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 Lyhyesti

Toimintaajatus

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta
ajatus on tuottaa Tampereen kaupungin alueella kor
kealuokkaisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehi
tyksen mukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Paino: Fast Point Oy, Tampere 2010
Kuvat: Pekka Pirhonen ja TKL:n arkisto

Toimitusjohtajan katsaus

Perinteinen liikennelaitos
nimi vaihtui vuoden
2009 alussa uuden liike
laitoslain edellyttämänä
Tampereen Kaupunki
liikenne Liikelaitokseksi.
Vanha tuttu lyhenne
TKL jäi kuitenkin jäljelle
ja itse asiassa sai entistä
näyttävämmän roolin mm.
autojen kyljissä ja muussa
viestinnässämme.

Uusi  joukkoliikennelaki,  joka astui  voimaan  joulukuun
3 päivänä 2009, puolestaan oli  taustalla kun seudulli
sen liikenteen järjestämiseksi tulevaisuudessa tarvittiin
selvitystyö ja työlle asiantunteva tekijä. Kutsun tehtä
vään sai TKL:n toimitusjohtaja Matti Rainio,  joka  siir
tyikin tammikuun alusta 2009 seutuhallinnon palveluk
seen runsaaksi vuodeksi. TKL:n johtokunta nimitti vs.
toimitusjohtajaksi Pekka Pirhosen.

Vuotta 2009  leimasi maailmanlaajuinen taantuma, jo
ka kosketti Suomessa voimakkaasti myös kuntasekto
ria.  Tampere  perinteisenä  vientiteollisuusalueena  oli
yksi  voimakkaimmin  verotulojen  vähentymisestä  kär
sineitä  kaupunkeja.  Tämän  seurauksena  kaupungissa
lähdettiinkin  toteuttamaan  mittavaa  säästöohjelmaa
kevättalvesta  alkaen.  Liikelaitoksille  annettiin  uudet
tulostavoitteet.  Myös  TKL:n  saa  perinteisen  nollata
voitteen sijaan yli puolen miljoonan euron tulostavoit
teen.

Laman  positiivisena  seikkana  seurasi  edellisvuonna
kohonneiden  polttoainehintojen  voimakas  lasku.  Osa
kertyneestä polttoainekustannusten säästöstä ohjattiin
konsernihallinnon johdolla solmitun sopimuksen myötä
alennettuna  tuotantohintana  tilaajan  hyödyksi.  Auto
ja konekeskuksen korjaamopalveluiden kanssa solmit
tiin vuodelle 2009 raamisopimus, jolla määriteltiin kus
tannukset  kaluston  huollosta  ja  samalla  valvontame
kanismi  näille  menoille.  Sopimuksen  seurauksena
huollon kustannukset saatiin laskemaan edellisvuodes
ta yli miljoonalla eurolla.

Liikenteenhoidon kannalta merkittävin muutos, kilpai
lutuksen myötä yksityiselle sektorille siirtyneiden linjo
jen  2  ja  15  päättymisen  myötä,  tapahtui  kun  liiken
teenvalvonta  siirtyi  heinäkuussa  Keskustorilta  Neka
laan. Toiminta Nekalasta käsin mahdollistaa varsinkin
aamun  aikaisten  lähtöjen  paremman  valvonnan  ja
avun antamisen ongelmatilanteissa. Myös pienet huol
totyöt ja autojen vaihdot voidaan tämän myötä toteut
taa pitkälti omin voimin.

Tiukassa  säästökuurissa  menoja  karsittiin  ja  tehok
kuutta  haettiin  myös  henkilöstökulujen  sekä  liiketoi
minnan muiden menojen osalta. Tässä myös onnistut

2009 2008 2007 2006

Matkat vaihtoineen (milj.) 23,7 25,6 24,9 24,2

Ajokilometrit (milj.) 10,9 11,3 11,1 10,5

Linjakilometrit (milj.) 10,2 10,5 10,4 9,6

Vakinainen henkilöstö 355 391 391 429

Linjaautoja 155 156 159 153

Liikevaihto (milj. euroa) 29,5 28,8 28,6 26,0

Konsernituki (milj. euroa) 3,1 3,1 0,0 1,5
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tiin  hyvin.  Tilikauden  kokonaistulos  nousi  annetuista
hinnanalennuksista  huolimatta  tavoitteeksi  asetetun
0,6 miljoonan sijasta yli 2,3 miljoonaan euroon.

Tappiollisten  aiempien  vuosien  seurauksena  taseen
oman pääoman edellisten kausien ylijäämä oli käänty
nyt negatiiviseksi.   Nyt saavutettu tulos korjaa ylijää
män taas selvästi positiiviseksi.

Taloudellisten  tavoitteiden  ohella  saavutettiin  myös
laadullisia tavoitteita. Liikenteen luotettavuus parani ja
ajamatta jäi aiempaa pienempi osuus linjakilometreis
tä.

