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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 2011
Kuvat: Pekka Pirhonen ja TKL:n arkisto

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2010 TKL:ssä
elettiin erilaisten muutos
ten  ja selvitysten aikaa.

Tampereen kaupungin
valtuusto oli asettanut
vuoden 2010 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä
konsernihallinnon liiketoi
minnan ohjaukselle sitovan
tavoitteen selvittää Tampereen Kaupunkiliikenne Liike
laitoksen  organisointitapa  vuoden  2010  aikana.  Por
mestarin asettama ohjausryhmä sitä täydentävine asi
antuntijoineen  kokoontui  vuoden  aikana  11  kertaa.
Kesä ja lokakuussa järjestettiin koko TKL:n henkilös
tölle tarkoitetut henkilöstötilaisuudet. Ohjausryhmässä
TKL:ää edustivat  toimitusjohtaja Matti  Rainio  ja  liike
toimintapäällikkö Pekka Pirhonen.

Ohjausryhmän  syksyllä  jättämä  loppuraportti  toimen
pidesuosituksineen  hyväksyttiin  loppuvuodesta  sekä
kaupunginhallituksessa  että  kaupunginvaltuustossa.
Päätösten  mukaisesti  Tampereen  Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen  toimintaa  tullaan  kehittämään  ohjaus
ryhmän loppuraportissa esittämien linjausten ja jatko
toimenpiteiden  mukaisesti  siten,  että  vuonna  2012
yhden  tai  useamman  kilpailutuksen  yhteydessä  teh
dään  kaluston  ja  henkilöstön  liikkeenluovutus,  mikäli
kaupunginhallitus  katsoo  sen  markkinatilanne  huomi
oiden tarkoituksenmukaiseksi.

TKL:n toimitusjohtaja Matti Rainion virkavapaa ja seu
tuhallinnon  parissa  tehty  selvitystyö  uuden  joukkolii
kennelain  osalta  päättyi  helmikuussa.  Marraskuussa
2010  Matti  Rainio  jäi  maaliskuussa  2011  tapahtuvaa
eläkkeelle  siirtymistään  edeltävälle  vuosilomalle.  Toi
mitusjohtajan sijaisena on  toiminut  johtokunnan pää
töksen mukaisesti Pekka Pirhonen. Joulukuussa TKL:n
johtokunta nimitti Pekka Pirhosen Tampereen Kaupun
kiliikenne  Liikelaitoksen  uudeksi  toimitusjohtajaksi
1.3.2011 alkaen.

Maailmanlaajuinen  taantuma,  joka  oli  koskettanut
Suomessa voimakkaasti varsinkin kuntasektoria, hellit
ti hieman otettaan vuoden 2010 aikana. Vuonna 2010
asetettiin kuitenkin kaikille kaupungin yksiköille, myös
liikelaitoksille, uusia säästötavoitteita. Säästötavoitteet
kohdennettiin pääosin henkilöstömenoihin. TKL:n osal
ta tämä merkitsi nollatavoitteelle  laaditun budjetin si
jaan  lähes seitsemänsadantuhannen euron tulostavoi
tetta.  Toiminnan  laatu  ja  lähtökohdat huomioiden  ta
voite ei ollut kohdallamme realistinen.

Toiminnan tehostamista jatkettiin, menoja karsittiin ja
tehokkuutta  haettiin  mahdollisuuksien  mukaan  niin
henkilöstökulujen  kuin  liiketoiminnan  muidenkin  me
nojen  osalta.  Erityisesti  investointimenoihin  tehtiin
huomattavia  leikkauksia.  Vaikka  henkilöstökulujen

