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1. Tarkastuslautakunta
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 22.6.2017
tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet
Anttila Pekka
Haapaniemi Jari
Lehtonen Merja
Hackspik-Tuomisto Merja

Tampere
Nokia
Ylöjärvi
Kangasala

Varajäsenet
Nieminen Nanna
Rautionmaa Niilo
Järvinen Jussi
Pispala Kristiina

Lempäälä
Pirkkala
Orivesi
Vesilahti

Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jari Haapaniemen ja
varapuheenjohtajaksi Pekka Anttilan.
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan tarkastussuunnitelman. Käytännössä
arviointi tapahtuu seuraavasti:
- tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn
tulevaan materiaaliin,
- tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa tarkastuskokoukseen,
- tarkastuskokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteistyötä
tarkastelujaksolta,
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen, ja
- tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet.
Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuoden 2018 arviointikertomus perustuu asioiden valmistelun
ja seutuhallituksen tekemien päätösten seurantaan sekä seutuhallituksen antamaan
toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.
Tarkastuslautakunta piti ns. tarkastuskokouksen 9.11.2018, jolloin vs. seutujohtaja esitteli
kuntayhtymän toimintaa seutuhallituksen antaman 1.1.–31.8.2017 väliraportoinnin mukaisena.
Lisäksi kokouksessa selostettiin kuntayhtymän syksyn 2018 toimintaa.
Arviointikertomuksen valmistelusta on vastannut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
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2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
2.1 Toiminnalliset tavoitteet
Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018–2021
on hyväksytty yhtymäkokouksessa 21.12.2017.
Jäsenkuntien hyväksymä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia ohjaa vuositavoitteiden
asettamista. Tavoitteet jaetaan strategian kolmeen pääteemaan: lisää kilpailukykyä, kasvulle
kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Pääteemojen sisällä oli yhteensä 25 tarkempaa tavoitetta.
Seutuhallitus on toimintakertomuksessaan raportoinut toteutumisen tavoitekohtaisesti. Lisäksi on
esitetty katsaus kansallisen MAL-verkoston, seudullisen tietohallinnon, seudullisen
joukkoliikenteen ja seudullisen elinkeinotoiminnan asiakokonaisuuksista.
Lisää kilpailukykyä
Teemaan neljästä tavoitteesta kolme on toteutunut kokonaan. Lentoliikenteen kehittämishanke
jatkui tuloksellisesti ja raideliikenteessä pääradan nopeiden yhteyksien valmistelu eteni.
Työllisyyskokeilun tavoitteet saavutettiin, mutta valitettavasti kokeilu päätettiin ministeriön
toimesta vuoden lopussa. Valmistuneen nykytilakartoituksen perusteella laadittava
edunvalvontatyön uuden mallin kehittäminen jäi vuodelle 2019.
Kasvulle kestävä rakenne
Vuodelle 2018 asetetusta 12 tavoitteesta 8 toteutui kokonaan. Kohtuuhintaista asumista koskevat
teemat siirtyivät pääosin käsiteltäviksi vuoden 2019 aikana osana MAL4-sopimusneuvottelu- ja
rakennesuunnitelman päivitysprosessia, jotka käynnistyivät uudistetun prosessin mukaisesti
syksyllä 2018. Rajatonseutu, viherrakenteen yleissuunnitelman ja seutuliikkeen toimenpiteitä
toteutettiin ja niitä siirtyi lisäksi eteenpäin vuodelle 2019.
Hyvinvoiva yhteisö
Teeman yhdeksästä tavoitteesta 8 toteutui kokonaan tai osittain. Seutuopistoselvitys ja
infrapalvelujen nykytilakartoitus valmistuivat käsiteltäviksi alkuvuodesta 2019.
Kustannustenjakoperiaatteet ja sopimusmalli rajayhteistyölle eivät valmistuneet.

Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
Vuoden 2018 talousarviossa oli yhteensä 25 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista 19 toteutui
kokonaan (76 %), pääosin tai osittain toteutui 5 tavoitetta (20 %). Yksi tavoite jäi toteutumatta (4
%). Tarkastuslautakunta katsoo, että kaikkiaan toiminta on onnistunut hyvin.
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2.2 Taloudelliset tavoitteet
Talousarvio vuodelle 2018 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui
suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää 22 634,36 euron
alijäämää. Alijäämä muodostuu lähinnä vuodelta 2017 toteutumatta jääneiden ostopalveluna
toteutettavien hankkeiden ajoittumisella vuodelle 2018.
Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

2018
1 392 359,74
- 1 407 633,07
-15 273,33

2017
1 353 427,99
- 1 208 562,41
144 865,58

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

-180,97
144 627,30

-238,28
144 627,30

Poistot ja arvonalentumisetTilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)

7 180,06
-22 264,36
-22 264,36

7 180,06
137 447,24
137 447,24

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina.
Kuntien maksuosuuksien kehitys 20162018
TP 2016

TP 2017

Muutos %

TP 2018

Yhteensä

1 031 800

1 031 800

Kangasala

84 160

83 774

-0,5

84 432

0,8

Lempäälä

61 407

61 683

0,4

61 572

-0,2

Nokia

90 722

90 767

0,0

89 901

-1,0

Orivesi

26 457

25 750

-2,7

25 208

-2,1

Pirkkala

51 618

51 766

0,3

51 875

0,2

Tampere

615 537

615 929

0,0

617 946

0,3

Vesilahti

12 490

12 407

-1,0

12 079

-1,7

Ylöjärvi

88 634

89 101

0,6

88788

-0,9

2016-17

Muutos %
2017-18

0,0 1 031 800

0,0

2.3 Toimintatavan poikkeaminen aikaisemmasta
Kuntayhtymä toimi vuoden 2018 tilapäisjärjestelyin, kun seutujohtaja Päivi Nurminen siirtyi
jäsenkuntien tuella Pirkanmaan muutosjohtajaksi maakuntauudistukseen. Tarkastuslautakunta
toteaa, että tilapäisjärjestely on toiminut kaikkiaan onnistuneesti eikä järjestelyllä ole ollut
negatiivisia vaikutuksia seutuyhteistyöhön.
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3. Yhteenveto vuoden 2018 tavoitteista
Tarkastuslautakunta katsoo, että vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on
tehty oikean suuntaiset toimenpiteet. Toiminnallisesta tilapäisjärjestelystä huolimatta tavoitteet
on saavutettu hyvin.
Taloudellisesti vuosi 2018 on toteutunut tasapainoisena. Merkittävää on, että jäsenkuntien
maksuosuudet ovat toteutuneet yleisen kunnallistalouden kantokyvyn mukaan ja jäsenkuntien
päättämän ohjauksen mukaisina.
MAL4-sopimus ja rakennesuunnitelma ovat tärkeät seutuyhteistyötä omalta osaltaan ohjaavat
dokumentit. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että uudistetulla aikaisemman aineiston
auditointiin ja vaikutusten arviointiin perustuvalla prosessilla tavoitellaan entistä parempaa
lopputulosta kaupunkiseudun osalta sekä MAL4-sopimukseen että rakennesuunnitelmaan.
Tampere 3.4.2019

Jari Haapaniemi
puheenjohtaja

Pekka Anttila
varapuheenjohtaja

Kristiina Pispala
varajäsen

Jussi Järvinen
varajäsen

