kokoontunut tammi-huhtikuun aikana kaksi kertaa, 30.1. ja 9.3. Muilla alueilla (etelä, kaakko, länsi) alueverkostotoiminta käynnistyy syksyllä 2017. 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
 enkilöstö kehittäjänä -toteutussuunnitelma ja kokonaiskuva kumppanuus- ja kehittämiskulttuurista on luotu. Toimintaa
H
suunnitellaan maaliskuussa toteutetun henkilöstö kehittäjänä -kyselyn pohjalta. Henkilöstö kehittäjänä -päivä järjestetään
6.6.2017.

		

			

+ (Toteutuu)
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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
 rojektissa on alkuvuoden aikana tehty kattavaa vaikutusten arviointia sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista. RiskeisP
tä ja mahdollisuuksista on koottu toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili, johon on määritelty tarkennetut toimenpiteet ja
vastuutahot osa-alueittain. Projektin tiedolla johtamisen tueksi on aloitettu muutosanalytiikan keruu. Hallitulle muutokselle
keskeinen sopimusten siirto organisoitiin alaprojektiksi. Tukipalvelujen selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinta- ja
logistiikkapalvelujen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osalta on aloitettu yhdessä Pirkanmaa2019-hankkeen kanssa.
Sote-palvelujen hallittua siirtoa nähdään tukevan porrastettu henkilöstön siirto, joten projektissa osallistutaan tiiviisti Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan yhdistämisen valmisteluun.

		

			

+ (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
Tavoite ei toteudu, huhtikuun ennusteen mukaan tilikauden tulos on -32,3 milj. euroa.Ennusteessa on huomioitu PHSP:lle
kertyneiden ylijäämien mahdollinen palautus jäsenkunnille, josta ei vielä ole päätöstä. Tampereen osuus palautettavista
ylijäämistä on arvion mukaan 6,0 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.
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- (Ei toteudu)

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
Tavoite ei toteudu, huhtikuun ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on 30,4 %.

		

			

- (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

Innovatiivisten hankintojen tiekartta on suunnitelma kaupunkikonsernin strategisesta hankintojen kehittämisestä. Tiekartta osoittaa kaupungin hankintoja ja investointeja, joihin kohdistamalla kehittämistoimenpiteitä
saadaan käytetyille resursseille parempaa arvoa. Tiekartta sisältää kymmeniä potentiaalisia innovatiivisia hankintoja kaupungin toimialoilta sekä kehittämisteemat, joiden suuntaan hankintoja kehitetään kaupunkikonsernissa. Tiekartan
jalkauttamista on edistetty järjestämällä koulutus- ja sparraustilaisuuksia Tuomi Logistiikka Oy:n, kaupungin digiohjelman
ja Smart Tampere -ohjelman henkilöstölle. Kaupungin uudelle hankintaverkostolle on viestitty innovatiivisten hankintojen
tiekartasta, kaupunkitasoisesta tavoitteesta ja toteutustavoista. Keskeisten innovatiivisten hankintojen suunnittelun tueksi
on tarjottu konserniohjauksen strategia- ja kehittämisyksikön strategisen hankinnan konsultatiivista tukea. Tiekartan jalkautumista markkinoille on kehitetty yhteistyössä Tredea Oy:n kanssa. Tarkoituksena on vuonna 2017 luoda viestintäsivusto, jolla
tuetaan tiekartan viestintää ja tarjoajien valmiutta osallistua kaupungin hankintoihin.
Hankintojen kustannussäästöjen todentamismallin rakentamiseksi on laadittu toteutussuunnitelma. Hankintaverkoston osaamista on hyödynnetty kustannussäästöjä todentavien menetelmien ja mittareiden ideoinnissa ja kehittämisessä.

		

			

± (Toteutuu osittain)
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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 vähentämiK
seksi. Suunnitelman pohjalta on mahdollistettu Frenckell-kuntosalin halukkaiden konsernihallinnon työntekijöiden käyttöön.
Kuntosalille on järjestetty ja tullaan järjestämään 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 lähdetty kehittämään näyttöön perustuvaa hoitoketjua tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja
ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointipalvelujen kanssa on alkamassa pilottihanke tehostetusta toimintamallista tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Tilankäyttöä on tehostettu

Toimenpide

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

Vastuuhenkilö

Hirvelä Heli

8.1

Toteutuminen
 aupungin keskustan virastotalojen (hallintorakennusten) tilankäytön uudistamisen periaatteet on hyväksytty 6.3.2017 kauK
punginhallituksessa ja virastotalojen tilankäytön uudistaminen on edistynyt kevään 2017 aikana.
Virastotalon olemassa olevien tilojen läpikäynti valmistuu kesäkuussa, työpisteitä on tullut alkuvuoden aikana n. 80 lisää,
laskennallinen säästö on n. 500 000 euroa/vuosi.
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto on siirtynyt Voimakadulta virastotalolle. Torien ja tapahtumien yhteistyö sekä
kehitystyö ovat käynnistyneet.
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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 myyntina 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 1.1.2017 poliittisia toimielimiä lukuunottamatta. Uudet toimielimet aloitU
tavat uuden valtuustokauden myötä. Siirtymävaiheessa palvelualueita on tuettu konserniohjauksesta yhteistyömallin avulla:
Kaikista konserniohjausyksiköstä on nimetty palvelualueille toimijat, jotka mm. osallistuvat palvelualueen johtoryhmän
kokouksiin erikseen sovitun mukaisesti. Toimintamallin uudistuksen loppuraportti käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 27.3.2017.
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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
T ampereen kaupungin johtamisperiaatteisiin perustuva ylimmän johdon johtamisfoorumi (7.3.2017) sekä esimiespäivä
(5.4.2017) on järjestetty ja seuraava ylimmän johdon johtamisfoorumi pidetään 6.6.2017. Mahdollistavan johtamisen visuaalinen ilme on luotu ja sitä markkinoidaan kaikille esimiehille kevään aikana.

		

			

Toiminnan tavoite

Esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään johtamisen
osaamisvaatimusten mukaisesti

Toimenpide

Johtamiskyvykkyyden kehittymistä on arvioitu.

Vastuuhenkilö

Pietikäinen Niina

+ (Toteutuu)

10.2

Toteutuminen
 limmän johdon esimiesarviointi -kysely on laadittu (arviointi oman esimiehen sekä alaisten näkökulmasta) ja kysely tullaan
Y
toteuttamaan kesäkuun aikana. Ylimmän johdon itsearviointi on toteutettu joulukuussa 2016 ja se tullaan toteuttamaan
kaikille esimiehille syksyllä 2017.
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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 johtoryhmien valmennukset on toteutettu. Kaupungin ja konsernihallinnon johtoryhmien valmennukset
P
toteutetaan syksyllä 2017.