Vuoden 2006 loppupuolella alkanut matkustajien mää
rän  kasvu  Tampereen  joukkoliikenteessä  taittui.  Mat
kustajamäärä Tampereen sisäisessä joukkoliikenteessä
väheni  1,2 %.  TKL:n  osalta matkustajamäärän  vähe
neminen  oli  tätäkin  suurempi,  johtuen  kilpailutuksen
seurauksen vähentyneestä liikennesuoritteesta.

Investointeja  tehtiin  vain  linjaautokalustoon.  Uusia
Volvo 8712 matalalattiallisia  linjaautoja rekisteröitiin
7  kpl.  Kalustoinvestointeja  tehtiin  yhteensä  1,7  mil
joonalla eurolla.

Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen  palveluksessa  oli  kaikkiaan  404  henki
löä, 14 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Linjaautojen
määrä oli yhtä pienempi kuin edellisvuonna, eli 155.

               Pekka Pirhonen,
  vs. toimitusjohtaja 2009

Liikennepalvelut

Vuonna  2006  käynnistetyn  tilaajatuottaja  –mallin
mukaisesti  Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
rooli on joukkoliikennepalvelujen tuottajana, tilaajayk
sikön kanssa  neuvotellun  tuotantosopimuksen  mukai
sesti.  Joukkoliikenteen  palveluiden  suunnittelu  ja  to
teutus sekä lippu ja informaatiojärjestelmien kehittä
minen  näihin  liittyvine  asiakaspalveluineen  on  kuulu
nut  Tampereella  yhdyskuntalautakunnan  alaisen  kau
punkiympäristön  kehittäminen  prosessiin  kuuluvan
joukkoliikenteen tilaajayksikön tehtäviin. Joukkoliiken
teen  tilaaja  tehtäviin  kuuluu  reittien  suunnittelun,  ai
kataulujen  ja  autokiertojen  suunnittelun,  yhteistariffi
liikenteen clearingin eli rahanjaon, lippujen myyntiver
koston, tariffisuunnittelun, palveluliikenteen suunnitte
lun sekä joukkoliikenteen yleisen tiedotuksen ja mark
kinoinnin  ohella  hankkia  ja  tarvittaessa  kilpailuttaa
joukkoliikennesuoritteet, arvioida joukkoliikennetarvet
ta  ja  sen  kehitystä  sekä  kehittää  ja  koordinoida  seu
dullista joukkoliikenneyhteistyötä.

Vuoden 2007 lopulla toteutettiin ensimmäinen julkinen
kilpailutus ja nykyisin yksityinen sektori operoi  linjoja
2, 7, 10, 15, 27 ja 32. Vuonna 2009 kilpailutettiin  li

säksi  linjat  17,  20  ja  22.  Kilpailun  voitti  Länsilinjat
Oy:n ja Väinö Paunu Oy:n yhteenliittymä, joka aloittaa
operoinnin  linjalla 22 elokuussa 2010 ja  linjoilla 17  ja
20 kesäkuussa 2011. TKL ei  osallistunut tarjouskilpai
luun.

Vuodesta 1996 alkanut yhteistariffiliikenne toimii edel
leen  ja siinä ovat  TKL:n  lisäksi mukana Veolia Trans
port Tampere Oy, Helmikkala Ky, Luopioisten Linja Oy,
Länsilinjat  Oy,  Valkeakosken  Liikenne  Oy  ja  Väinö
Paunu Oy.

Tampereen  kaupungin  joukkoliikenneyksikön  TKL:ltä
tilaama liikenne on myös osa keväällä 1997 käynnisty
nyttä  seutuliikennettä  Tampereen  kaupungin  alueella.
Käytössä  on  Tampereella,  Nokialla,  Ylöjärvellä,  Kan
gasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa maksuksi kelpaava
Tampereen kaupunkiseudun seutulippu.

Myös Matkahuollon kortille ladattavat Tampereen kau
punkiseudun seutulippu, Tampereen itäinen ja läntinen
seutulippu  sekä  Toijalan  seudun  seutulippu  jossa  on
Tampereen yhteistariffiliikenteen  lisäominaisuus, oike
uttavat matkustamaan TKL:n linjaautoissa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos haluaa panos
taa joukkoliikenteessä matkustajien palvelun laatuun.
Myös esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomio
ta.  Palvelemmehan  oman  alueen  asukkaiden  lisäksi
erityisesti  kesäisin  lukuisia  kaupungissamme  vieraile
via turisteja. Toiminnan onnistumista mitataankin mm.
liikenteen luotettavuutta kuvaavalla mittaristolla.

