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 Lyhyesti  
 

 2016 2015 2014 2013

Matkat vaihtoineen (milj.) 20,1 19,5 20,1 21,8

Ajokilometrit (milj.) 10,2 10,0 9,8 9,9

Linjakilometrit (milj.) 9,2 9,0 8,9 9,1

Vakinainen henkilöstö 338 332 314 318

Linja-autoja käytössä 143 136 134 136

Liikevaihto (milj. euroa) 27,1 27,5 28,1 28,7

Konsernituki (milj. euroa) 3,2 3,5 3,5 3,5

 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-
ajatus on tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkolii-
kennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, jous-
tavasti, taloudellisesti ja turvallisesti. 

 
 
 
 
 

Paino: Fast Point Oy, Tampere 2017 
Kuvat: Marko Ketola ja TKL  

 
 
 
 
 

Toimitusjohtajan katsaus 
 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta 
jatkui vuonna 2016 aiempien vuosien tapaan toiminto-
jen kehittämisen ja tehostamisen tiellä, kaupunginval-
tuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Tässä 
työssä on myös onnistuttu ja toiminta on jatkunut me-
nestyksekkäänä.   
 
Useamman vuoden jatkunut toiminnan tehostaminen ja 
sitä kautta saavutetut tulokset ovat mahdollistaneet ti-
laajalle annettavat huomattavat alennukset tuotantoso-
pimuksella sovittuihin hintoihin nähden. Toiminta-
vuonna 2016 alennus ylitti 7%:n taso, mikä vastasi lä-
hes kahta miljoonaa euroa. Annetusta alennuksesta 
huolimatta pystyttiin tilikaudelle 2016 annetut tulosta-
voitteet saavuttamaan ja jopa selkeästi ylittämään. 
Keskeisiä tekijöitä suotuisaan taloudelliseen tulokseen 
ovat olleet polttonesteiden kulutuksessa saavutetut 
säästöt, laskeneet eläkemenot ja työvuorosuunnittelun 
sekä huoltotoimintojen tehostaminen. Joukkoliikenteen 
kasvun myötä myös hieman budjetoitua suurempi suo-
ritemäärä edesauttoi tuloksen kertymistä.  
 
Vuoden 2016 aikana toteutettiin laaja seudullinen tarif-
fiuudistus. Tämä edellytti koko henkilöstön koulutta-
mista uusien taksaportaiden käyttöön ja uudistuksen 
yhteydessä avattuihin uusiin linjareitteihin.  
 
Joukkoliikenteen tilaaja teetti vuoden 2016 aikana kah-
desti asiakastyytyväisyysmittauksia. Suoritetuissa mit-
tauksissa tarkasteluun valikoituneiden TKL:n linjojen 
saama keskiarvo oli 4,01. Tämä ylitti tilaajan asettaman 
laatupalkkiorajan ja oli yli 0,03 yksikköä parempi kuin 
edellisvuonna.  
 
Matkustajamäärien osalta kehitys kääntyi nousuun use-
amman laskuvuoden jälkeen.  Vuonna 2016 TKL kuljet-
tikin yhteensä 20,1 miljoonaa matkustajaa, mikä on 
noin 3,4% edellisvuotta enemmän. Samanaikaisesti 
operoitujen linjakilometrien määrä kasvoi noin 
1,4%:lla, ollen lähes 9,2 miljoonaa kilometriä. 
 
Linjaliikennematkustajien ohella TKL kuljetti toiminta-
vuoden aikana pienessä määrin ja hetkellistä ylikapasi-
teettiaan purkaen, myös tilausajoasiakkaita. Yhteis-
työssä tilaajan, ja muiden kaupungin organisaatioiden 
kanssa, järjestettiin kuljetuksia mm. messutapahtumiin 
Pirkkahalliin sekä Särkänniemen huvipuistoon. Lisäksi 
TKL kuljetti Vehmaisten koululaisia Vuorekseen heidän 
oman koulunsa jälleenrakennuksen aikana.  
 
