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Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste
Tampereen Voimian liikevaihto toteutui alkuvuonna suunnitellun suuruisena. Ateriapalvelujen myynti toteutui 0,2 prosenttia suunniteltua pienempänä (-0,1 milj. euroa).
Ateriamyynnit toisen asteen koulutukselle on toteutunut 0,2 milj. euroa suunniteltua ja
edellisvuotta pienempänä johtuen Tredun laskeneista ruokailijamääristä. Ateriapalvelujen myynnin kehitys verrattuna edelliseen vuoteen ja suunniteltuun oli heikompaa
asumispalveluissa (-0,2 milj. euroa) asiakkaan supistaessa palvelutoimintaansa. Päiväkoti- ja kouluruokailun ateriamäärät toteutuivat suunniteltua (+0,5 milj. euroa) ja edellisvuotta parempana. Henkilöstöruokailun ateriamäärät ovat kehittyneet positiivisesti
alkuvuonna.
Puhtauspalvelujen myynti oli suunniteltua yhden prosentin suurempaa (+0,1 milj. euroa) johtuen vuosisuunnitelman hyväksymisen jälkeen tulleista kohdemuutoksista.
Edelliseen vuoteen verrattuna myynti laski 7 prosenttia johtuen 1,2 milj. euron asiakashintojen alentamisesta kuluvalle vuodelle.
Henkilötyövuosien toteutuminen suunniteltua suurempana johti työn tuottavuuden toteutumiseen edellisvuotta ja tavoitetta heikompana. Työvoiman hallinta on jatkunut
hyvänä, mutta lyhyitä poissaoloja toteutui paljon ja ne johtivat suunniteltua suurempaan sijaistarpeeseen. Sairauslomat toteutuivat sen vuoksi edellisvuotta suurempana
(+12 %), jonka vuoksi myös työvoimakustannukset (sis. henkilöstökulut ja vuokratyövoiman osto) toteutuivat 5 prosenttia suunniteltua suurempina. Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan työsuojelun johtamista terävöittämällä ja tekemällä työskentelyolosuhteita parantavia investointeja. Myös liiketoimintamallin uudistamisella on vaikutusta työhyvinvoinnin kehittymiseen. Haasteena on siivoustoiminnasta siirtyneiden
elme- ja varhemaksujen kattaminen.
Elintarvikekulujen hallinnassa onnistuttiin alkuvuonna hyvin tuotannon ohjauksen keinoin. Myös elintarvikekäytön tehokkuus oli tavoitetta ja edellisvuotta parempaa. Puhtauspalvelujen ostot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alle suunnitellun onnistuneiden
kilpailutusten vuoksi.
Liikeylijäämä toteutui suunniteltua 0,1 milj. euroa heikompana johtuen työvoimakulujen ylityksestä. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriamyynnin ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa
yli suunnitellun. Alitusta ateriapalvelujen myynneissä ennustetaan toisen asteen koulutuksen (-0,2 milj. euroa), asumispalvelujen (-0,2 milj. euroa) ja ulkoisten asiakkaiden (0,1 milj. euroa) osalta. Sairauspoissaolojen kasvun myötä työvoimakustannukset ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla ja työterveyshuollon kustannukset 0,1 milj. eurolla.
Työvoimakustannukset pyritään saamaan hallintaan kuvatuilla työhyvinvoinnin johtamisen toimenpiteillä. Elintarvikekulujen onnistuneen hallinnan myötä elintarvikekuluista ennustetaan säästettävän 0,4 milj. euroa. Puhtauspalvelujen ostojen osalta ennustetaan säästöä 0,2 milj. euroa. Liikeylijäämäennuste on sama kuin vuosisuunnitelma
eli 2,8 milj. euroa ja se on 0,3 milj. euroa heikompi kuin huhtikuun ennuste.
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Palkalliset henkilötyövuodet
Työvoiman tarve kokonaisuutena, ottaen huomioon oman ja ulkopuolisen työvoiman,
on ollut suunniteltua suurempaa johtuen suuremmasta sijaistarpeesta. Tarkasteltaessa
henkilöstön työpanosta ilman vuokratyövoimaa, niin palkalliset henkilötyövuodet ennustetaan alittuvan 11 henkilötyövuodella. Ennuste kasvoi kahdella henkilötyövuodella
viime ennusteesta. Vuokratyövoiman tekemä työpanos ennustetaan ylittävän suunnitellun 19 henkilötyövuodella, joka on kuusi henkilötyövuotta suurempi kuin viime ennusteessa.
Henkilöstön työpanos
palkallisina henkilötyövuosina (htv)

Koko henkilöstö (htv)

TP 2016

VS 2017

561,5

579,5

Tot. 2017
1-7

327,6

TP 2017
Enn.

568,5

TP Enn / VS
2017

-11,0

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste
Vuoden 2017 kalusto- ja laiteinvestoinnit kohdistuvat strategian mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjastoja uusimalla ja tuotannon tehostamiseen erityisesti suurissa
tuotantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä painottuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjausta ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi. Kuluvana vuonna jatketaan Aromijärjestelmän ja sähköisen tuloskortin kehittämistä.
Kone- ja laitehankintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna. ICT-kehittämisen osalta
Aromi-kehitysprojekti etenee suunnitellusti ja osana projektia selvitetään tiedon hallinnan kehittämismahdollisuudet. Sähköisen tuloskortin käyttöönottoa siirrettiin edelliseltä vuodelta. Kuluvana vuonna selvitetään käyttäjälähtöisempiä ratkaisuja tiedon julkaisuun ja analytiikkaan. Nämä hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Investointiennuste pidetään suunnitellun mukaisena.