2010 2009 2008 2007

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

Ajokilometrit (milj.) 10,6 10,9 11,3 11,1

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

Vakinainen henkilöstö 329 355 391 391

Linjaautoja 138 155 156 159

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

Konsernituki (milj. euroa) 3,1 3,1 3,1 0,0
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säästötavoitteita ei  voitu  saavuttaa, saatiin  investoin
tien karsinnan ohella merkittäviä säästöjä aikaan huol
totoimintojen tehostamisella. Kokonaisuutena annetun
tulostavoitteen saavuttamisessa myös onnistuttiin hy
vin.  Tilikauden  kokonaistulos  nousi,  vuoden  aikana
huomattavasti  kohonneesta  polttoaineen  hinnasta  ja
tehdyistä epäkurantin kaluston poisto ja luovutustap
piokirjauksista  huolimatta,  lähes  1,4  miljoonaan  eu
roon.

Konsernitasolla  tehtiin  päätös  henkilöstön  säästöva
paiden  kirjanpidollisen  käsittelytavan  muuttamisesta.
Aiemmilta  vuosilta  kertyneiden  säästövapaiden  las
kennallinen määrä vähennettiin tehdyn kirjauksen yh
teydessä kunkin yksikön edellisten vuosien tuloksesta.
TKL:n  oma  pääoma  oli  saatu  käännettyä  jo  edellis
vuonna aiempien  tappiollisten  vuosien  jälkeen positii
viseksi,  eikä  tehty  vähennys  muuttanut  tilannetta.
Kauden 2010 tulos vahvistaa lisäksi entisestään TKL:n
omaa pääomaa.

Joukkoliikenteen  kilpailutuksen  myötä  yksityisen  sek
torin  operoitavaksi  siirtyi  elokuussa  linja  22.  Tämä
merkitsi  kahdeksan auton  ja  runsaan kahdenkymme
nen  kuljettajan  työpanoksen  vähenemää  TKL:n  ope
rointiin.

Liikenteen  luotettavuuteen  liittyvät  tavoitteet  kärsivät
niin alku kuin  loppuvuoden vaikeista sääolosuhteista,
eikä tavoitteita tältä osin voitu täysin saavuttaa.

Matkustajamäärä  Tampereen  sisäisessä  joukkoliiken
teessä  kääntyi  nousuun  joukkoliikenteen  matkustaja
määrän kasvettua vuonna 2010 noin 6%. Kilpailutuk
sen seurauksena TKL:n vähentynyt liikennesuorite las
ki TKL:n matkustajamäärä samaan aikaan 1,9%.

Investointeja  tehtiin  vain  linjaautokalustoon.  Uusia
Volvo  8707  matalalattiallisia  linjaautoja  rekisteröitiin
viisi  kappaletta.  Kalustoinvestointeja  tehtiin  yhteensä
1,13 miljoonalla eurolla.

Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen  palveluksessa  oli  kaikkiaan  381  henki
löä, 23 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Linjaautojen
määrä  oli  17  autoa  pienempi  kuin  edellisvuonna  eli
138.

                Pekka Pirhonen

Liikennepalvelut

Vuonna  2006  käynnistetyn  tilaajatuottaja  –mallin
mukaisesti  Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitos
toimii Tampereella joukkoliikennepalvelujen tuottajana
tilaajayksikön kanssa neuvotellun tuotantosopimuksen
mukaisesti. Joukkoliikenteen palveluiden suunnittelu ja
toteutus sekä lippu ja informaatiojärjestelmien kehit
täminen näihin liittyvine asiakaspalveluineen on nykyi
sin  kuulunut  Tampereella  erillisen,  yhdyskuntalauta

kunnan  alaisena  toimivan,  kaupunkiympäristön  kehit
täminen  prosessiin  kuuluvan  joukkoliikenteen  tilaa
jayksikön tehtäviin. Joukkoliikenteen tilaajan tehtäviin
kuuluu  reittien  suunnittelun, aikataulujen  ja autokier
tojen  suunnittelun,  yhteistariffiliikenteen  clearingin eli
rahanjaon,  lippujen  myyntiverkoston,  tariffisuunnitte
lun,  palveluliikenteen  suunnittelun  sekä  joukkoliiken
teen yleisen tiedotuksen ja markkinoinnin ohella hank
kia ja tarvittaessa kilpailuttaa joukkoliikennesuoritteet,
arvioida  joukkoliikennetarvetta  ja  sen  kehitystä  sekä
kehittää  ja  koordinoida  seudullista  joukkoliikenne
yhteistyötä.