		

			

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.xzcvxcxcxc
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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 kehittävät ja uudistavat prosessejaan suunnitelmallisesti. Konserniohjauksen konsultoivaa roolia on
kehitetty mm. yhteistyömallin avulla. HR-ohjausprosessia kehitetään laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Rekrytointiprosessin kehittämistyö yhdessä palvelualueiden kanssa on käynnissä Lean-ajattelua hyödyntäen. Osaamisen johtamista
on kehitetty oppimisen johtamisen suuntaan ja on tunnistettu, mitä kyvykkyyksiä ja osaamista muuttuva ja kehittyvä organisaatio tarvitsee. Osaamisen hallinnan prosessin kehittämistyö on käynnissä. Henkilöstöhallinnon delegointien uudelleenarviointi ja uusien delegointien valmistelu on myös edennyt suunnitellusti.
Talousarvioprosessia on uudistettu toimintamallin muutoksen edellyttämällä tavalla. Saatujen kokemusten perusteella
arvioidaan talousarvioprosessin edelleen kehittämisen tarvetta vuodelle 2018. Muiden talouden prosessien osalta arvioidaan
kehittämistarpeet kuluvan vuoden aikana.
Toiminnan ja talouden ohjauksen prosessiin on luotu uuden tietopohjavaiheen myötä tietopohja yhteistyössä strategia- ja
kehittämisyksikön ja Kopparin tietojohtamispalvelujen kanssa. Tietopohja on Virta-työtilassa ja jatkossa suunnittelua tukevaa
tietoa on saatavissa intranet Taskusta. Asiakkuuden hallinnan prosessissa asiakkuuksien ja palveluiden hallintaa kehitetään
yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä palvelualueiden kanssa.
Hallintoyksikön osalta konserniohjausta selkeytetään mm. organisaation muutoksilla, omalla uudistamisprojektilla sekä koko
hallintoyksikön henkilöstön Lean-koulutuksella.
Viestinnässä on lisätty tapauskohtaisesti viestinnän suunnittelua ja etupainotteista reagoimista. Viestinnän suunnittelun
kytkemistä entistä vahvemmin toiminnan suunnitteluun on edelleen lisättävä.
Omistajaohjaus on luonut mallin tytäryhteisöjen tavoiteasetannalle yhdessä palvelualueiden kanssa. Malli on otettu käyttöön ja prosessiin liittyvät vastuuhenkilöt on valittu palvelualueilta. Uudessa strategiassa tulee huomioida omistajapolitiikka.
Omistajapoliittiset linjaukset määrittelevät tahtotilan ja suunnan myös rakenteellisten järjestelyjen toteuttamiselle.

		

			

88


± (Toteutuu osittain)

Tavoitteet 1–10 sekä 47-49

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 koottu julkaisuvalmiiksi. Uusia kokeilukäytössä olevia sähköisen osallistumisen
työkaluja ovat ideoiden keräämiseen ja äänestämiseen tarkoitettu Innoduel ja kyselyihin hyödynnettävä Tampereen Raati –
mobiilisovellus. Innoduelia 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.
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 kehitetty lapsiperheiden digitaalista palvelutarjotinta palvelumuotoilun keinoin käyttäjälähtöisesti.
Projektissa on myös kokeiltu yritysten verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä yhteistyössä kaupungin valinnanvapausprojektin kanssa. Lisäksi 6Aika-projektit järjestivät Kipinä-pitchaustilaisuuden helmikuussa yhteistyössä kaupunkiympäristön
palvelualueen kanssa.
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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. Ensimmäisen vaiheen
D
rekrytoinnissa valitut 11 projeketipäällikköä aloittivat maalis-huhtikuun vaihteessa ja tarkentavat palvelualueiden priorisoitujen kehittämiskokonaisuuksien sisältöjä palvelualueilta nimettyjen tehtäväkohtaisten ohjaajien ja ohjausryhmien kanssa.
Toisen vaiheen rekrytointi käynnistyy kesällä 2017 (5 projektipäällikköä). Digiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien projektikohtaisten käytännön toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja toteutus alkamassa.
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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, Heinämäki Anna-Kaisa

11.1

Toteutuminen
L iikuntaolosuhteita on kehitetty tavoitteen mukaisesti. Tesoman jäähallin peruskorjaus ja Kaupin urheilupuiston lämmitettävä tekonurmi ovat valmistumassa. Alasenjärven frisbeegolf-keskuksen rakentamistyöt on aloitettu.
Tampereen kaikki koulut toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelmaa ja suurin osa päiväkodeista on mukana Ilo kasvaa liikkuen
-ohjelmassa.

+ (Toteutuu)

			

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Liikuntaneuvontaa ja liikuntamahdollisuuksista viestintää
kehitetään edelleen.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Heinämäki Anna-Kaisa

11.2

Toteutuminen
L iikuntaneuvonnan esitemateriaali on valmis ja viestintää on tehostettu useilla kanavilla. Yhteistyötä terveysasemien kanssa
on tiivistetty ja yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa on aloitettu. Uusien liikuntaluotsien koulutus on aloitettu. Lisäksi on laadittuhengityssairaille liikkumispolku, jossa mukana on mm. liikkujan apteekkeja. Liikkumispolku on suunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea hengityssairaan liikkumista.
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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, Aaltonen Mikko

11.3

Toteutuminen
Kahdella kotihoidon lähipalvelualueella o
 n alkanut 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.

		

			

± (Toteutuu osittain)

Toiminnan tavoite

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu
hyvinvointinsa kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.

Toimenpide

Aikuissosiaalityön asiakkaille järjestetään liikuntaryhmiä.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Aaltonen Mikko

11.4

Toteutuminen
 itkään toimeentulotuen asiakkaana olleille tarkoitettu Aktiivipassi myönnettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 1183 henkilölle
P
(vuonna 2016 1541 henkilölle).
Nauha ry. toteutti Liikkuva Tampere -projektin kanssa Avaimia arkeen -ryhmätoimintaa, jossa asiakasohjaus tuki Sarviksen sosiaalityöntekijöitä. Ryhmät olivat kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmät kokoontuivat 13 kertaa. Ryhmät sisälsivät fysioterapeuttien ohjaaman liikuntaosion ja luennon.