Säännönmukaisessa kaluston uudistamisessa paino-
piste oli ympäristöystävällisyyden ja käyttömukavuu-
den ohella myös polttoainetaloudellisuudessa. Vuoden 
2016 uusien dieselkäyttöisten linja-autojen hankin-
nassa suosittiinkin kevennettyä korirakennetta, jolla oli 
aiempien hankintojen perusteella todettu olevan mer-
kittävä positiivinen vaikutus polttoainekulutukseen. Uu-
sia kolmiakselisia, lähes päästöttömällä Euro6 -mootto-
rilla varustettuja busseja hankittiin neljä kappaletta ja 
vastaavia kaksiakselisia busseja kahdeksan kappaletta. 
Lisäksi hankittiin yhteensä viisi käytettyä linja-autoa.  
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Vuonna 2016 otettiin Tampereen joukkoliikenteessä 
merkittävä askel, kun TKL hankki perinteisten diesel-
käyttöisten bussien ohella neljä kappaletta täyssähkö-
busseja. Nämä Solaris nE12 -bussit aloittivat liikennöin-
nin joulukuussa linjalla 2. Sähköbussit on hankittu vii-
den vuoden mittaisella leasing-sopimuksella. Sopimus-
kauden aikana pyritään selvittämään sähköisen linja-
autoliikenteen kehittämismahdollisuuksia, toimintavar-
muutta ja taloudellisuutta Tampereen joukkoliiken-
teessä. 
 
TKL hankkii kalustonsa huoltopalvelut pääosin Tampe-
reen Infralta. Palveluntarjoajan toiminnalliset muutok-
set ovat ohjanneet Tampereen kaupunkiliikennettä pa-
nostamaan myös omaehtoiseen huoltotoimintaan. Vuo-
den 2016 lopulla siirtyikin esimerkiksi linja-autojen ren-
gashuolto Infralta TKL:n itsensä hoidettavaksi. Huolto-
varmuuden kohottaminen on edellyttänyt myös pieni-
muotoisia investointeja sekä huoltokalustoon että -tiloi-
hin.  
 
Tilatun suoritemäärän kasvun vuoksi autoja poistettiin 
käytöstä hieman hankintamäärä vähemmän ja kaluston 
kokonaismäärää saatiin näin nostettua. Uudistusten an-
siosta myös kaluston keski-ikä laski, ollen nyt tasan 
seitsemän vuotta. Kalustoinvestointien kokonaisarvo oli 
vuonna 2016 runsaat 2,8 miljoonaa euroa. Suunnitel-
man mukaisten tasapoistojen lisäksi kirjattiin tilikauden 
aikana asiantuntijalausunnon perusteella vanhempien 
linja-autojen osalta ylimääräisiä poistoja noin 0,4 mil-
joonaa euroa. Näin kirjanpitoarvo vastaa myös niiden 
osalta todellista käypää arvoa. 
 
Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen palveluksessa oli vakituisessa työsuh-
teessa kaikkiaan 338 henkilöä, mikä on kuusi enemmän 
kuin edellisvuonna. Lisäksi henkilöstötarvetta täydensi-
vät kymmenkunta tarvittaessa töihin kutsuttavaa kul-
jettajaa. Lisääntyneitä henkilötyövuosia laskee osaltaan 
työaikapankin velkasaldon pienentyminen lähes 1,5 
henkilötyövuotta vastaavalla määrällä. 
 
Sairauspoissaolojen osalta viime vuosien erittäin voi-
makkaassa positiivisessa muutoskehityksessä koettiin 
nyt rekyyliä.  Loppuvuodesta 2016 tilanne kääntyi kui-
tenkin taas selkeästi parempaan.   
 
Tilikauden aikana TKL:n tulostavoitetta nostettiin 0,5 
miljoonasta 2,0 miljoonaan euroon. Taloudellinen koko-
naistulos muodostui kuitenkin jopa korotettua tavoi-
tetta selkeästi paremmaksi, ollen runsaat 3,5 miljoonaa 
euroa. Kertynyt tulos vahvistaa edelleen TKL:n omava-
raisuutta ja toimintakykyä. 
   
TKL:n keskeisinä haasteina jatkossakin on sopeutumi-
nen seudullisesti laajenevaan operointikenttään ja sen 
mukana tuomiin asiakaspalvelun kehitysvaateisiin. 
Osana sopeutumista tulee kyetä tekemään sellaisia in-
vestointeja, joissa myös kauaskatseisesti otetaan huo-
mioon kaupunkiseudulla tapahtuvat joukkoliikenteen 

rakenteelliset muutokset. TKL:n roolina onkin olla mu-
kana teknologisia kehityshankkeita pilotoivana operaat-
torina useissa Tampereen kaupungin joukkoliikenteen 
palvelujen kehitysratkaisuissa.  
 
 

 
 

Pekka Pirhonen 
Toimitusjohtaja 

 

 
Liikennepalvelut 
 
Vuonna 2016 tuli täyteen kymmenen vuotta TKL:n toi-
mintaa tilaaja-tuottaja –mallin mukaisena Tampereen 
kaupungin oman tuotannon yksikkönä.  
 
Toiminta-ajatustaan korkealuokkaisten paikallisten 
joukkoliikennepalveluiden tuottamisesta kestävän kehi-
tyksen mukaisesti, joustavasti ja laadukkaasti Tampe-
reen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toteuttaa vuosille 
2012-2020 tehdyn tuotantosopimuksen mukaisesti. 
Palveluiden tilaajana on Tampereen joukkoliikenne. 
 