Vuoden 2007 lopulla toteutettiin ensimmäinen julkinen
kilpailutus ja nykyisin yksityinen sektori operoi  linjoja
2, 7, 10, 15, 22, 27 ja 32. Vuonna 2009 kilpailutettiin
lisäksi linjat 17, 20, joiden operointi siirtyy kilpailutuk
sen voittaneelle Länsilinjat Oy:n ja Väinö Paunu Oy:n
muodostamalle  yhteenliittymälle  kesäkuussa  2011.
TKL  ei    ole  osallistunut  tarjouskilpailuihin.  Vuoden
2010  lopussa  joukkoliikenteen  tilaaja kilpailutti  lisäksi
Teiskon  alueen  liikennettä,  jonka  operointi  oli  jo  ai
emmin ollut yksityisellä sektorilla.

Vuodesta 1996 alkanut yhteistariffiliikenne toimii edel
leen ja siinä ovat TKL:n lisäksi mukana Helmikkala Ky,
Luopioisten Linja Oy, Länsilinjat Oy, Valkeakosken Lii
kenne Oy ja Väinö Paunu Oy. Yhteistariffiliikennöitsijät
kokoontuvat  muutaman  kerran    vuodessa  joukkolii
kenteen tilaajan vetämiin yhteistapaamisiin.

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  sekä  Matka
huollon seutulipputuotteet.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos haluaa panos
taa  joukkoliikenteessä  matkustajien palvelun  laatuun.
Palvelemmehan oman alueen asukkaiden lisäksi erityi
sesti kesäisin  lukuisia kaupungissamme vierailevia  tu
risteja.  Myös  esteettömyyteen  on  kiinnitetty  erityistä
huomiota. Uusien autojen keskisillat ovat entistä ava
rampia  ja  niissä  on  myös erillinen  turvakaarin  varus
teltu  pyörätuolipaikka.  Toiminnan  onnistumista  mita
taankin mm.  liikenteen luotettavuutta kuvaavalla mit
taristolla.

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. Myös useiden yritysten kesä  ja pikku
joulutapahtumat  sekä  lukuisat  messutapahtumat  hoi
tuvat vuosittain TKL:n lisäpalveluiden 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.
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Linjaautokalusto

Vuonna  2010 hankittiin  pitkähkön  tauon  jälkeen  taas
kaksiakselisia Low Entry kaupunkibusseja. Tällä kertaa
päädyttiin hankkimaan viisi kappaletta autoja  ja mer
kiksi  kilpailutuksen  perusteella  valikoitui  Volvo  8700
sarja,  josta on saatu myös aikaisemmilta vuosilta hy
viä kokemuksia. Nämä 7litraisella moottorilla varuste
tut  autot  ovat  luonnollisesti  jäähdytysilmastoituja  ja
täyttävät  tiukat  Euro  EEV  –ympäristönormit.  Autojen
virallinen tyyppi on Volvo 8707RLE.

Vuoden  2009  tapaan  käyttöön  tulleisiin  uusiin  linja
autoihimme  asennettiin  EUdirektiivin  mukainen  eri
tyisvarustus  pyörätuolimatkustajien  kuljettamiseksi.
Turvakaaret ja vahvistetut rampit mahdollistavat myös
painavien  sähköpyörätuolien  ja  kevyempien  ns.  säh
kömopojen kuljettamisen autoissa.