		

			

92


+ (Toteutuu)

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, Aaltonen Mikko

Toteutuminen
Kiirevastaanottotoiminnan toimintamallia on valmisteltu alkuvuodesta. Toiminta aloitetaan kesällä 2017.
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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, Aaltonen Mikko

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.
Hatanpään sairaalan ja Taysin yhdistymisen valmistelu on aloitettu eri teemaryhmissä ja tuleva hallintomalli on saatu ratkaistua.
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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, Aaltonen Mikko

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. Alkuvuoden tietojen perusteella kotihoidon lääkäripalvelujen piirissä on noin 50 % kotihoidon asiakkaista. Vielä ei voida arvioida, onko näiden ikäihmisten Acuta-käyntien määrä vähentynyt.
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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, Aaltonen Mikko

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, Aaltonen Mikko

Toteutuminen
 anta-Rausasta on lakkautettu osasto S11 paikat vuosien 2016-2017 vaihteessa. Näitä paikkoja käytetään Pohjolankadun
K
tehostetun palveluasumisen asukkaiden remontinaikaisina asumispaikkoina. Kanta-Rausan osasto S9 sulkeutuu 5.6.2017 ja
osasto S10 sulkeutuu syksyllä 2017, mistä on laadittu alustava suunnitelma ikäihmisten palvelulinjan ja sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yhteistyönä. Sairaalatoiminta Kanta-Rausassa päättyy sulkujen seurauksena. 14 sairaalan potilaspaikkaa sijoitetaan vanhainkotiin perustettaville vaativan hoidon paikoille.
Pitkäaikaispotilaiden hoitovuorokaudet ovat vähentyneet vuoteen 2016 verrattuna. Pitkäaikaispotilaiden hoitopaikat ovat
vähentyneet tarkastelujaksolla 22 paikalla vuoteen 2016 verrattuna ja vuoden 2017 aikana pitkäaikashoitopaikat vähenevät
yhteensä 62 paikalla.

		

			

+ (Toteutuu)

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, Kostiainen Leena

Toteutuminen
 alvelurakenteen muutostyö näkyy asiakkaiden siirtymänä lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin.
P
Tilapäisen kotipalvelun osalta muutos näkyy kasvavana palvelutarpeena. Palvelusetelin määrärahat eivät riitä koko vuoden
tarpeeseen ja tästä johtuen on aloitettu tilapäisen kotipalvelun suunnitelmallinen sisällön kehittäminen ja asiakkaalle annettavien palvelutuntien paremman kohdentumisen valmistelu. Palveluseteliä on suunnattu pääsääntöisesti alakouluikäisten ja
pienten lasten perheille. Palveluseteliä käytettiin vuonna 2016 (maalis-joulukuu) 1936 tuntia ja alkuvuonna 2017 (tammi-huhtikuu) 1167 tuntia.
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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, Kostiainen Leena

Toteutuminen
T avoitteen tukemiseksi on aloitettu suunnitelmallinen sosiaalityön ja tehostetun perhetyön tiimirakenteen kehittäminen ja
organisoitumisen muutostyö.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

Uuden nuorten talon pilotointi käynnistetään.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru

16.1

Toteutuminen
 uorten talo avattiin ja pilotti käynnistyi 2.5.2017 Puutarhakatu 2:ssa. Päätoimijat alkuvaiheessa ovat Etsivä työ, Ohjaamo,
N
nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat (erityisnuorisotyö), Tredu, työllisyydenhoito ja sosiaalityö. Lisäksi useat muut eri toimijat
aloittavat Nuorten talossa toiminnan.
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Toiminnan tavoite

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien
pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä.

Toimenpide

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

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru

16.2

Toteutuminen
Hyvinvointiallianssin toiminta- ja palvelumallin määrittelytyö on edennyt suunnitellusti. Alkuvuoden aikana on toteutettu
Tesoman hyvinvointipalvelujen konseptikäsikirja, palvelukuvaukset sekä henkilöstön osaamisvaatimukset ja roolikuvaukset. Palvelujen suunnittelun taustoitukseksi on toteutettu eri käyttäjäprofiileja edustavien tesomalaisten asiakastutkimus.
Palvelujen seurannan ja mittaamisen kehitystyö on käynnissä. Siinä merkittävintä on vaikuttavuusmittareiden määrittely.
Suunnitelma hyvinvointikeskuksen palvelujen käynnistämisen ja tuottamisen päävastuiden jakautumisesta on tehty allianssin
johtoryhmän linjaamana. Tilaajan kustannusraami ja allianssin tavoitebudjetti/tavoitekustannus tarkennetaan kaupungin
talousarvioprosessin aikataulun mukaisesti.Allianssin järjestösektorin yhteistyökumppaneiden kartoittaminen on käynnistymässä. Hyvinvointikeskuksen rooliin osana maakunta- ja sote-uudistusta valmistaudutaan Pirkanmaan liiton kanssa toteutettavalla tiiviillä yhteistyöllä.
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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

16.3

Toteutuminen
 oillisella alueella kumppanuutta on luotu erityisesti ikäihmisten palveluissa, liikunnassa ja terveysaseman asiakasraadin
K
kanssa. Kaakossa alueen toimijat ovat määritelleet Kaukajärven verkostomaista lähitoria ja Hervannan verkostomaista toimintamallia. Etelän ja kaakon alueilla yhteistyötä on aloitettu erityisesti alueen Lähitorien kanssa. Lännessä on käynnistetty
alueen yrittäjien, kaupungin palveluiden ja asukkaiden kumppanuudella palvelun parantaminen teemalla "Parempi karkkipäivä – hyvää oloa ja kohtaamisia" osana Sitran Change Day -kehitystyötä. Kaikilla kolmella alueella aluerahoituksen saajien
kanssa on tehty yhteistyötä mm. tiedottamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Aluekoordinaattorit ovat mukana alueellisen
Luotsitoiminnan kehittämisessä.