Tilikauden aikana Tampereen joukkoliikenteen järjestä-
misvastuu laajeni seudulliseksi. Tämän myötä myös 
TKL:n operoiman linjaston monimuotoisuus kasvoi. Ke-
sällä 2016 käyttöön otettiin uusi vyöhykepohjainen hin-
noittelu. Hinnoittelurakenteesta, kuten lippu- ja infor-
maatiojärjestelmistä, sekä palveluiden suunnittelusta, 
toteutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa tilaajayk-
sikkö. Joukkoliikenteen tilaajan tehtäviin kuuluvat niin 
ikään reittien, aikataulujen ja autokiertojen suunnittelu 
sekä autoissa tapahtuvan lipunmyynnin clearing. Tam-
pereen joukkoliikenne vastaa myös joukkoliikenteen 
yleisestä markkinoinnista ja kilpailuttaa hankittavan lii-
kennesuoritteen. Tuottaja saa puolestaan korvauksen 
ajettujen linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien 
perusteella. Tuotantosopimukset sisältävät myös kri-
teerit palvelun ja kaluston laadulle, sekä mahdollisille 
laatubonuksille ja sanktioille.  
 
Tuotantosopimuksen mukaiset hinnat on määritelty 
vuoden 2012 alusta lukien. Tämän jälkeen hintoihin on 
sovellettu neljännesvuosittain tarkasteltavan joukkolii-
kenteen yleisen kustannusindeksin muutosta. Vuodesta 
2013 lukien TKL on tehostamistoimien ansiosta pysty-
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nyt antamaan tilaajalle sopimushinnasta erillisen alen-
nuksen. Alennuksen määrää on tasaisesti kasvatettu, 
niin että vuonna 2016 alennus oli jo yli 7%:a. Korote-
tuista tulostavoitteista huolimatta alennuksen määrä on 
kasvanut edelleen vuodelle 2017.  
 
Korjaus- ja huoltotoiminnoissa Tampereen Kaupunkilii-
kenne Liikelaitos käyttää pääasiallisesti Tampereen Inf-
ran Korjaamopalveluiden palveluita Nekalan varikolla. 
Näistä palveluista tehdään vuosittain uudistettu erilli-
nen palvelusopimus. Polttoaineiden tilauksesta ja päi-
vittäishuollon järjestämisestä TKL vastaa itsenäisesti. 
 
Tiukkojen ympäristövaatimusten ohella TKL huomioi 
kalustohankinnoissaan myös erityisryhmien tarpeet. 
Kulun esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota 
ja uudet linja-autot on varusteltu lastenvaunuystävälli-
sillä avarilla keskisilloilla sekä turvakaarellisella pyörä-
tuolipaikalla. TKL on ollut mukana kalustollaan myös 
teknologisissa innovaatiokokeiluissa. Vuoden 2016 lo-
pulla otettiinkin Tampereella käyttöön TKL:n operoimat 
täyssähköbussit. 
 
Tampereen Kaupunkiliikenteen linja-autot ovat käy-
tössä myös monissa merkittävissä paikallisissa tapah-
tumissa, kuten erilaisten messujen ja urheilutapahtu-
mien yhteydessä. Myös Särkänniemeen saapuvat vie-
raat ovat jo vuosia päässeet elämyspuistoon TKL:n bus-
silla.  
 
Kansallisina juhlapyhinä, sekä esim. pikkujouluaikaan 
TKL operoi normaaliliikenteen ohella ylimääräisiä vuo-
roja helpottamaan matkustajien liikkumista kaupunki-
seudulla. 
 
 
Linja-autokalusto     
 
Vuonna 2016 hankittiin yhteensä 12 uutta linja-autoa. 
Aiempien hankintojen hyvien kokemusten perusteella 
vuoden 2016 hankinnat toteutettiin aiempien kilpailu-
tusten optio-oikeuksia käyttäen. Hankituista bussit 
edustivat Volvon 8908RLE -tyyppiä ja kahdeksan niistä 
oli kevytrakenteisia kaksiakselisia linja-autoja ja neljä 
telibusseja. Voimanlähteenä näissä on 8-litran Volvon 
D8K moottori. 
 
Kaikki TKL:n uudet autot täyttävät erittäin tiukat Euro 
6 –päästönormit, eivätkä näiden ajoneuvojen päästöt 
juurikaan ylitä sähkökäyttöisten ajoneuvojen päästöjä. 
Uusien autojen varustukseen kuuluvat pehmustettujen 
istuinten ohella digitaalinen ajopiirturi, ovikamerat 
sekä alkolukko. Kaikki uudet autot on varustettu ZF:n 
Ecolife automaattivaihteistolla. Vuonna 2016 toimitetut 
uudet linja-autot on valmistettu Volvon Wroclawin teh-
taalla. 
 