TKL:n  kaikki  nykyiset  linjaliikenteen  138  linjaautoa
ovat matalalattiaisia. Näin eritoten liikuntarajoitteisten
ja mm. lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkai
den matkustaminen sujuu helpommin. Kaluston keski
ikä  7,5  vuotta  kestää  hyvin  vertailun,  kun  Linja
autoliitolta saadun  tiedon mukaan koko Suomen bus
sikaluston, joka on luvanvaraisessa liikenteessä, keski
ikä on tällä hetkellä 11,3 vuotta.

Vuoden  2010  aikana  myytiin  yhteensä  16  käytöstä
poistettua bussia, joista viisi oli nivelbusseja, viisi teli
busseja ja kuusi 2akselisia busseja. Lisäksi yksi nivel
bussi romutettiin omasta toimesta, sen päätyessä osin
muiden  autojen  varaosiksi.  Vuoden  lopulla  poistettiin
vielä  viisi  kappaletta  huonokuntoisia  nivelbusseja  lii
kennekäytöstä.

Kunnossapito

Korjaamo  ja  huoltotoi
minnot  sekä  polttoaine
ostettiin  pääsääntöisesti
Tampereen  Infratuotan
non  korjaamopalveluilta.
Vuoden  aikana  sovittiin
merkittävä  muutos  toi
mintatapaan.  Tämän
muutoksen  myötä
ulkopuoliset  korjaamot
(esim.  Volvo,  Scania,
Lahden  Autokori)  laskut
tavat,  silloin  kun  niitä
päädytään  käyttämään,
suoraan  TKL:ää. Aiemmin

nämä laskut kiersivät Infratuotannon kautta. Ulkopuo
listen korjaamojen käyttö on silti yhtä harvinaista kuin
aiemminkin.

Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2010 aikana tehtiin
autoihin  peruskorjauksia:  nyt  kahdelle  teliautolle  ja
kolmelle 2akseliselle autolle. Peruskorjauksella saatiin
näille autoille merkittävä käyttöiän lisäys.

Kunnossapitokulut  olivat  noin  3,25 milj.  euroa,  joista
Infratuotannon osuus oli 3,01 milj. euroa.

Ajokilometrejä kertyi kaikkiaan 10,57 miljoonaa. Auto
ja  vaihdettiin  pois  linjalta  liikennevahinkojen  tai  vi
kaantumisen takia 1250 kertaa vuoden aikana. Kalus
ton  luotettavuuden  tunnusluku  vaihtoa/1000  km  oli
nyt 0,12 eli sama kuin vuonna 2009.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen  kulutusta  voidaan  seurata  autoittain  tai
kokonaisuuksina  huoltoohjelmasta.  Autokohtaisella
seurannalla  on  vaivatonta  löytää  vialliset  autot,  jotka
saattavat  kuluttaa  muita  enemmän  polttoainetta  ja
ottaa  ne  heti  korjattaviksi.  Tällä  seurannalla  voidaan
myös vertailla eri autosarjojen kulutuseroja ja käyttää
tätä tietoa hyväksi tulevien autohankintojen suunnitte
lussa.

Polttoainetta käytettiin vuonna 2010 noin 4,91 milj. l,
joten vuoden keskikulutus oli nyt 46,4 l/100 km. Suo
tuisa kehitys  jatkui myös  tällä osaalueella,  sillä mai
nittu keskikulutus on noin 0,2 l/100 km  pienempi kuin
vuonna 2009.

Ympäristö

Ympäristönsuojelun päätavoitteet Tampereen Kaupun
kiliikenteellä painottuvat   kaluston hankintaprosessiin.
Uudet, vuonna 2010 hankitut autot on varustettu kiih
tyvyyttä rajoittavalla ohjelmalla. Tämän tavoitteena on
vähentää  kulutusta  ja  päästöjen  muodostumista.  En
simmäiset  kokemukset  tästä  ohjelmasta  ovat  olleet
hyvin  lupaavia,  vaikkakin  liikennehenkilökunta  onkin
tuonut  esille  hitaamman  kiihtyvyyden  ja  tilaajan  osin
liiankin  kireäksi  laatimien  aikataulujen  välisen  ongel
man. Ei ole kuitenkaan syytä tinkiä suurimmasta mah
dollisesta  ympäristöystävällisyydestä,  vaan  huomio
tulee  kohdistaa paremmin  nykyiset  liikenneolosuhteet
huomioiviin aikatauluihin.