Tampere on erilaisten kongressien, kokousten, messu
jen  ja  urheilujuhlien  kaupunki.  Joukkoliikenteen  am
mattilaisena  TKL  tarjoaa  osaamistaan  ja  kalustoaan
myös  tilausajoihin.  Olemme  hoitaneet  tilausajona  jo
useamman kesän ajan mm. Särkänniemen parkkipaik
kakuljetukset.  Kesällä  2009 Tampere  isännöi  euroop
palaisten  nuorten  urheilijoiden  olympiakisaa  EYOF
2009 –tapahtumaa.  Tapahtuman  kuljetuksista  vastasi
pääasiassa  Tampereen  Kaupunkiliikenne.  Myös  usei
den  yritysten  kesä  ja pikkujoulutapahtumat  sekä  lu
kuisat  messutapahtumat  hoituvat  vuosittain  TKL:n  li
säpalveluiden avulla.

Vappuna,  pikkujouluaikaan  ja  uudenvuodenyönä
ajamme  tilaajan  määrittelyiden  mukaan  ylimääräisiä
vuoroja.  Jouluaattoiltana  on  ajettu  yhteistyössä  tilaa
jan kanssa perinteiset  ilmaiset kynttiläkyydit Kalevan
kankaan ja Lamminpään hautausmaille.

Linjaautokalusto

Vuoden 2008 tapaan kaluston uushankinnat koostuivat
jäähdytysilmastoiduista  Volvo  8712LE  telilinja
autoista.  Näitä  hankittiin  vuonna  2009    seitsemän
kappaleen  sarja.  Kaikki  uudet    autot  täyttävät  tiukat
EEV ympäristövaatimukset.

Kaikkiin  vuonna  2009  käyttöön  tulleisiin  uusiin  linja
autoihimme  asennettiin  EUdirektiivin  mukainen  eri
tyisvarustus  pyörätuolimatkustajien  kuljettamiseksi.
Turvakaaret ja vahvistetut rampit mahdollistavat myös
painavien sähköpyörätuolien kuljettamisen autoissa.
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TKL:n  kaikki  nykyiset  linjaliikenteen  155  linjaautoa
ovat matalalattiaisia. Näin eritoten liikuntarajoitteisten
ja mm. lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkai
den  matkustaminen  sujuu  helpommin.  Kalusto  on
myös muilta ominaisuuksiltaan nykyaikaista, sillä linja
autojen keskiikä on vain 7,7 vuotta ja vuodesta 2007
alkaen tulleet kaikki automme ovat olleet  jäähdytysil
mastointilaitteella varustettuja.

Vuoden  2009  aikana  myytiin  yhteensä  10  käytöstä
poistettua bussia, joista kolme oli nivelbusseja, kolme
telibusseja  ja  neljä  2akselisia  busseja.  Lisäksi  yksi
Scania CV AB:lta koekäytössä ollut  telibussi palautet
tiin  omistajalleen.  Liikenteen  vähenemisen  johdosta
myös muutamia nivelbusseja jätettiin pois varsinaises
ta liikennekäytöstä.

Kunnossapito

Korjaamo ja huoltotoiminnot sekä polttoaine ostettiin
yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta Tampereen Au
to ja konekeskuksen korjaamopalveluilta.

Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2009 aikana tehtiin
autoihin  peruskorjauksia:  nyt  kahdelle  teliautolle  ja
yhdelle  2akseliselle  autolle.  Peruskorjauksella  saatiin
näille autoille merkittävä käyttöiän lisäys.

Kunnossapitokulut  olivat  noin  3,8  milj.  euroa,  joista
AKK:n osuus oli 3,7 milj. euroa.

Ajokilometrejä kertyi kaikkiaan 10,9 miljoonaa. Autoja
vaihdettiin  pois  linjalta  liikennevahinkojen  tai  vikaan
tumisen  takia  1320  kertaa  vuoden  aikana.  Kaluston
luotettavuuden tunnusluku vaihtoa/1000 km parani ja
oli nyt 0,12, kun se vuotta aiemmin oli ollut 0,13.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen kulutusta voidaan seurata autoittain tai
kokonaisuuksina huoltoohjelmasta. Autoittaisella seu
rannalla on vaivatonta löytää vialliset autot, jotka ku
luttavat muita enemmän polttoainetta ja saada ne heti
korjattaviksi. Tällä voidaan myös vertailla eri autosar
jojen kulutuseroja ja käyttää tätä tietoa hyväksi tule
vien hankintojen suunnittelussa.

Polttoainetta käytettiin vuonna 2009 noin 5,1 milj. l,
joten vuoden keskikulutus oli nyt 46,6 l/100 km. Tämä
keskikulutus on noin 1,5 l/100 km  pienempi kuin
vuonna 2008 ja 2,0l/100 km pienempi kuin vuonna
2007. Tämä polttoaineensäästö johtuu pitkälti paljon
polttoainetta kuluttavien nivelautojen määrän vähen
tämisestä.