Kaluston toimintaa, ajotapapoikkeamia sekä polttoai-
neen kulutuksen seurantaa edesauttaa Volvon Telema-
tics-laitteisto, joka asennettiin myös kaikkiin vuonna 
2016 hankittuihin uusiin dieselkäyttöisiin linja-autoi-
hin.   
 
Uushankinnat eivät riittäneet tyydyttämään kasvanutta 
kalustotarvetta. Niinpä uusien autojen ohella hankit-
tiinkin kotimaasta käytettynä neljä Volvo 8712BLE–
mallista ja yksi Volvo 8512BLE-mallinen linja-auto.  

Perinteisten dieselbussien lisäksi TKL hankki yhteis-
työssä joukkoliikenteen tilaajan ja muun kaupunkior-
ganisaation kanssa neljä akkusähköbussia, jotka tuli-
vat liikenteeseen joulukuussa 2016. Autot, joista on 
solmittu viiden vuoden mittainen leasing-sopimus, on 
valmistanut Solaris Bus & Coach S.A. Nämä Solaris 
NewUrbino bussit - jotka ovat ensimmäiset akkusäh-
köbussit Tampereella - sisältävät kokonaan uuden ra-
kenteen ohella myös uutta tekniikkaa, kuten erillistu-
entaisen etuakseliston, uuden jousituksenohjauksen ja 
Venturan sivulle liukuvat sähköovet. Autoista löytyy 
myös ZF AVE 130 taka-akseli, jossa on integroidut na-
pamoottorit, mikä on uutta myös akkusähköautoille. 
Kuljettajaa näissä busseissa informoi Dasan valmis-
tama kosketusnäyttöinen kojetaulu. 
 
Vuoden 2016 aikana käytöstä ja kirjanpidosta poistet-
tiin yhteensä 14 linja-autoa. Poistetuista auto numero 
235, joka oli Tampereen ensimmäinen Scala-mallinen 
linja-auto, lahjoitettiin Kaupunkiliikennehistorialliselle 
seuralle museoitavaksi. Scalat olivat 2000-luvun alku-
puolella erittäin merkittävässä roolissa Tampereen 
joukkoliikenteessä, joten tällaisen auton museointi oli 
myös historiallisesti merkittävää.  
  
TKL:n kaikki linjaliikenteen linja-autot ovat matalalat-
tiaisia. Tämä helpottaa erityisesti liikuntarajoitteisten 
ja vaikkapa lastenvaunujen kanssa matkustavien asi-
akkaiden kulkua. TKL:n linja-autokaluston keski-ikä oli 
vuoden päättyessä 7,1 vuotta. 
 
 
Kunnossapito 
 
Korjaamo- ja huoltotoiminnot ostettiin aiempaan ta-
paan pääsääntöisesti samalla toimitilakiinteistöllä sijait-
sevalta Tampereen Infran korjaamopalveluilta. Päivit-
täishuollon palvelut tuotti edellisvuoden tapaan TKL:n 
tiloissa Serveco Oy. Lisäksi huolto ja korjauspalveluita 
sekä varaosia hankittiin mm. merkkikorjaamoilta. 

 

 
 
Energia ja ympäristönsuojelu 
 
Polttoaine 
 
Polttoaineen toimituksesta TKL:lle vastasi edellisvuo-
sien tapaan Neste Oil Oyj, joka voitti myös vuoden 
2016 aikana järjestetyn Tampereen kaupungin liiken-
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nepolttoaineiden toimitusta koskeneen uuden toimitus-
kauden kilpailutuksen.  
 
Vuoden 2016 aikana dieselöljyä kulutettiin TKL:llä noin 
4,2 milj. litraa. Polttoaineen ohella linja-autojen käyt-
tämää AdBlue-liuosta hankittiin Brenntag Nordicilta 
noin 100 000 litraa.  
 
Polttoaineen kulutusta voidaan seurata autoittain tai 
kokonaisuuksina huolto-ohjelmasta. Autokohtaisella 
seurannalla on vaivatonta löytää vialliset autot, jotka 
saattavat kuluttaa muita enemmän polttoainetta ja ot-
taa ne heti korjattaviksi. Tällä seurannalla voidaan 
myös vertailla eri autosarjojen kulutuseroja ja näin oh-
jata vähiten kuluttavat autosarjat pisimpiin autopäi-
viin.  
 