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

Seuraavassa on esitetty sisäisen valvonnan järjestelyt
kohdealueittain TKL:llä.

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
Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitoksen  tiedossa
ole.

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  0,34  miljoonaa  euroa.  Lisäksi  tilikau
den aikana on kirjattu epäkuranteista ja käytöstä pois
tetuista  linjaautoista ennenaikaisia poistoja 0,28 mil
joonaa euroa. Merkittäviin korvaus  tai muihin oikeu
dellisiin vastuisiin ei tilikauden aikana ole jouduttu.

Sopimustoiminta

TKL:n sopimushallinta on vastuutettu. Johdon tiedossa
ei  ole  sopimuksista  aiheutuneita  negatiivisia  seuraa
muksia.

Arvio  sisäisen  valvonnan  järjestämisestä

Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitos  on  tehnyt  it
searvioinnin  sisäisen  valvonnan  järjestelyistä  sisäisen
tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla.

Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne  Liikelai
toksen johto lausuu, että Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen  sisäinen  valvonta  on  pääosin  hyvällä

tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole
todettu.

Parantamista  ja  kehittämistä  vaativat  keskeiset
asiat

Parantamista  ja  kehittämistä  vaativat  keskeiset  asiat
ovat  tilaajan  kanssa  toteutettava  raportoinnin  kehit
täminen  tilaajatuottaja  –ketjun  kokonaiskustannuk
sista sekä itsearvioinnin systemaattisuuden kehittämi
nen.

Riskienhallinta

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

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta
on  hyväksynyt  16.12.2009  päivitetyn  varautumis
suunnitelman, jossa on huomioitu erikseen määritellyt
tehtävät  sekä  vastuuhenkilöiden  yhteystiedot  ja  tie
donvaihtosuunnitelmat.

Toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmäksi ris
kiksi  on  viime  vuosina  noussut  polttoaineen  hinnan
epävakaus.  Polttoaineen  hinnan  suojaamista  onkin
käsitelty  johtokunnan  kokouksissa.  Suojaamistoimen
piteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty, koska tuotantoso
pimukseen on sisällytetty kustannusnousun huomioiva
indeksiehto. Riskin on näin katsottu kuuluneen pääasi
allisesti joukkoliikenteen tilaajalle.

Vuoden  2010  lopulla  liikennevakuutusyhtiö  irtisanoi
vanhan  vakuutussopimuksen.  Tämän  seurauksena,  ja
Tampereen Logistiikan johdolla, kilpailutettiin liikenne
vakuutukset  ja  solmittiin  uusi  vakuutussopimus  alka
vaksi vuoden 2011 alusta. Uuteen vakuutukseen sisäl
tyy aiemmasta poiketen vahinkokohtainen omavastuu.

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  liikennöitsijöiden
aikatauluja.

TKL:n  sisäinen  tiedotuslehti  Tilkku  ilmestyi  vuoden
2010  aikana  kuudesti.  Käytössä  oli  myös  sisäinen
Avackinformaatiojärjestelmä, jolla henkilöstölle välite
tään ajantasaisia tiedotteita ja uutisia.

TKL:n  internetsivut  sisältävät  runsaasti  tietoa  TKL:n
toiminnasta, joukkoliikenteen uudistuksista sekä mah
dollistavat myös sähköisen palautteen antamisen.
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Henkilökunta

Vuoden  2010  lopussa  Tampereen  Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksella oli vakinaista henkilökuntaa 329 ja tila
päistä 52 eli edellisvuoteen nähden kokonaismäärä oli
23 henkilöä vähemmän. Henkilöstön vähenemä vastasi
kutakuinkin yksityiselle sektorille kilpailutuksen seura
uksena siirtyneen suoritteen määrää.