Ympäristö
Ympäristönsuojelun päätavoitteet Tampereen Kaupun
kiliikenteellä painottuvat  kaluston hankintaprosessiin
sekä yhteistyössä eri tahojen, kuten Ekokumppanei
den, kanssa tehtävään valistus ja informaatiotyöhön.
Vuoden 2009 aikana suurin osa linjaautonkuljettajista
koulutettiin kurssilla jonka aiheena oli ”Raskaan linja
autokaluston tekniikkaa kuljettajan näkökulmasta.”
Kuljettaja joka tuntee ajoneuvonsa tekniikan osaa
käyttää ajoneuvoa energiatehokkaammin.

Ympäristöasiat ovat esillä myös paikallisliikenteen toi
mijoiden yhteisissä tapaamisissa.

Tampereen Kaupunkiliikenteen oma ympäristöohjelma
päivitettiin vastaamaan nykytilannetta vuonna 2009.

Sisäinen valvonta

Sisäisen  valvonnan  ja  siihen  liittyvän  riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa, että liikelaitoksen toiminta
on  taloudellista  ja  tuloksellista,  päätösten  perusteena
oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain sään
nöksiä,  viranomaisohjeita  ja  toimielinten  päätöksiä
noudatetaan  ja  että  omaisuus  ja  voimavarat  turva
taan.

Johtokunta  ohjaa  ja  valvoo  Tampereen  Kaupunkilii
kenne Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa hal
linnon  ja  talouden  toiminnan sekä  sisäisen valvonnan
asianmukaisesta  järjestämisestä  (KunL  10  a:87  c  §).
TKL:n  toimitusjohtaja  johtaa  ja  kehittää  johtokunnan
alaisena  toimintaa,  huolehtii  liikelaitoksen  hallinnosta
sekä  talouden  ja  sisäisen  valvonnan  järjestämisestä
(KunL 10 a:87 d §).

TKL:llä  on  käytössä  johtokunnan  21.1.2009 hyväksy
mä sisäisen valvonnan päivitetty suunnitelma.

Seuraavassa on esitetty sisäisen valvonnan järjestelyt
kohdealueittain TKL:llä.
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Säännösten,  määräysten  ja päätösten noudatta
minen

Lakien  ja  säännösten  sekä  hyvän  hallinto    ja  johta
mistavan  vastaisia  toimia,  joista  seuraisi    merkittävä
korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus ei
ole tiedossa.

Tavoitteiden  toteutuminen,  varojen  käytön  val
vonta,  tuloksellisuuden  arvioinnin  pätevyys  ja
luotettavuus

Tuloksen muodostumisesta  ja  talousarvion  toteutumi
sesta sekä siinä esiintyneistä poikkeamista ja sen joh
dosta  tehdyistä  toimenpiteistä  sekä  toiminnallisten
tavoitteiden  toteutumisesta on kerrottu edellä  toimin
takertomuksessa.

Riskienhallinnan järjestäminen

Johtokunta  on  hyväksynyt  16.12.2009  TKL:n  riskien
hallintasuunnitelman,  jossa  on  tunnistettu  merkittä
vimmät  toimintaa  vaarantavat  riskit  ja  miten  niihin
vastataan.  Riskienhallinta  ja  sen  seuranta on  vastuu
tettu.  Tilikauden  aikana  ei  ole  raportoitu  merkittäviä
riskejä, joista olisi aiheutunut vahinkoa tai muuta me
netystä TKL:n toiminnalle.

Omaisuuden  hankinta,  luovutukset  ja  hoidon
valvonta

Tilikauden aikana on kirjattu omaisuuden luovutustap
piota vanhojen käyttökelvottomien nivelbussien myyn
nin yhteydessä 0,2 miljoonaa euroa. Merkittäviin kor
vaus  tai  muihin  oikeudellisiin  vastuisiin  ei  tilikauden
aikana ole jouduttu.

Sopimustoiminta

TKL:n  sopimushallinta  on  vastuutettu.  Johdolla  ei  ole
tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivi
sia seuraamuksia liikelaitoksen toiminnalle.

Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen tarkastus arvioi 2008 kehittämällään arvioin
timallilla sisäisen valvonnan järjestelyjä.

Kokonaisarviona TKL:n toiminnasta on suoritetun arvi
oinnin, johdon kanssa käytyjen keskustelujen ja muu
toin TKL:n toiminnan  ja  talouden tarkastuksen perus
teella  sisäisen  tarkastuksen  toimesta  todettu  että  si
säinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä
sisäisen  valvonnan  puutteita  ei  ole  todettu.  Paranta
mista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat on tuotu
johdon tietoon ja ne on esitetty lyhyesti jäljempänä.

Parantamista  ja  kehittämistä  vaativat  keskeiset
asiat

Sisäinen tarkastus suositteli toiminnan parantamiseksi
ja kehittämiseksi ”Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis
ja  hallintotapa”  –ohjeen  laajempaa  sisällön  selvittä

mistä henkilöstölle. Vuoden 2009 aikana ohjeistukses
ta  informoitiiinkin  laajemmin  mm.  henkilöstölehdessä
ja ohjeistusta jaettiin useampia kappaleita tutustumis
ta varten. Tavoitteet raportoinnin kehittämistä tilaaja
tuottaja  –ketjun  kokonaiskustannuksista  ovat  kesken
tilaajan kanssa.