Vuoden 2016 osalta ajosuorite oli noin 10,2 miljoonan 
kilometriä. Polttoaineen keskikulutuksen mittausta ke-
hitettiin siirtyen aiemman Winbus-järjestelmään perus-
tuvan laskennan sijaan käyttämään hankintojen todel-
lista määrää. Keskikulutukseksi vuodelta 2016 muodos-
tui näin 41,7 litraa sadalle kilometrille. Tämä lukema on 
hivenen pienempi kuin vastaavalla tavalla laskettu edel-
lisvuoden lukema. Polttoaineen keskikulutuksen las-
kuun on myönteinen vaikutus ollut myös AdBlue:n käy-
tön lisääntymisellä sekä linja-autonkuljettajien motivoi-
valla kannustepalkkiojärjestelmällä.  
 
 
Ympäristö 
 
Ympäristönsuojelun päätavoitteita toteutetaan Tampe-
reen Kaupunkiliikenteellä kaluston hankintaprosessin 
kautta. Tällä vuosikymmenellä hankitut linja-autot on 
varustettu kiihtyvyyttä rajoittavalla tekniikalla. Tämän 
tavoitteena on vähentää kulutusta ja päästöjen muo-
dostumista. Kiihtyvyydeltään rajoitetuissa autoissa on 
muita autoja merkittävästi pienempi polttoaineenkulu-
tus sekä pienemmät CO2-päästöt. 
 
Ympäristön suojelun ennakoivina on TKL panostanut 
myös päivittäishuoltolinjan uudistamiseen ja linja-auto-
jen käyttämien eri nesteiden jakelujärjestelmien uudis-
tuksiin.  
 
Merkittävä ympäristövaikutus on myös vuoden 2016 lo-
pulla aloitetulla sähköbussiliikenteellä, jonka vaikutuk-
set kohdistuvat ilmanlaadun ohella melusaasteen vä-
hentämiseen kaupungin keskustassa.  

 
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 
 
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 nou-
datetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Kaupunkilii-
kenne Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa hal-
linnon ja talouden toiminnan sekä sisäisen valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. TKL:n toimitusjohtaja 

johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena toimintaa, huo-
lehtii liikelaitoksen hallinnon, talouden ja sisäisen val-
vonnan järjestämisestä.  
 
TKL:llä on käytössä johtokunnan 16.3.2016 hyväksymä 
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 johtamis-
tavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä kor-
vausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei 
TKL:n 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 ta-
voitteiden toteutumisesta on kerrottu tässä toiminta-
kertomuksessa.  
 
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Johtokunta on hyväksynyt 22.10.2014 TKL:n riskien-
hallintasuunnitelman, jossa on tunnistettu merkittävim-
mät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin 
vastataan.  
 
Riskienhallintaan liittyvät asiat käsitellään TKL:n johto-
ryhmässä. Riskienhallinnan edellyttämistä käytännön 
toimista vastaa liikennejohtaja sekä kaluston osalta ka-
lustopäällikkö.  
 
Liikennevahinkojen aiheuttamaa riskiä rajataan vakuu-
tussopimuksen omavastuukatolla. Henkilöriskejä käsi-
tellään mm. yhteistyössä työterveyden kanssa.  
 
Johtokunnan hyväksymän riskienhallintasuunnitelman 
ohella on aiemmin vahvistettu myös varautumissuunni-
telma, jossa on huomioitu erikseen määritellyt tehtävät 
sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja tiedonvaihto-
suunnitelmat.  
 
Tilikauden aikana ei ole raportoitu vaikutukseltaan suu-
rista tai tavanomaisesta poikkeavista tapahtumista, 
joista olisi aiheutunut merkittävää vahinkoa.  
 
Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon 
valvonta 
 
Tilikauden aikana TKL:lle on kirjattu 73.200 euroa 
omaisuuden luovutusvoittoja vanhojen ja käytöstä pois-
tettujen bussien myynnin yhteydessä. Lisäksi tilikauden 
aikana on kirjattu kirjanpitoarvon ja käyvän arvon väli-
senä erotuksena ennenaikaisia poistoja 426.070 euroa. 
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Merkittäviin korvaus- tai muihin oikeudellisiin 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 ta-
solla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole to-
dettu.  
 
 
Kehityssuunnitelmat  
 
Varautumis- ja riskienhallinnan suunnitelmien päivitys 
on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017.  

 
 
Tiedotus ja markkinointi 
 
Joukkoliikenteen asiakkaille kohdennetusta tiedotuk-
sesta ja markkinoinnista vastaa Tampereella vakiintu-
neeseen tapaan joukkoliikenteen tilaaja. 
 