TKL:n työyhteisö on varsin monikulttuurinen. Henkilö
kunnasta  oli  vuoden  2010  lopussa  20,5%  maahan
muuttajataustaisia.  Henkilökunnan  keskiikä  vuoden
lopussa oli 46,4 vuotta.

Vuoden 2010 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin
hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa pää
tösvaltaa mm.  vakanssien  täyttämiseen,  lakkauttami
seen ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

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

Joukkoliikenteen  kilpailutusprosessin  myötä  TKL:ltä
hankittavan  liikennesuoritteen  laskeva  määrä  asettaa
edelleen  haasteita  tulevien  vuosien  henkilöstösuunni
telmille. Vuoden 2012 aikana tehtävä päätös mahdolli
sesta osittaisesta  liikkeenluovutuksesta tulee olemaan
merkittävä vedenjakaja.

Työ  kuntoon  –hanke  jatkui,  tarkoituksena  työkyvyn
entistä parempi ylläpito ja poissaolojen vähentäminen.
Vuoden  2010  aikana  poissaolojen  määrä  kääntyikin
merkittävään  laskuun.  Työhyvinvointimatriisiin  perus
tuvat mittaustulokset kohenivat selvästi ja saavutettu
jen  tulosten perusteella  onkin mahdollista  jakaa  vuo
delta 2010 tuottavuuspalkkiota käytettäväksi henkilös
tön työhyvinvointia ja virkistäytymistä edelleen paran
taviin tarkoituksiin.

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

TKL:n  hallinnon  toimipiste  sijaitsee  Nekalassa  osoit
teessa Jokipohjantie 24. Samassa toimipisteessä sijait
sevat myös  liikenteenvalvonta  ja sen yhteydessä ole
vat  kuljettajien  sosiaalitilat.  Nekalassa  ovat  myös
TKL:n autotallit sekä Infrapalveluiden huoltokorjaamo.

Johtokunta

Kaupunginvaltuusto  asetti  kaupungin  liikelaitoksille
johtokunnat vuoden 1997 alusta.

Kertomusvuonna  liikennelaitoksen  johtokunnan  pu
heenjohtajana  toimi OlliPoika Parviainen. Kaupungin
hallituksen  edustajana  kokouksiin  osallistui  Antti
Ivanoff.

Johtokunnan  esittelijänä  ja  tiedotusvastaavana  toimi
vat toimitusjohtaja Matti Rainio sekä vs. toimitusjohta
ja Pekka Pirhonen. Sihteerinä ja johtokunnan tiedotta
jana toimi johdon assistentti MarjaLiisa Markkula. Ko
kouksiin osallistuivat johtokunnan jäsenten ohella asi
antuntijoina  liikennepäällikkö Ilkka AlaMaakala ja ka
lustopäällikkö Kalle Keinonen.

Johtokunnan  kokouksia  oli  vuonna  2010  yhteensä 10
ja  pöytäkirjoihin  kertyi  80  pykälää.  Johtokunta  teki
päätöksiä  mm.  uudesta  toimitusjohtajasta,  toimitus
johtajan  varahenkilöistä,  vuoden  2009  tilinpäätöksen
ja  toimintakertomuksen  hyväksymisestä,  vuosi  ja
henkilöstösuunnitelman 2011 hyväksymisestä,  talous
arvion 2011 ja  taloussuunnitelman 20112013 hyväk
symisestä,  pohjoismaiseen  joukkoliikennekokoukseen
sekä  Tampereella  järjestetyille  paikallisliikennepäiville
osallistumisesta,  liikelaitoksen  nimen  kirjoitusoikeu
desta, pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä, korjaus ja
huoltosopimuksesta  sekä  tuotantosopimuksen  mukai
sesta hintaliitteestä vuodelle 2011.