		

			

+ (Toteutuu)

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

Toteutuminen
 oillisen alueverkosto (www.koilliskeskus.fi/alueverkosto) aloitti toimintansa keväällä 2017. Se kokoontui kaksi kertaa kooten
K
yhteensä n. 150 osallistujaa. Alueverkosto teki esityksen aluerahan jakamisesta (osallistuva budjetointi) kokeillen sitä ennen
digitaalista äänestyssovellusta. Lisäksi alueverkosto perusti alueen liikkumisen kehittämisen työryhmän. Etelän, kaakon ja
lännen alueverkostot aloittavat toimintansa 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, Heinämäki Anna-Kaisa, Kostiainen Leena

Toteutuminen
 hteistoiminnallista kehittämistä toteutetaan aluekeskuksissa ja kaupunginosissa (esim. Tammelassa lähitorin ja Perheiden
Y
talon Ystävänpäiväkarkelot, kulttuuriluotsitoiminnan pilotointi Tesomalla ja lastenkulttuurikeskus Rullan uusien tilojen ja toimintojen suunnittelu). Kehittämistoimintaan on osallistunut eri ikäisiä alueiden asukkaita, koululaisia, henkilöstöä ja kolmannen sektorin toimijoita.
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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, Aaltonen Mikko

17.3

Toteutuminen
Palvelumuotoilun ensimmäisen vaiheen raportti valmistui maaliskuussa. Seuraava vaihe käynnistyy syksyllä.
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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, Heinämäki Anna-Kaisa

Toteutuminen
J ärjestöedustamon perustamiskokous pidettiin 14.12.2016 ja toiminta on käynnistynyt tammikuussa. Vapaaehtoistoimintaa on
lisätty ja kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Nääsville ry, Kotipesä-hanke, Likioma). Esimerkkejä ovat liikunta- ja
kerholuotsitoimintana ja vapaaehtoistoiminnan messutapahtumana. Uusia liikuntaluotseja on koulutettu 30. Kulttuurisen
vapaaehtoistoiminnan tila Suomessa -selvitys on tehty Tampereella.
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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, Heinämäki Anna-Kaisa, Kostiainen Leena

Toteutuminen
L ukuvuonna 2016-2017 kahdeksalla ylä-, yhtenäis- ja erityiskoululla on järjestetty Mun taide -kursseja yhteistyössä kulttuuritoimen, harrastava iltapäivä -toiminnan sekä paikallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa osana hallituksen kärkihanketta. Kursseja toteutettiin 15. Yksi kurssi kokoontui 24 kertaa lukuvuoden aikana ja yksi kerta kesti 90 minuuttia (erityisen
tuen tarpeessa olevien lasten osalta kesto oli 60 minuuttia). Yhdellä kurssilla oli keskimäärin 10 lasta (vaihtelu 5-30 lasta/
kurssi). Kurssien sisällöt on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän harrastuskyselyn pohjalta, johon tamperelaisten koulujen oppilaat ovat vastanneet.

		

			

+ (Toteutuu)

Toiminnan tavoite

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella
digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä

Toimenpide

Digitaalista viestintää lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

Vastuuhenkilö

Kuosmanen Taru, Heinämäki Anna-Kaisa, Kostiainen Leena

21.1

Toteutuminen
 igitaalista viestintää lisätään ja kehitetään varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa osana kaupungin digiohjelmaa.
D
Monikanavaista viestintää on kehitetty liikunta- ja nuorisoyksikön, kulttuuri ja taideyksikön sekä kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön palveluissa. Esimerkiksi tuotanto- ja viestintäjärjestelmän integroivaa sähköistä sovellusta testataan yli 200 esiintymistä kattavan puistokonserttisarjan tuotannossa ja viestinnässä. Viestintää sosiaalisessa mediassa on tehostettu. Infonäyttöjen hankintaprojekti liikuntalaitoksiin ja nuorisotaloille on käynnistetty. Kirjaston maksujen verkkomaksu on otettu käyttöön.
Langattomien verkkoyhteyksien saamista yksittäisiin nuorisotaloihin selvitetään. Vuonna 2016 kirjastossa käyttöön otettu
Chat-palvelu verkkokirjastossa laajenee ja Työväenopiston digi-hanke etenee.
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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, Aaltonen Mikko

Toteutuminen
Asiakasohjauksessa toteutetaan kahta ODA-pilottia: vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden hakemusprosessi sekä
omaishoidon tuen hakemusprosessi. Tavoitteena on saada hakemusprosessi sähköiseen muotoon, jossa hakija voi itse täyttää
hakemuksensa ja tehdä sitä edeltävän oma-arvioinnin, jossa hän arvioi mahdollisuuttaan saada kyseinen palvelu. Pilotin
ohessa on aloitettu omien prosessien sujuvoittaminen hyödyntämällä LEAN-menetelmää.
Toiminnan uudistamisen ja sähköisen asioinnin tavoitteena on saada selkeiden hylkäämiseen päätyvien hakemusten määrää vähennettyä ja sujuvoitettua prosessia asiakkaan näkökulmasta.
Molemmissa piloteissa on alkuvuoden aikana selvitetty nykytilannetta ja prosesseja sekä mitattu nykytilaa kuvaavia toimintoja, kuten hakemusten ja hylkäysten määrää sekä hakemusprosessin keskimääräistä käsittelyaikaa. Kuljetuspalveluissa prosessia on muutettu siten, että hakemukset pyritään käsittelemään heti vireilletulovaiheessa, vähintään 14 päivän kuluessa.
Omaishoidon tuessa on lisätty hakemusten käsittelykokousten määrää.
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, Aaltonen Mikko

21.3

Toteutuminen
 oma-potilaslogistiikka -ohjelma on käytössä Hatanpään osastoilla A3, A5, U3 ja V3. Tavoitteena on jatkaa pilotointia vuoU
den 2017 loppuun ja ottaa seuraavaksi mukaan Hatanpään kirurgian osastot A2 ja B3, jolloin saadaan kokemuksia potilaiden
siirrosta Taysin osastoilta Hatanpään osastoille.
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. Lisäksi kesällä 2017 luovutaan joistakin pienistä päivähoitoyksiköistä.
Sähköisiä hyvinvointipalveluja kehitetään mm. Oda-projektissa, joka on edennyt lähes suunnitelman mukaisesti. Tampereen
yhdeksästä pilotista yhdessä päästään kesäkuussa suunnitelman mukaisesti asiakastestausvaiheeseen, muiden osalta testaus
siirtyy syksyyn.
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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
S tart Tampere -ohjelma käynnistyi 1.1.2017. Ohjelman neljälle osa-alueelle (terveys, teollisuus, liikenne ja yhteydet) on valittu
teemajohtajat. Muut valitaan suunnitelman mukaan toisen vuosikolmanneksen aikana. Tiekartoista terveys on valmistunut,
muut valmistuvat suunnitelman mukaan loppuvuoden aikana.