Tiedotus on painottunut sähköiseen viestintään, jonka 
kehittämiseen Tampereen joukkoliikenne panostaa.  
 
TKL julkaisee vuosikertomuksen ohella henkilöstölleen 
kohdennettua sisäisen informaation jakoon tarkoitettua 
Tilkku-nimistä lehteä. 
 
TKL:n omilta internet-sivuilta löytyy Tampereen jouk-
koliikenteen palveluihin ohjaavan pääsivun ohella lisä-
tietoa TKL:n organisaatiosta, toiminnasta ja palveluista.  
 
Yli viidessäkymmenessä TKL:n linja-autossa on mat-
kustajille suunnattu sähköinen informaatiotaulu, jossa 
julkaistaan kaupallisen materiaalin ohella TKL:n sekä 
Tampereen joukkoliikenteen matkustajille suunnattuja 
tiedotteita. 
  
 

Henkilökunta 
 
 
Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi toimintavuonna 
kuudella henkilöllä määräaikaisten työsuhteiden vaki-
naistamisen sekä liikenteen tukitoimintojen vahvistami-
sen myötä. 

TKL:n on myös monikulttuurinen työyhteisö. Henkilös-
töstä oli vuoden 2016 lopussa noin neljännes maahan-
muuttajataustaisia.  Naisia linja-autonkuljettajista oli 
alle 10%.  
 
Henkilöstöhallintoa ohjaa konsernihallinnon ohjeen mu-
kainen henkilöstösuunnitelma, joka on käsitelty ja hy-
väksytty TKL:n johtokunnassa. Osana henkilöstösuun-
nitelmaa on laadittu myös työhyvinvointia ja tuotavuu-
desta palkitsemista koskevat suunnitelmat. Lisäksi on 
laadittu erillinen TKL:n henkilöstön työterveyssuunni-
telma yhteistyössä Tullinkulman työterveyden kanssa. 
Näitä suunnitelmia on myös käsitelty yhdessä henkilös-
tön kanssa yhteistoimintaryhmän kokouksissa. 
 
Vuoden 2016 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin-
hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa pää-
tösvaltaa mm. vakanssien täyttämiseen ja palkkauk-
seen liittyvissä asioissa. 
 
Vuosittaisella ammattipätevyyskoulutuksella (CAP) yllä-
pidetään henkilöstön jatkuvaa ammattitaitoa ja val-
miuksia ammatissa toimimiseen. Koulutuksen yhtey-
dessä järjestetään myös kehityskeskustelut, joiden 
kautta yksilölliset tarpeet ja kehityspolut tulevat hyvin 
ja laajamittaisesti huomioiduksi.  
 
Vuodelle 2016 oli henkilöstölle asetettu sekä yhteisiä 
että yksilöllisiä tavoitteita, joiden perusteella maksettiin 
henkilökohtaista tuottavuuspalkkiota lähes 80%:lle 
henkilöstöstä. Tämän konsernitason palkitsemisjärjes-
telmän ohella TKL:llä jatkettiin erillistä osaavan ja 
työnsä taiten tehneen henkilöstön pienimuotoista pal-
kitsemista ja kannustamista. Henkilöä kannustettiin 
myös henkilökohtaiseen kunnon ja hyvinvoinnin ylläpi-
toon urheilupäivien sekä erilaisten liikunnallisten tapah-
tumien ja kampanjoiden kautta. 
 
Työhyvinvointiin panostaminen on pitkällä aikajänteellä 
laskenut sairauspoissaoloja, joskin vuosi 2016 oli tässä 
mielessä eräänlainen rekyylin jakso. Vuoden aikana 
teetettiin myös työhyvinvointia koskeva kysely, jonka 
tuloksia hyödynnetään työskenneltäessä jatkossakin 
työhyvinvoinnin kehittämisen eteen. 
 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella toimii 
työnantajan ja henkilöstön yhteistyöryhmä, joka ko-
koontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Henkilös-
tön edustus on myös johtoryhmässä, joka kokoontui 
pääsääntöisesti kuukausittain. Lisäksi järjestettiin yh-
teistapaaminen yrityksen johdon ja kuljettajien ammat-
tiyhdistyksen hallituksen kesken. 
 
TKL:n hallinnon toimipiste, liikenteenvalvonta sekä nii-
den yhteydessä olevat kuljettajien sosiaalitilat sijaitse-
vat Nekalan kaupunginosassa, osoitteessa Jokipohjan-
tie 24. Samaisella kiinteistöllä toimii myös Tampereen 
Infran huoltokorjaamo, joka pitkälti vastaa linja-auto-
jen huolloista ja korjauksista.  Linja-autonkuljettajille 
on Tampereen joukkoliikenne järjestänyt yhteiset sosi-
aalitilat myös kaupungin keskustaan, osoitteeseen Hä-
meenkatu 23. 
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Johtokunta 
 
Kertomusvuonna TKL:n johtokunnan puheenjohtajana 
toimi Matti Rainio. Kaupunginhallituksen edustajana 
TKL:n johtokunnassa oli Petri Siuro. 
 