Riskien hallinta

Riskienhallintaan  liittyvät  asiat  käsitellään  liikennelai
toksen  johtoryhmässä.  Riskienhallinnan  käytännön
toimista vastaa liikennepäällikkö.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta
hyväksyi  16.12.2009  päivitetyn  varautumis  suunni
telman, jossa on huomioitu erikseen määritellyt tehtä
vät sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja tiedonvaih
tosuunnitelmat.

Toiminnan  ja  talouden  kannalta merkittävimmiksi  ris
keiksi ovat viime vuosina nousseet polttoaineen hinnan
epävakaus  sekä  huolto  ja  korjaustoiminnan  kulujen
voimakas kasvu. Polttoaineen hinnan suojaaminen oli
kin  vuoden  2009aikana  esillä  johtokunnan  työskente
lyssä  ja  tähän  liittyen  kuultiin  asiantuntijaesityksiä.
Vuoden  2008  lopulta  alkanut  laskeva  hintakehitys  ja
taloudellisen  taantuma  yhdessä  tuotantosopimukseen
vuodeksi  2010  tehdyn  kustannusindeksirakenteen
kanssa  eivät  kuitenkaan  enää  antaneet  johtokunnan
näkemyksen  mukaan  aihetta  akuutteihin  suojaustoi
miin. Suojausinstrumenttien käyttöönottoa tullaan har
kitsemaan myös vuoden 2009 johtokuntatyöskentelys
sä. Korjaamokustannusten osalta riskit oli uudella kus
tannusraamitetulla sopimuksella rajattu. Tämän vaiku
tuksesta aiempien vuosien kaltaista kustannusten riis
täytymistä ei vuonna 2009 päässyt tapahtumaan.

Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista vas
taa joukkoliikenteen tilaaja.

Aiempien vuosien tapaan joukkoliikenneyksikkö julkai
si aikataulukirjat keväällä ja syksyllä sekä muuta ylei
sölle suunnattua tiedotusmateriaalia. Aikataulukirjoissa
julkaistiin  myös  yhteistariffiliikenteen  liikennöitsijöi
den aikatauluja.

TKL:n  sisäinen  tiedotuslehti  Tilkku  ilmestyi  vuoden
2009 aikana kuudesti. Käytössä on edelleen myös si
säinen Avackinformaatiojärjestelmä,  jolla henkilöstöl
le välitetään ajantasaisia tiedotteita ja uutisia.
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TKL:nn  internetsivut  sisältävät  runsaasti  tietoa  jouk
koliikenteen  uudistuksista  sekä  mahdollistavat  myös
sähköisen  palautteen  antamisen  sekä  löytötavaroita
koskevat sähköiset kyselyt.

Kestävän  kehityksen  teeman  markkinointiin  TKL  on
osallistunut  edelleen  yhdessä  Ekokumppaneiden  ja
ympäristötietokeskus Moreenian kanssa.

Henkilökunta

Vuoden  2009  lopussa  Tampereen  Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksella oli vakinaista henkilökuntaa 355 ja tila
päistä 49 eli edellisvuoteen nähden kokonaismäärä oli
14 henkilöä vähemmän.

Vaikka kilpailutuksen myötä yksityiselle sektorille siir
tyi  liikennesuoritetta,  ei  henkilöstön  vähenemä  vas
tannut  lisääntyneen muun  liikenteen vuoksi kokonaan
aiemmin  arvioitua  laskua.  Työyhteisön  monikulttuuri
suus  lisääntyi  edelleen.  Henkilökunnasta  oli  vuoden
2009  lopussa  19% maahanmuuttajataustaisia. Henki
lökunnan keskiikä vuoden lopussa oli 46 v.

Vuoden  2009  aikana  vs.  toimitusjohtaja  käytti  kau
punginhallituksen  henkilöstöjaoston  hänelle  dele
goimaa  päätösvaltaa  mm.  vakanssien  täyttämiseen,
lakkauttamiseen ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

TKL:lla oli voimassa hyväksytty kaupungin henkilöstö
strategiaan pohjautuva henkilöstöpolitiikan kehittämis
suunnitelma, joka oli delegointipäätöksen edellytykse
nä.

Joukkoliikenteen  kilpailutusprosessi  ja  sen  myötä
TKL:ltä hankittavan liikennesuoritteen laskevana mää
rä  tulee  asettamaan  uusia  haasteita  tulevien  vuosien
suunnitelmille.  Tämän  ohella myös  voimakas  globaali
talouden taantuma vuonna 2009 johti siihen että rek
rytointiongelmia ei enää ollut. Henkilöstön määrän so
peuttaminen  tarpeeseen  tuleekin olemaan  lähitulevai
suudessa haastavin henkilöstöpolitiikan osaalue.