+ (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.
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Toiminnan tavoite

Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty

Toimenpide

Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön
muodostamiseen

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo, Heinämäki Anna-Kaisa

23.1

Toteutuminen
 aupunki on toiminut aktiivisesti yhteistyössä OKM:n, Teknologiateollisuuden ja muiden perustajien sekä yliopistojen ja
K
ammattikorkeakoulun kanssa uuden yliopistosäätiön perustamiseksi.Yliopistosäätiö perustettiin 20.4.2017 Raatihuoneella.
Tamk Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että se mahdollistaa sen, että uusi yliopistosäätiö omistaa Tamk Oy:tä. Uuden
yliopistosäätiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on johtaja Teppo Rantanen.

		

			

+ (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
 aupungilla on valmius luovuttaa Tamk Oy:n osakkeet heti, kun valtuuston päätöksen ehto, että uusi yliopistosäätiö saa
K
oikeuden harjoittaa yliopistotoimintaa, täyttyy. Tämä tapahtuu Eduskunnan päätöksin syysistuntokaudella. Kaupunginhallitus
lisäksi asetti ehdoksi sen, että säätiö vastaa Tamk Oy:n omistajanvaihdoksen myötä mahdollisesti syntyvistä kasvavista eläkevastuista. Eduskunnalle annetun Keva-lain hyväksymisen myötä nämä vastuut eivät kasva, vaan Keva voi edelleen hoitaa
ammattikorkeakoulun eläkkeitä, vaikka omistuksesta alle 50 % on jatkossa kuntasektorilla.
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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
Kokeilu käynnistyy 1.8.2017 edellyttäen, että eduskunta hyväksyy kokeilua koskevan lainsäädännön. Kokeilun aikana kaupungin vastuulla olevien asiakkaiden määrä nousee noin 4 000:sta 15 000:een.
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen kehitysohjelma, hyötytavoitteet, riskianalyysit, budjetti sekä seudullinen toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Viestintäsuunnitelma on valmistelussa. Sopimusneuvottelut 10 kunnan ja kolmen valtion viraston välillä on käyty ja resurssi- ja
kustannusjaoista kuntien ja valtion toimijoiden kesken on sovittu. TE-hallinnosta Tampereen kaupungille siirtyvät esimiehet
on määritelty ja he ovat asteittain aloittaneet kokeilun valmistelun seudun kuntatoimijoiden rinnalla. TE-toimiston henkilöstön ilmoittautuminen kokeilun tehtäviin alkaa toukokuussa.
Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon uusi hallintorajat ylittävä toimintamalli, Typan uusi sisäinen ydintehtävä ja Typan
organisaatiorakenne ovat valmistelussa niin, että ne ovat käyttöön otettavissa 1.8.2017.
Uusia palveluja kokeilun käyttöön on suunniteltu ja valmistelulla pyritään turvaamaan asiakkaille hyvä ja vaikuttava palveluntarjonta heti kokeilun alkaessa.
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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
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun toteuttamiseksi on valmisteltu Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen
seudullista toimintamallia, joka mahdollistaa aiempaa vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien työvoima-, yritys- ja muiden
palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Osa palveluista keskitetään Tampereelle kuntien yhteisesti rahoittamana (työ- ja toimintakykypalvelut, kotouttaminen).
Kaupungin sisältä on haettu synergiaetuja eri palvelualueiden ja palveluryhmien välisellä uudenlaisella yhteistoiminnalla.
Alkuvuoden aikana pääpaino on ollut rekrytointi- ja uravalmentautumisen palveluiden rakentaminen yhdessä Tredun kanssa
voimavaroja ja tiloja yhdistämällä. Tavoitteena on nuorten työttömyyden ennaltaehkäiseminen ja valmistautuminen ammatillisen koulutuksen reformiin sekä työttömien työnhakijoiden osaamisen vahvistaminen ja työllistymisen vaikuttavuuden
parantaminen kokeilun aikana. Lisäksi on käynnistetty vastaava yhdistäminen yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän
kanssa liittyen yritteliäisyyden lisäämiseen palkkatyöhön työllistymisen vaihtoehtona. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa kehitetään edelleen.
Kaupungin ulkopuolelta on haettu synergiaetuja rakentamalla erilaisia palveluja mm. yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa sekä selkeytetty rajapintoja ja määritelty yhteisiä prosesseja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston
kanssa kokeilun sujuvan toimeenpanon varmistamiseksi.
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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 kaavaehdotusta jouduttaneen muuttamaan, jolla on vaikutuksia aikatauluun ja keskustan kasvutavoitteisiin.
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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 kesällä, mikäli valtion osapuolten kanssa päästään sopimukseen jatkon ehdoista. Yleissuunnitelma ja yhteistyösopimus
alueen kehittämisestä on tavoitteena saada tehtyä 2018 alkuvuoteen mennessä.
Kansi ja areenahankkeen toteutussopimuksen toimeenpano ja sen mukaisen investointipäätöksen valmistelu on edennyt
toteuttajakumppanin kanssa. Monitoimiareenan ehdollinen osakassopimus hyväksyttiin 15.5. Kaupunginhallituksessa ja ehdollinen investointipäätös on tavoitteena tehdä ennen kesää. Rakentamispäätös on mahdollista tehdä syksyllä kun KHO:ssa
olevat valitukset on ratkaistu ja valtionosuus on varmistunut notifiointipäätöksen jälkeen. Toteutuksen käynnistyessä syksyllä
2017 valmistuu ensimmäinen vaihe 2020 vuoden loppuun mennessä.
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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 ja valmistelu on käynnissä. 
Särkänniemen yleissuunnitelman toteuttamisen mahdollistava asemakaavaprosessi ja sen ohella alueen hankekehittäminen
yhdessä Särkänniemi Oy:n kanssa käynnistyvät 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 ja keskustan
kasvutavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti.