Tampereella  pidettyihin  valtakunnallisiin  paikallis
liikennepäiviin  16.17.9.2010  osallistuivat  TKL:n  toi
mitusjohtajan, liikenne ja liiketoimintapäällikön ohella
johtokunnan  jäsenistä Sointu Lanki,    Lasse Kristeri  ja
Pirjo Halme.

TKL:n johtokunta 2010
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 /
Rikala Jarkko

Lanki Sointu (kok.) LähteenniemiPekkinen M.

Mäenpää Janne (vas.) Kuusisto Riina
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Tilinpäätös ja tilintarkastus
Tampereen  Kaupunkiliikenne  Liikelaitos  toimii  liikelai
toksena  ja  kaupungin  kirjanpidollisena  taseyksikkönä
tuottaen  yhdyskuntapalveluiden  tilaajayksikön  tilauk
sen mukaisia liikennöintipalveluita. Vuonna 1997 mää
ritelty  30  vuoden  pitkäaikainen  laina,  josta  kaupunki
peri 6% korkoa, maksettiin loppuun jo vuonna 2010.

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

Liikevaihto  vuonna  2010  oli  28,5  milj.  euroa,  kun  se
aiempana vuonna oli ollut 29,5 milj. euroa. Kokonais
tulot  laskivat 1,0 milj.  euroa eli 3,0%. Edellisvuoteen
verrattuna  tilatut  linjakilometrit  laskivat  3,4%,  mutta
matkustajamäärä  vain  1,9%.  Ajokilometrejä  kohden
laskettuna kustannukset nousivat 2,8% vuonna 2010.
Yleinen  linjaautoliikenteen  kustannusindeksi,  joka
toimii kilpailutetun liikenteen kustannusmuutosten pe
rusteena, kasvoi samaan aikaan selkeästi enemmän eli
4,3%.

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 30,7 milj. euroa,
eli saman suuruiset kuin edellisenä vuonna.

Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski 0,3% ollen 18,6
milj.  euroa. Vuoden  aikana  toteutuneista palkankoro
tuksista huolimatta  laskenut henkilöstömäärä yhdessä
tehostamistoimenpiteiden  kanssa  käänsi  kustannus
nousun säästöiksi.

Suunnitelman mukaiset  poistot olivat 3,0 milj.  euroa.
Vuodesta  2000  alkaen  uusien  autojen  poistoaika  on
ollut  12  vuotta,  siihen  mennessä  hankittujen  autojen
jäädessä  15  vuoden poistoajalle.  Kokonaisinvestoinnit
olivat 1,1 milj. euroa.

Tilikauden  tulos muodostui  lähes 1,4 miljoonaa euroa
ylijäämäiseksi.

KPMG Julkishallinnon Palvelut  Oy on suorittanut tilin
tarkastuksen vuoden 2010 kirjanpitoa ja hallintoa kos
kien helmikuussa 2011.

Toiminta ja käyttösuunnitelman toteutuminen
(1000 €) vuonna 2010

Toteutunut Käyttösuun.

Liikevaihto 28 539 28 300

Muut tuotot 422 360

Kulut 27 639 27 987

Käyttökate 4 421 3 774

Poistot 3 047 3 032

Tilikauden yli/alijäämä 1 366 675

Investoinnit 1 132 1 850

Suoritteet

Matkat vaihtoineen, 1000 kpl 23 215

Ajokilometrit, 1000 kpl 10 575

Taloudellisuus/kannattavuus

Liikevaihdon muutos% 3,3

Käyttökate% 13,8

Tuotot, eur/hlö 84 148

Menot eur/matka 1,32

Menot, eur/ajokm 2,90

Esitys tilikauden tuloksen (ylijäämä/alijäämä ennen varauksia) käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että ennen varauksia olevaan tilikauden ylijää
mään 1.345.675,23 euroa lisätään poistoeron vähennyksenä 19.979,54 euroa ja syntynyt tilikauden ylijäämä
1.365.654,77 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma

1.1.  31.12.2010 1.1.  31.12.2009

Liikevaihto 28 538 635,26 29 513 962,05

Liiketoiminnan muut tuotot 421 896,39 424 302,16

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

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 291 094,50 3 839 501,36

Palvelujen ostot 3 957 542,31 4 578 381,99

8 248 636,81 8 417 883,35

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 12 149 179,35 12 325 105,30

Henkilösivukulut

Eläkekulut 5 769 372,09 5 545 233,99

Muut henkilösivukulut 692 603,97 801 385,42

18 611 155,41 18 671 724,71

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 3 047 271,14 2 907 306,78

Liiketoiminnan muut kulut 779 448,06 643 609,63

Liikeylijäämä (alijäämä) 1 374 020,23 2 397 739,74

Rahoitustuotot ja kulut

Kunnalle maksetut korkokulut 28 591,96 90 821,52

Muut rahoitustuotot ja kulut 246,96 52,28

28 345,00 90 873,80

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 345 675,23 2 306 865,94

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

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 365 654,77 2 326 845,48
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase

2010 2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 19 075,72 39 979,05

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 14 052 715,55 16 340 969,52

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

14 071 791,27 16 380 948,57

Sijoitukset

Muut saamiset 4 186,00 4 186,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 85 096,23 96 329,02

Saamiset kunnalta 6 747 166,94 4 895 966,62

Muut saamiset 33 969,42 28 751,13

6 866 232,59 5 021 046,77

Rahat ja pankkisaamiset 92 116,40 93 896,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 034 326,26 21 500 077,34

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 850 017,85 1 476 827,63

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 365 654,77 2 326 845,48

17 432 111,76 16 066 456,99

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 28 269,23 48 248,77

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 124 200,00 129 500,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat kunnalta 1 345 503,61

Lyhytaikainen

Lainat kunnalta 84 093,96

Ostovelat 280 328,21 430 047,89

Korottomat velat kunnalta 436 136,42 542 340,66

Muut velat 426 435,15 546 412,35

Siirtovelat 2 306 845,49 2 307 473,11

3 449 745,27 3 910 367,97

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 034 326,26 21 500 077,34
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Liikennelaitoksen rahoituslaskelma

2010 2009

Toiminnan ja investointien rahavirrat

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (alijäämä) 1 374 020,23 2 397 739,74

Poistot ja arvonalentumiset 3 047 271,14 2 907 306,78

Rahoitustuotot ja kulut 28 345,00 90 873,80

Tulorahoituksen korjauserät 318 875,97 162 035,26

4 711 822,34 5 376 207,98

Investointien rahavirta

Investointimenot 1 132 100,00 1 744 400,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 69 810,19 32 466,00

1 062 289,81 1 711 934,00

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 3 649 532,53 3 664 273,98

Rahoitustoiminnan rahavirrat

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 1 345 503,61 84 093,96

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihtoomaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta 1 851 200,32 3 424 504,85

Saamisten muutos muilta 6 014,50 12 793,45

Korottomien velkojen muutos kunnalta 106 204,24 48 094,89

Korottomien velkojen muutos muilta 270 324,50 124 410,48

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. 2 221 714,56 3 584 216 ,77

Rahoituksen rahavirta yht. 3 651 312,13 3 668 310,73

Rahavarojen muutos 1 779,60 4 036,75

Rahavarojen muutos 1 779,60 4 036,75

Rahavarat 31.12. 92 116,40 93 896,00

Rahavarat 1.1. 93 896,00 97 932,75
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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
• Kilpailutuksen myötä linja 22 siirtyi elokuussa 2010 yksityisen sektorin operoitaviksi
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Yhteystietoja

TKL:n  toimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere
Aukioloajat ma  pe 08:30 – 15:45
Vaihde (03) 565 611

              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