Työ  kuntoon  –hanke  jatkui,  tarkoituksena  työkyvyn
entistä parempi ylläpito ja poissaolojen vähentäminen.
Vuoden 2009 aikana poissaolojen vähenemistavoitetta
ei saavutettu, vaan tilanne heikkeni tältä osin.

Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitoksella  toimii
työnantajan  ja  henkilöstön  yhteistyöryhmä,  joka  ko
koontui  vuoden  aikana  yhteensä  neljä  kertaa.  Henki
löstön edustus on myös  johtoryhmässä,  joka kokoon
tui pääsääntöisesti kuukausittain.

TKL:n  hallinnon  toimipiste  sijaitsee  Nekalassa  osoit
teessa  Jokipohjantie 24, kuten myös  tallit  sekä auto
ja  konekeskukselle  siirtynyt  huoltokorjaamo.  Liiken
teenvalvonta toimi heinäkuulle asti kuljettajien sosiaa
litilojen  yhteydessä  Keskustorilla,  jolloin  Nekalaan
valmistui uudet tilat liikennetoimistolle.

Johtokunta

Kaupunginvaltuusto  asetti  kaupungin  liikelaitoksille
johtokunnat vuoden 1997 alusta.

Kertomusvuonna  liikennelaitoksen  johtokunnan  pu
heenjohtajana  toimi OlliPoika Parviainen. Kaupungin
hallituksen  edustajana  kokouksiin  osallistuivat  Anna
Kaisa  Ikonen  (26.8.2009  asti)  ja  Antti  Ivanoff
(18.11.2009 alkaen).

Johtokunnan  esittelijänä  ja  tiedostusvastaavana  toimi
vs.  toimitusjohtaja Pekka Pirhonen. Sihteerinä  ja  joh
tokunnan  tiedottajana  toimi  johdon  assistentti Marja
Liisa  Markkula.  Kokouksiin  osallistuivat  johtokunnan
jäsenten  ohella  asiantuntijoina  liikennepäällikkö  Ilkka
AlaMaakala ja kalustopäällikkö Kalle Keinonen.

Johtokunnan  kokouksia  oli  vuonna  2009  yhteensä 10
ja  pöytäkirjoihin  kertyi  87  pykälää.  Johtokunnan  teki
päätöksiä  mm.  vs.  toimitusjohtajan  varahenkilöstä,
vuoden  2008  tilinpäätöksen  ja  toimintakertomuksen
hyväksymisestä,  vuosi  ja  henkilöstösuunnitelman
2009  sekä  2010  hyväksymisestä,  varautumissuunni
telmasta,  sisäisen  valvonnan  suunnitelmasta,  riskien
hallintasuunnitelmasta,  UITPkonfrenssiin  osallistumi
sesta,  liikelaitoksen  nimen  kirjoitusoikeudesta,  vahin
gonkorvausta  koskevan  päätösvallan  siirtämisestä
toimitusjohtajalle,  toimitusjohtajaa  koskevasta  henki
löstöhallinnosta  päättämisestä,  tilaajatuottaja  –
sopimuksen hintaliitteen hyväksynnästä vuosien 2009
ja 2010 osalta, toimitusjohtajan virkavapauden jatkos
ta,    ympäristöohjelmasta  sekä   korjaus–  ja huoltoso
pimuksesta 2010.

Lahdessa  pidettyihin  valtakunnallisiin  paikallis
liikennepäiviin  17.18.9.2009  osallistuivat  TKL:n  vs.
toimitusjohtajan  kanssa  johtokunnan  jäsenistä  Sointu
Lanki ja Lasse Kristeri.

TKL:n johtokunta 2009
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Parviainen OlliPoika (vihr.) puheenjohtaja Huhtinen Pirkko

Tervo Juho (sdp) varapuheenjohtaja Järvinen Asko

Halme Pirjo (sit.) Seppälä Janne

Hirvimies Johanna (sdp) Raskulla Siina

Kristeri Lasse (kok.) Lintula Oula

Lanki Sointu (kok.) LähteenniemiPekkinen M.

Mäenpää Janne (vas.) Kuusisto Riina
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Tilinpäätös
Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitos  toimii  liikelai
toksena  ja  kaupungin  kirjanpidollisena  taseyksikkönä
tuottaen  yhdyskuntapalveluiden  tilaajayksikön  tilauk
sen mukaisia liikennöintipalveluita. Vuonna 1997 mää
ritellystä  30  vuoden  pitkäaikaisesta  lainasta  makse
taan kaupungille 6% korkoa.

Aiempien  vuosien  konsernituki  lakkautettiin  keväällä
2006.  Vuonna  2008  tehdyn  eläkemenoperusteisten
maksujen  jakotavan  muutoksen  yhteydessä  TKL:lle
kohdentui  lisäkulu,  joka  kompensoitiin  uudella  3,1
milj. euron suuruisella toimintaavustuksella.