		

			

± (Toteutuu osittain)

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 käynnistetty ja brändityötä toteutetaan yhdessä kaupunkistrategian kanssa. Brändilupaus rakennetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Ensimmäinen osallistumisvaihe käynnistyy 8.5.2017 avattavilla
kyselyillä.
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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 suunnitellusti syksyllä 2017, kun Tampereen brändilupaus ja kärkiteemat on määritelty osana brändityötä.
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26.3

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

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 uudistamista arvioidaan.
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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
 otimaan markkinoinnin painopiste on ollut uuden Tampere-Riika – yhteyden esiintuomisessa. Myös muita yhteyksiä on
K
markkinoitu Pirkanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla.
Kansainvälisessä markkinoinnissa on keskitytty "Tampere destinaationa" - markkinointiviestintään niissä kohteissa, joista on
joko suorat tai hub-asemien kautta kulkevat lentoyhteydet Tampereelle.
Uusien lentoyhteyksien saamiseksi ja olemassa olevien vahvistamiseksi on käyty neuvotteluja lentoyhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Keskusteluja on myös käyty kansainvälisiä tapahtumia palvelevasta lentotarjonnasta ja sen pohjalta on
sovittu menettelytavoista.
Flybus sukkulayhteys avattiin aamun lähteville sekä illan saapuville lennoille.
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Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

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

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

28.1

Toteutuminen
Tarasten alueella on teollisuustontteja yhtensä 22,9 ha. Kaavan kaikki tontit ovat vapaana. Tarasteella on teollisuus- ja jätteenkäsittelyrakennusten tontteja.
Linnainmaa, Sammon valtatiellä korttelin 5720 tontti 2 on vapaa ja (toimisto KT) rakennusoikeus on 1 500 m2. Tontin 2 eteläosassa on vapaana noin 10 000 m2 alue. Korttelin 5714 ohjeellinen tontti 4 on vapaa; (toimisto KT) Pukinekatu 4. Tontin koko
on n. 23 000 m2 e=0,5.
Kolmenkulman työpaikka-alueelle Myllypuroon on hyväksytty asemakaava. Alueella on toimistorakennusten tontteja.
Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita.

		

			

Toiminnan tavoite

Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti

Toimenpide

Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja
Kolmenkulmassa.

Vastuuhenkilö

Rantanen Teppo

+ (Toteutuu)

28.2

Toteutuminen
L ahdesjärvi odottaa lainvoimaa. Hallinto-oikeus hylkäsi Lahdesjärveä koskevat valitukset, mutta edelleen on valitusoikeus
KHO:teen.
Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus ja ehdotus menee
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 aikana. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin ja
kehittämiselle sekä tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha
ja teollisuusrakentamisen 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
K
valmistuu päivitetyn aikataulun mukaisesti keväällä 2018. 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
L upahakemuksia laaditaan ja ne on tavoitteena jättää kesällä 2017. Töiden on tavoitteena käynnistyä 2018 lopussa tai keväällä
2019. 0-kuidun pilotti on tavoitteena toteuttaa Sellupuiston edustalla ja järvitäyttö Paasikiventien rannassa välillä Pölkkylänniemi-Vaitinaro.
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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
Alkuvuodesta on solmittu muutama uusi vuokrasopimus pienehköjen toimijoiden kanssa. Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut yhdellä. Neuvottelut ovat kesken usean mahdollisen toimijan kanssa.Kaupunginhallituksen linjauksen
mukaisesti vanhoihin tehdasrakennuksiin haetaan isojakin toimijoita, jotka investoisivat rakennusten kunnostamiseen ja
sijoittaisivat toimintojaan niihin.
Hiedanrannasta on uutisoitu useissa eri kansallisissa tiedotusvälineissä. Hiedanranta toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi alueella on vieraillut useita kymmeniä vierailuryhmiä.Alueen tapahtumiin on kuluvana vuonna osallistunut yli
3000 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

Toteutuminen
Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tonttejavuonna 2017: Ranta-Tampella 12 000 ke-m2 (kerrosneliömetri), Isokuusi kilpailualue 5000 ke-m2 ja Haukiluoma 6000 ke-m2 . Tonttihaussa
asetetaan haettavaksi n. 23 000 ke-m2. Täydennysrakentamisen kautta (TOAS, POAS) kohtuuhintaista vuokra-asumista
suunnitellaan lisääntymään n. 4000 ke-m2. Yhteensä 27 000 ke-m2. Kohtuuhintainen asuminen määritelty MAL-sopimuksen
mukaisesti.
30.4.2017 mennessä on luovutettu 6200 k-m2 .
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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

31.1

Toteutuminen
Kevään tonttihaussa tarjolla oli yhteensä 102 tonttia. Tonteista 43 oli uusia ja 59 aikaisemmilta hakukerroilta hakematta
jääneitä tai peruuntuneita. Aiemmista hauista vapaaksi jääneitä tai peruuntuneita vuokratontteja on tarjolla Haukiluoman,
Hervantajärven, Ikurin ja Vehmaisten kaupunginosista sekä yksi tontti Vuoreksen Isokuusi I:ssä. Jatkuvassa haussa tontteja
on Kämmenniemessä 13 ja Multisillassa yksi.
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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

31.2

Toteutuminen
Vuoreksessa on 34 vuokrattavaa tonttia ja 10 myytävää. Kevään haun uudet tontit olivat Vuoreksessa, joista osa myydään
kiinteällä hinnalla ja osa vuokrataan.
Hervannassa on aiemmista hauista vapaaksi jääneitä 48 vuokratonttia.
Jatkuvassa haussa tontteja on Kämmenniemessä 13.
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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

34.1

Toteutuminen
Tilat 24/7 -projekti käynnistyy 22.5.2017 ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoimaja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä.
Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmi-järjestelmän.
Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja
järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon. Tällä hetkellä
kartoitetaan markkinoilla olevia järjestelmä- ja lukostotoimittajia, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita.
Fyysisestä avaimesta luopuminen on palvelun keskeisimpiä digitalisoinnin tavoitteita, jolla voidaan saada aikaan henkilöstöresurssien ja fyysisen tekemisen vähentymistä. Varausjärjestelmän avulla asiakkaan ei tarvitse noutaa ja palauttaa avainta
kaupungin ylläpitämään toimipisteeseen.
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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
Palvelua on kehitetty siten, että 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 kehityskäytännöstä on sovittu.
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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

Joukkoliikenteen tarjontaa kohdistetaan tehokkaammin hyvän
kysyntäpotentiaalin alueelle.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

35.1

Toteutuminen
 esäliikennekauden alkaessa 5.6. lisätään vuoroja Härmälän ja Hervannan suunnilla sekä keskustalinjalla 2. Talvikauden
K
alkaessa 14.8. lisätään liikennettä runkolinjoilla niin, että Lentävänniemen ja Niemenrannan sekä Vuoreksen alueella kyetään
vastaamaan kasvavaan kysyntään. Vähäisiä harvennuksia tehdään hiipuvan kysynnän alueilla.