Johtokunnan esittelijänä ja tiedotusvastaavana toimi 
toimitusjohtaja Pekka Pirhonen. Sihteerinä ja johtokun-
nan tiedottajana toimi johdon assistentti Katri Lindberg. 
Kokouksiin osallistuivat johtokunnan jäsenten ohella 
asiantuntijoina liikennejohtaja Ilkka Ala-Maakala sekä 
kalustopäällikkö Kalle Keinonen. 
 
TKL:n johtokunnan kokouksia oli vuonna 2016 yhteensä 
9 ja pöytäkirjoihin kertyi 65 pykälää. Johtokunta teki 
päätöksiä mm. edellisvuoden tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen hyväksymisestä, kalustohankintoihin 
liittyvistä seikoista, linja-autojen huoltosopimusten uu-
distamisesta, tilaajalle myönnettävistä tuotantohinnan 
alennuksista, vuosi- ja henkilöstösuunnitelman 2017 
hyväksymisestä, sekä talousarvion 2017 ja taloussuun-
nitelman 2016-2018 hyväksymisestä.  
 

 
 
      
  TKL:n johtokunta vuonna 2016 
      
  Jäsen Varajäsen 
  Rainio Matti, pj (sdp) Suhonen Pekka 
  Lager-Ruuti Kaisu, vpj (kok) Timonen Eeva 
  Asplund Kirsi-Maarit (ps) Siren Antti 
  Hirvimies Johanna (sdp) Niemenmaa Marjo 
  Kallio Sami (vihr) Tammisto Karo 
  Kosonen Timo (sit) Ahola Sari 
  Mahmoud Machaal (vas) Kemppinen Raimo 
      

 

 
 
Tilinpäätös ja tilintarkastus 
 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii liikelai-
toksena ja kaupungin kirjanpidollisena taseyksikkönä 
tuottaen yhdyskuntapalveluiden tilaajayksikön tilauk-
sen mukaisia liikennöintipalveluita.  
 

Liikevaihto vuonna 2016 oli 27,1 milj. euroa, kun se 
aiempana vuonna oli ollut 27,5 milj. euroa. Edellisvuo-
teen verrattuna Tampereen joukkoliikenteen tilaamat 
linjakilometrit kasvoivat vajaat puolitoista prosenttia. 
Samanaikaisesti TKL:n kyydissä olleiden matkustajien 
määrä  nousi  lähes  kolme  ja  puoli  prosenttia.  Tehtyä  
matkaa kohden kustannukset laskivatkin yli kuusi pro-
senttia. Toiminnan tehostaminen mahdollisti annettujen 
hinnanalennusten jatkamisen ja pienen lisäyksen vuo-
delle 2017.  
 
Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 26,7 milj. euroa, 
mikä on yli neljä ja puoli prosenttia vähemmän kuin 
edellisvuonna. 
 
Suurin kuluerä, henkilöstömenot, nousi edellisvuodesta 
hieman, ollen vajaat 17,3 milj. euroa. 
  
Kalustosta tehtiin poistoja ja arvonalennuksia 2,1 milj. 
euroa, mikä on 0,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. 
Investointien määrä ylitti poistot noin 0,7 milj. eurolla.  
 
Tilikauden voitollinen tulos (3,5 milj. euroa) on TKL:n 
liikelaitoskauden korkein ja ylitti selkeästi asetetut tu-
lostavoitteet.    
 
Tilintarkastuksesta on vastannut BDO Audiator Oy. Ti-
lintarkastusta on suoritettu tilikauden 2016 aikana ja ti-
linpäätöksen tilintarkastus alkuvuodesta 2017. 
 
 
              
  Toiminta- ja vuosisuunnitelman    
  toteutuminen vuonna 2016   
              

      Toteutu-
nut   Vuosi-

suunn.   
      1 000 €   1 000 €   
  Liikevaihto 27 106   26 800   
  Muut tuotot 393   100   
  Kulut 25 054   27 580   
  Käyttökate 2 645   2 520   
  Poistot ja arvonalen. 2 108   2 020   

  
Tilikauden yli-/ali-
jäämä 3 537   500   

  Investoinnit 2 842   3 200   
              
  Suoritteet         
    Matkat vaihtoineen, 1000 kpl   20 117   
    Ajokilometrit, 1000 kpl   10 169   
  Taloudellisuus/kannattavuus       
    Liikevaihdon muutos-%   -1,6 %   
    Käyttökate-%     18,4   
    Liikevaihto, eur/htv     79 722   
    Menot eur/matka     1,35   
    Menot, eur/ajokm     2,67   
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma  
 
 

 
 

  1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 

Liikevaihto 27 105 539,52 27 540 257,33 
Liiketoiminnan muut tuotot 393 444,81 390 567,06 
Tuet ja avustukset kunnalta 3 200 000,00 3 475 000,00 
Materiaalit ja palvelut     
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 895 041,04 -4 183 371,14  
  Palvelujen ostot -3 408 063,01 -3 736 602,44 
      -7 303 104,05 -7 919 973,58 
Henkilöstökulut     
  Palkat ja palkkiot -11 595 519,05 -11 305 046,24 
  Henkilösivukulut     
    Eläkekulut -4 914 056,41 -5 208 340,72 
    Muut henkilösivukulut -764 843,17 -633 746,80 
      -17 274 418,63 -17 147 133,76 
Poistot ja arvonalentumiset     
  Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset -2 108 419,63 -2 473 102,55 
          
Liiketoiminnan muut kulut -476 303,79 -447 670,13 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 536 738,23  3 417 944,37 
          
Rahoitustuotot ja -kulut     
  Muut rahoitustuotot ja -kulut  -16,38 422,93 
      -16,38 422,93 
          
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 3 536 721,85 3 418 367,30 

         

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 536 721,85 3 418 367,30 
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase 
 
 
 

  2016 2015 
VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineelliset hyödykkeet     
  Koneet ja kalusto 11 835 499,15 11 101 618,78 
      11 835 499,15 11 101 618,78 
          
Sijoitukset     
  Muut saamiset 4 186,00 4 186,00 
          
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
Lyhytaikaiset saamiset     
  Myyntisaamiset 23 727,63 57 489,39 

  Saamiset kunnalta 
Siirtosaamiset 

22 712 614,61 
181 817,18 

19 997 078,59 
162 353,65 

  Muut saamiset 37 959,24 17 730,78 
      22 956 118,66 20 234 652,41 
          
Rahat ja pankkisaamiset 79 650,40 75 994,90 
          
VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 875 454,21 31 416 452,09 
          
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 12 112 101,71 8 693 734,41 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 536 721,85 3 418 367,30 
      30 865 262,70 27 328 540,85 
          
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     
  Poistoero 0,00 0,00 
          
PAKOLLISET VARAUKSET     
  Eläkevaraukset 30 400,00 56 200,00 
          
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
  Ostovelat 806 865,84 727 495,09 
  Muut velat 289 787,49 251 780,61 
  Siirtovelat 2 883 138,18 3 052 435,54 
      3 979 791,51 4 031 711,24 
          
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 875 454,21 31 416 452,09 
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 
 

 2016  2015 

Toiminnan ja investointien rahavirrat      
       
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 536 738,23  3 417 944,37 
Poistot ja arvonalentumiset 2 108 419,63  2 473 102,55 
Rahoitustuotot ja -kulut -16,38  422,93 
Tulorahoituksen korjauserät -99 000,00  -33 566,01 

  5 546 141,48  5 857 903,84 
Investointien rahavirta      
Investointimenot -2 842 300,00  -2 991 700,00 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 73 200,00  29 966,01 
  -2 769 100,00  -2 961 733,99 
       
Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 2 777 041,48  2 896 169,85 
       
    
Rahoitustoiminnan rahavirrat      
       
Muut maksuvalmiuden muutokset      
Saamisten muutos kunnalta -2 715 536,02  -3 024 774,83 
Saamisten muutos muilta   -5 930,23  16 259,80 
Korottomien velkojen muutos muilta -51 919,73  101 371,53 

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. -2 773 385,98  -2 907 143,50 
       
Rahoituksen rahavirta yht. -2 773 385,98  -2 907 143,50 
       
Rahavarojen muutos     3 655,50  -10 973,65 
       
Rahavarojen muutos 3 655,50   -10 973,65 
Rahavarat 31.12. 79 650,40  75 994,90 

Rahavarat 1.1. 75 994,90  86 968,55 
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Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että ennen varauksia oleva tilikauden  
ylijäämä on 3 536 721,85 euroa ja tämä siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien  
ylijäämän lisäykseksi. 
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           Yhteystietoja 

 
             
                    TKL:n toimisto 
            Jokipohjantie 24, 33800 Tampere  
        Aukioloajat ma - pe 08:30 – 15:45 
               Konttori (040) 8062 541 
              
  

              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 
      e-mail: etunimi.sukunimi@tampere.fi 
  

 