Liikevaihto  vuonna  2009  oli  29,5  milj.  euroa,  kun  se
aiempana vuonna oli ollut 28,8 milj. euroa. Kokonais
tulot nousivat 0,7 milj. euroa eli 2,2%. Edellisvuoteen
verrattuna  tilatut  linjakilometrit  laskivat  3,0%,  mutta
linjaliikenteen  matkustajamäärä  jopa  7,5%.  Ajokilo
metrejä  kohden  laskettuna  kustannukset  laskivat
6,0%.  Yleinen  linjaautoliikenteen  kustannusindeksi
kasvoi puolestaan vuoden 2009 aikana 2,9%.

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 30,7 milj. euroa,
eli 9,0% pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Suurin kuluerä henkilöstömenot  laski 2,6% ollen 18,7
milj.  euroa.  Vuoden  alussa  toteutuneesta  kuljettajien
tehtäväkohtaisen palkan korotuksesta ja syksyn yleis
korotuksesta huolimatta laskenut henkilöstömäärä yh
dessä  tehostamistoimenpiteiden  kanssa  käänsi  kus
tannusnousun säästöiksi.

Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden  lopussa 355.
Henkilöstön kokonaismäärä aleni 404 henkilöön, missä
on vähennystä 14 henkilöä vuoden takaisesta

Suunnitelman mukaiset  poistot olivat 2,9 milj.  euroa.
Vuodesta  2000  alkaen  uusien  autojen  poistoaika  on
ollut  12  vuotta,  siihen  mennessä  hankittujen  autojen
jäädessä 15 vuoden poistoajalle.

Tilikauden  tulos  muodostui  2,3  miljoonaa  euroa  yli
jäämäiseksi.

Kokonaisinvestoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Uusia linja
autoja rekisteröitiin 7 kappaletta.

Toiminta ja käyttösuunnitelman toteutuminen
(1000 €) vuonna 2009

Toteutunut Käyttösuun.

Liikevaihto 29 514 28 690

Muut tuotot 424 310

Kulut 27 733 28 387

Käyttökate 5 305 3 713

Poistot 2 907 2 961

Tilikauden yli/alijäämä 2 327 680

Investoinnit 1 744 2 000

Suoritteet

Matkat vaihtoineen, 1000 kpl 23 660

Ajokilometrit, 1000 kpl 10 905

Taloudellisuus/kannattavuus

Liikevaihdon muutos% 2,5

Käyttökate% 16,1

Tuotot, eur/hlö 81 778

Menot eur/matka 1,30

Menot, eur/ajokm 2,82

Esitys tilikauden tuloksen (ylijäämä/alijäämä ennen varauksia) käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijääjämä 2.326.845,48 euroa
siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään (alijäämään) lisäykseksi ja että varauk
sia ei tehdä.
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma

1.1.  31.12.2009 1.1.  31.12.2008

Liikevaihto 29 513 962,05 28 782 305,04

Liiketoiminnan muut tuotot 424 302,16 448 650,30

Tuet ja avustukset kunnalta 3 100 000,00 3 100 000,00

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 839 501,36 5 238 927,15

Palvelujen ostot 4 578 381,99 5 882 153,38

8 417 883,35 11 121 080,53

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 12 325 105,30 12 511 201,84

Henkilösivukulut

Eläkekulut 5 545 233,99 5 703 688,97

Muut henkilösivukulut 801 385,42 961 015,23

18 671 724,71 19 175 906,04

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 2 907 306,78 2 794 137,80

Liiketoiminnan muut kulut 643 609,63 576 628,80

Liikeylijäämä (alijäämä) 2 397 739,74 1 336 797,83

Rahoitustuotot ja kulut

Kunnalle maksetut korkokulut 90 821,52 95 867,16

Muut rahoitustuotot ja kulut 52,28 13,32

90 873,80 95 880,48

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 2 306 865,94 1 432 678,31

Poistoeron lisäys () tai vähennys (+) 19 979,54 19 979,54

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 326 845,48 1 412 698,77
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase

2009 2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 39 979,05 60 882,38

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 16 340 969,52 17 715 674,23

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

16 380 948,57 17 715 674,23

Sijoitukset

Muut saamiset 4 186,00 4 186,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 96 329,02 96 732,37

Saamiset kunnalta 4 895 966,62 1 471 461,77

Muut saamiset 28 751,13 41 141,23

1 609 335,37 1 609 335,37

Rahat ja pankkisaamiset 93 896,00 97 932,75

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 500 077,34 19 488 010,73

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 209 598,00 203 100,77

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 326 845,48 1 412 698,77

16 333 686,62 14 006 841,14

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 48 248,77 68 228,31

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 129 500,00 167 700,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat kunnalta 1 345 503,61 1 513 691,53