		

			

+ (Toteutuu)



117


Yhdyskuntalautakunta
ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Toiminnan tavoite

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia
vuodesta 2016

Toimenpide

Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten
palvelujen markkinointia.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

35.2

Toteutuminen
 evään aikana on markkinoitu joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. Sähköisten palveK
lujen käyttö on kasvanut noin 20 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
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36.1

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
 aitiotien rakennustyöt ovat alkaneet Hervannan valtatien varrella joulukuussa 2016. Maaliskuussa 2017 rakennustyöt ovat
R
alkaneet Pirkankadulla, Sammonkadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Kekkosentiellä. Huhtikuussa rakennustyöt alkoivat Hervannassa Insinöörinkadulla. Raitiotien rakennustyöt Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadun asematunnelissa alkavat kesäkuun
alussa. Ensimmäinen ratakisko lasketaan maahan toukokuun puolivälissä Hervannassa. Vuoden 2017 aikana on rakennettu n.
1 km valmista kaksiraiteista raitiotierataa. Uusista silloista on v. 2017 rakenteilla Kekkosentien ylittävä raitiotiesilta ja Turtolan
alikulkukäytävä. Raitiotieallianssi rakentaa nk. synergisenä rinnakkaishankkeena Posteljooninpuiston hulevesialtaan, jonka
rakennustyöt alkoivat maaliskuussa. Hallilan ja varikon asemakaavoista on valitettu oikeusasteisiin. Kaavavalitukset ovat
muuttaneet Raitiotieallianssin osan 1 rakennustöiden järjestystä.
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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
 aupunginhallitus teki päätöksen raitiovaunujen toimittajasta 3.10.2016. Päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. ToukoK
kuun puoliväliin mennessä markkinaoikeuden päätöstä ei ole saatu. Vaunutoimittaja ei toistaiseksi osallistu Raitiotieallianssin ratainfran ja varikon suunnittelutyöhön. Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupungin valmistelevat yhdessä raitiovaunujen muotoilijan hankintaa.
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36.3

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
T ampereen Raitiotie Oy on perustettu loppuvuodesta 2016. Osakeyhtiön organisoituminen on toistaiseksi kesken. Toimitusjohtajan valinta ratkeaa touko-kesäkuussa. Raitiotie Oy:n ja kaupungin välinen vastuunjaon sopimus on valmisteilla. Kaupunki on toistaiseksi maksanut Raitiotieallianssin laskut osakeyhtiön puolesta. Päätös vaunutoimittajasta on markkinaoikeudessa
arvioitavana. Varikon suunnittelua on ohjannut osakeyhtiön ostama raitiotieasiantuntija. Operointi- ja ylläpitovaiheiden
sopimusten valmistelu alkaa uuden toimitusjohtajan aloitettua.
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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
 arkkinavuoropuhelua on käyty asiasta kiinnostuneiden mahdollisten tarjoajien kanssa. Joukkoliikenneyksikkö on käynnistäM
nyt kilpailutuksen taustavalmistelut. Valmisteluihin on tarkoitus kytkeä mukaan myös Tampereen Raitiotie Oy ja sen organisoitumista on odoteltu. Virallinen markkinavuoropuhelu on tarkoitus aloittaa syys-lokakuussa 2017 ja varsinainen hankitaprosessi käynnistyy syksyllä 2017.
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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, Salmi Pekka

36.5

Toteutuminen
 aitiotiehen liittyvät asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. TarR
vittavien lupien osalta on pyritty panostamaan käsittelyjen nopeuttamiseen. Hyväksytyistä kaavoista ja myönnetyistä luvistä
jätetyt valitukset muodostavat kaupungin toimenpiteistä riippumattoman vakavan aikatauluriskin.
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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, Salmi Pekka

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)

36.7

Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen
joukkoliikennelinjaston toimintakyky lisäämällä suunnittelun määrää.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

Toteutuminen
J oukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä ajoaikoihin
keväällä 2017. Talviliikennekauden 2017-2018 alusta ollan muutamille runkolinjoille lisäämässä autoja ja muussa liikenteessä muutetaan aikatauluja ja luovutaan osittain mm. vakiominuuttiaikatauluista.
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Toiminnan tavoite

Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston
tekemän päätöksen mukaisesti

Toimenpide

Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

36.8

Toteutuminen
 aitiotien operoinnin kilpailutusta on valmisteltu vähäisesti tammi-huhtikuussa. Hankinta on tarkoitus käynnistää syksyllä
R
2017.
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Toiminnan tavoite

Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on
kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Toimenpide

Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti
raitiotiekäytävässä ja keskustassa.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

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 ja
katusuunnitelman laatiminen käynnistyy kesällä 2017.
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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, Salmi Pekka

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.
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Toiminnan tavoite

Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan
saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla

Toimenpide

Jatketaan Kunkun parkin suunnittelua ja aloitetaan Näsinkallion
eritasoliittymän suunnittelu.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

38.2

Toteutuminen
 unkun parkin operaattorin ja suunnittelun kilpailutus on käynnistetty. Näsikallion ja Amuritunnelin yleissuunnittelu on aloiK
tettu. 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, Salmi Pekka

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 haittavista 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 ja 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.
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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, Salmi Pekka

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 valmisteltu projektia "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.
Projekti käynnistyy toukokuun aikana. 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, Salmi Pekka

Toteutuminen
 yväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta.
H
Vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu 56520 k-m2 asuinkerrosalaa, josta 99% (55899 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, Salmi Pekka

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, Salmi Pekka

Toteutuminen
L ean-kehityshanke käynnistetty, ensimmäisenä painopisteenä rakennusvalvonnassa lupaprosessin aloitusvaiheen kehittäminen sekä konsulttivetoisesti nykyprosessin kuvaaminen ja analysointi. Asemakaavoituksessa tiivistetty kaavaharkintavaihetta
sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Kaupunkimittauksessa käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin
pilotti.
Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke käynnistetty.
Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Ilmasto- ja energiatavoitteet ja sitoumukset päivitetään.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

42.1

Toteutuminen
Ilmastotavoitteet kuten hiilineutraalin Tampereen tavoitevuosi päivitetään kaupunkistrategiatyön ja ympäristöpolitiikan
tarkistuksen yhteydessä tiekarttatyön yhteydessä tehtyjen skenaariolaskelmien pohjalta, kansainvälisten ilmastositoumusten
päivitys on myös 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, Salmi Pekka

42.2

Toteutuminen
Tiekarttojen esittelymateriaali on viimeistelyvaiheessa. Nettisivuja valmistellaan.
Ilmastokumppanuusmallin valmistelu tiekarttojen toteuttamiseksi on aloitettu, ideointi ja toteutus kick-off tiekarttatyöhön
osallistuneille yrityksille on kesäkuussa 2017. Työtä jatketaan mm. yhteisillä hankeideoinneilla yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa syksyllä. Yritys- ja hankeyhteistyöllä on kytkentä myös Smart Tampere-elinvoimaohjelmaan.
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Toiminnan tavoite

Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005
tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide

Laaditaan uuden Kuntien energiatehokkuussopimuksen
toteuttamissuunnitelma.

Vastuuhenkilö

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

42.3

Toteutuminen
Tampereen kaupunki on kh:n 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 valmistellaan.

		

			

+ (Toteutuu)



127


Yhdyskuntalautakunta
ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

45.1

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, Salmi Pekka

Toteutuminen
 aankäytön prosessien digitalisoimiseen tähtäävä MAD2017-projekti käynnistyi maaliskuussa 2017. P
M
 rojektiin palkattiin
digi-projektipäällikkö huhtikuussa Digi-ohjelman toimesta ja kokeilujen toteutus on käynnistynyt. MAD2017-valmisteluprojektissa luodaan valmiudet käynnistää vuoden 2018 alussa maankäytön toimintatapoja ja prosesseja, järjestelmiä sekä tiedon- ja toiminnanohjausta koskevat uudistukset, joilla tavoitellaan asukas- ja asiakaskokemuksen ja tuottavuuden olennaista
parantumista.
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45.2

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

Nurminen Mikko, Salmi Pekka

Toteutuminen
 igiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön 1.4.2017
D
alkaen. Hankinnan valmistelut ovat käynnistyneet.
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liikelaitokset ja pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

1

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

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 alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna. Yksi tapaturma on sattunut alkuvuonna. Koko 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
VVY:n kyselyn 2/2017 tuloksia ei ole vielä raportoitu. Tampereen Veden hintoja ei korotettu vuodeksi 2017, joten tavoite todennäköisesti saavutetaan.

									

+ (Toteutuu)

Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla
tasolla

4

Mittari	Asiakastyytyväisyys
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Innolinkin asiakastyytyväisyystutkimus on tehty. Tulokset raportoidaan elokuun toiminnan ja talouden katsauksessa.

? (Ei voida arvioida)
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Tampereen Vesi
Toiminnan tavoite

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan

5

Mittari	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v.
Vastuuhenkilö

Pesonen Pekka

Toteutuminen
Suunnitellut saneeraukset toteutetaan. Tavoitteen toteutuma raportoidaan vuoden lopussa tilinpäätösennusteessa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

6

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

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
T uki- ja liikuntaelinsairauksien raportteja ei ole alkuvuoden osalta vielä käytettävissä.
Tapaturmien määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

? (Ei voida arvioida)

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 tilaajan tilausta vastaamaan.

+ (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
T ilaajalle on annettu tuotantosopimuksen mukaisesta hinnasta yli 7 % alennus. Alennusta on kasvatettu myös vuoden 2017
alussa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kaupunkiliikenne
Toiminnan tavoite

10

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

Mittari	Toteutuneiden linjakilometrien määrä/ tilatut linjakilometrit
Vastuuhenkilö

Pirhonen Pekka

Toteutuminen
TKL:sta johtuvasta syystä on linjakilometrejä jäänyt ajamatta alle 0,08 %. Toteutuneita linjakilometrejä on yli 99,92 %.

+ (Toteutuu)

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2016 - Strategiakortit

133



Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

11

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

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 48 % ajalla 1-4/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Infrassa on otettu käyttöön vuonna 2015 työturvallisuuden toimintamalli, jonka toteuttamiseen liittyvää palkitsemista on
uudistettu vuoden 2017 alusta alkaen. Tapaturmien määrä on laskenut 60 % ajalla 1-4/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Lopullinen toteutuma raportoidaan vuoden lopussa.

± (Toteutuu osittain)
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Tampereen Infra
Toiminnan tavoite

13

Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden
toimintamallin mukaiseksi

Mittari	Tehdyt toimenpiteet
Vastuuhenkilö

Suominen Sakari

Toteutuminen
 rganisoinnista ja siihen liittyvästä liikelaitoksen palvelukokonaisuuksien arvioinnista on laadittu suunnitelma huhtikuussa
O
2017. Organisoinnin suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien arviointi tehdään tältä pohjalta syyskuun loppuun mennessä.
Aikataulu mahdollistaa päätöksenteon loppuvuodesta 2017, mikäli selvitysten perusteella tarvetta ilmenee.

+ (Toteutuu)

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)
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Tampereen Voimia
Toiminnan tavoite

15

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

Alatalo Tarja S

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 S

Toteutuminen
T uki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat kasvaneet 24 prosenttia (2016: 1929 pv, 2017: 2395 pv). Työtapaturmat
ovat vähentyneet 9 prosenttia (2016 23 kpl, 2017: 21 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 S

17

Toteutuminen
Asiakaskyselyt tehdään syksyllä ja raportoidaan viimeistään 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 S

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 S

Toteutuminen
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päättänee selvityksen käynnistämisestä toukokuussa.

? (Ei voida arvioida)

Tampereen Tilakeskus
Toiminnan tavoite

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden

20

Mittari	Liikevaihto/HTV
Vastuuhenkilö

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. Poissaolot
ovat nousseet 6,7 prosenttiyksikköä vuoteen 2016 verrattuna. Erityisesti pidemmät poissaolojaksot ovat lisääntyneet. Poissaolojen laskemiseksi pyritään yhteistyössä Tullinkulman Työterveyden kanssa pureutumaan ensin poissaolojen syihin ja tämän
jälkeen sovitaan toimenpiteistä. Korvaavan työn tunnetuksi tekeminen organisaatiossa ja sen aktiivinen hyödyntäminen on
yksi suunniteltu keino poissaolojen vähentämiseksi. Tavoitteen toteutuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä tämän tarkastelujakson perusteella.
Työtapaturmien määrä on laskenut 20 prosenttia ajalla 01-04/2017 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
 htiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on käynnistynyt omistajaohjauksen johdolla. Kaupunginhallituksen liiketoiminY
tajaosto käsitellee asiaa toukokuun kokouksessaan. Tilakeskus 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.

? (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. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella on
em. toimenpiteitä suoritettu yritys- ja laitoskohteissa 755 kpl (30 % vuosiarviosta) ja asuinrakennuksissa 13 777 kpl (66 %
vuosiarviosta).

+ (Toteutuu)
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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 ovat alla olevassa taulukossa.
Riskiluokka

I
II
III
IV

1. yksikön
toimintavalmiuusaika
Tavoite %

60
80
95
ei tavoitetta

Toteutuma %

Pelastustoiminnan
toimintavalmiusaika
Tavoite %
63
55
88
75
98
95
95

+ (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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