Lyhytaikainen

Lainat kunnalta 84 093,96 84 093,96

Ostovelat 24 613,39 486 744,90

Korottomat velat kunnalta 947 775,16 590 435,55

Muut velat 546 412,35 539 429,51

Siirtovelat 2 040 243,48 2 114 939,79

3 643 138,34 3 815 643,71

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 500 077,34 19 488 010,73
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Liikennelaitoksen rahoituslaskelma

2009 2008

Toiminnan ja investointien rahavirrat

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (alijäämä) 2 397 739,74 1 336 797,83

Poistot ja arvonalentumiset 2 907 306,78 2 794 137,80

Rahoitustuotot ja kulut 90 873,80 95 880,48

Tulorahoituksen korjauserät 162 035,26 32 104,83

5 376 207,98 1 393 564,32

Investointien rahavirta

Investointimenot 1 744 400,00 2 615 745,08

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 32 466,00 50 200,85

1 711 934,00 2 565 544,23

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 3 664 273,98 1 171 979,91

Rahoitustoiminnan rahavirrat

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 84 093,96 84 093,96

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihtoomaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta 3 424 504,85 891 581,82

Saamisten muutos muilta 12 793,45 113 374,36

Korottomien velkojen muutos kunnalta 357 339,61 40 860,10

Korottomien velkojen muutos muilta 529 844,98 286 308,64

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. 3 584 216,77 1 250 404,72

Rahoituksen rahavirta yht. 3 668 310,73 1 166 310,76

Rahavarojen muutos 4 036,75 5 669,15

Rahavarojen muutos 4 036,75 5 669,15

Rahavarat 31.12. 92 896,00 97 932,75

Rahavarat 1.1. 97 932,75 103 601,90
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen historiaa

• TKL perustettiin 20.10.1948
• Suomen ensimmäinen säännöllisesti liikennöity johdinautolinja HämeenkatuHärmälä avattiin 8.12.1948
• Pyynikin halli valmistui 1949
• Tampereen Liikenne Oy:n (Takra Oy) liikenne TKL:lle 1950
• Nekalan korjaamo ja halli käyttöön 1955
• Koivistonkylän liikenne mukaan 1961
• Siniset bussit Vehmaisiin ja Viialaan asti 1962
• Tesomalle alettiin liikennöidä linjalla 4 syksyllä 1966
• Peltolammille aloitettiin liikenne aluksi osapäivävuoroilla vuoden 1967 alussa
• Almexrahastusjärjestelmä käyttöön 1969
• Hervannan linja avattiin 1.2.1972
• Johdinautoliikenne lopetettiin 15.5.1976
• Ensimmäinen nivellinjaauto saatiin joulukuussa 1977
• AitolahdenTeiskon matkustajien lipputuki käyttöön syksyllä 1981
• Matkustajalaskenta atk:lle 1983
• Nekalan uusi korjaamo valmistui 1984
• Nekalan uusi toimisto valmistui 1986
• Liikennelaitos sai ensimmäisen matalalattiabussin ja ensimmäiset neljä telibussia vuonna 1990
• Liikennelaitos luopui Pyynikin varikosta ja toiminnat keskitettiin Nekalaan vuonna 1992
• Liikennelaitoksen lautakunta lopetettiin ja lautakunta piti viimeisen kokouksensa 8.12.1992.
  Näin 44 vuotta kestänyt lautakuntatyö jäi historiaan.
• 10.10.1995 aloitettiin uusien matkakorttien  älykorttien  myynti veteraaneille ja 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille
• Yhteistariffiliikenne alkoi 3.6.1996
• Liikennelaitos sai johtokunnan 1997
• Reittiopaspalvelu otettiin käyttöön vuonna 2002
• Pysäkkiaikataulut otettiin käyttöön vuonna 2003
• Reaaliaikainen informaatiojärjestelmä PARAS saatiin vakiolinjoilla täyteen käyttöön liikennelaitoksen autoissa v. 2005
• Liikennelaitos siirtyi tilaajatuottaja –malliin 1.4.2006
• Huoltotoiminnot siirtyivät osaksi Auto ja konekeskuksen korjaamopalveluita 1.1.2007
• Uusi Pusatecrahastusjärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2008
• Kilpailutuksen myötä linjat 7, 10 ja 27 siirtyivät elokuussa 2008 yksityisen sektorin operoitaviksi
• Uuden liikelaitoslain myötä nimi muuttui Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokseksi 1.1.2009
• Kilpailutuksen myötä linjat 2 ja 15 siirtyivät elokuussa 2009 yksityisen sektorin operoitaviksi
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Yhteystietoja

TKL:n  toimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere
Aukioloajat ma  pe 08:30 – 15:45
Vaihde (03) 565 613

              Faksi (03) 5656 3210

TKL:n liikennetoimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere
Aukioloajat ma  la 06:00 – 22:00 ja su 08:00 – 21:30

TKL internetissä
www.tampere.fi/tkl
email: etunimi.sukunimi@tampere.fi

http://www.tampere.fi/tkl
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi

