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1) YLEISTÄ
Sopimuksen määrittely
Ryhmien välisen sopimuksen tarkoituksena on linjata valtuustokauden 2009 - 2012 (valtuuston)
tärkeimmät tavoitteet, joiden toteuttamiseen valtuuston enemmistö sitoutuu. Sopimus vahvistetaan
kaupunginvaltuustossa ja annetaan kaupunginhallituksen toimeenpantavaksi.
Sopimuksen tehneet ryhmät haluavat turvata Turun seudun vetovoiman ja kasvun kestävän kehityksen
mukaisesti. Turkulaisille tarjotaan laadukkaita hyvinvointipalveluita kuuntelemalla palvelujen käyttäjiä
ja tavoitteena lisätä valinnan vapautta sekä palvelujen tuottamisen tapoja. Sopimuksen tehneet ryhmät
pitävät tärkeänä, että kaksikielisessä ja monikulttuurisessa Turussa on luova ja suvaitsevainen ilmapiiri
sekä elävä kaupunkikulttuuri, joka kannustaa innovaatioihin.
Sopimuksen ja yhteistyön periaatteet
Sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät ovat yksimielisiä sopimukseen kirjatuista tavoitteista, sitoutuvat
niihin ja toimivat päätöksenteon eri tasoilla niiden toimeenpanemiseksi.
Keskeisten asioiden osalta ryhmät päättävät yhteisistä kannoista sopimuksen tehneiden ryhmien
ryhmäpuheenjohtajien
(sopimusryhmäpuheenjohtajat)
muodostamassa
toimikunnassa.
Tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta sovitaan kolmen pääsopijaryhmän
(Kokoomus, Sdp ja Vihreät) kesken.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa toimikuntaa
neuvotteluista sekä yhteisten ratkaisujen löytämisestä.

ja

vastaa

sopimusryhmien

välisistä

Ryhmien välinen sopimus toimii lähtökohtana valtuustokauden aikana laadittaville kaupungin toimintaa
ohjaaville muille strategioille ja ohjelmille. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston hyväksyttäväksi
esityksen valtuustokaudella laadittavista ja noudatettavista strategioista ja ohjelmista.
Turku -strategia laaditaan ja päätetään kevään 2009 aikana.
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2) TASAPAINOINEN TALOUS ON TULEVAISUUDEN PERUSTA
Kaupungin talouden tulee olla tasapainossa 2010 vuoden tilinpäätöksessä. Kaupunkikonsernin
tuloslaskelman loppusumman tulee olla positiivinen ja kaupunkiemon vuosikatteen pitää kattaa
suunnitelmanmukaiset poistot.
Talouden tasapainoa ei voi toteuttaa verojen ja maksujen korotuksilla ennen valtuuston hyväksymän
talousohjelman toimenpiteiden käynnistämistä ja niiden vaikutusten arviointia.
Ryhmät sitoutuvat 2009 talousarvion loppusummaan ja ovat valmiita ryhtymään tilanteen vaatimiin
toimenpiteisiin
sen
saavuttamiseksi.
Talousarvion
2009
yhteydessä
hyväksyttyjen
tasapainotustoimenpiteiden etenemiseen sitoudutaan.
Jos säästösyistä joudutaan tekemään henkilöstöön kohdistuvia ratkaisuja, niin niistä sovitaan
sopimusryhmien kesken.
Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta
edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
Kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun
tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.
Koko valtuustokautta koskeva henkilöstösuunnitelma toimielimittäin tuodaan hallintojaoston käsittelyyn
kevään 2009 aikana. Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan
henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä
kannustavaa palkkausta.
Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille
tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.
Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotannon kannalta.
Kaupunki voi vuokrata historiallisesti merkittäviä kiinteistöjään pitkällä vuokrasopimuksella, mikäli
vuokralainen sitoutuu niiden kunnostamiseen.
Kaupunginvaltuuston 2004 – 2008 talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksytyt toimenpiteet talouden
tasapainottamiseksi selvitetään.
Kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuodaan kevään 2009 aikana talousohjelma, jossa konkretisoidaan
toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakauden aikana.
Talouden tasapainottamista seurataan kaupunginhallituksessa, jonne kaupunginjohtajan johdolla
tuodaan esityksiä talousohjelmatyön toimenpiteistä, niiden valmistelusta sekä vaikutuksista.
Kansantalouden tilaa ja sen vaikutuksia kaupungin toimintoihin sekä talouteen seurataan tiiviisti ja
tarvittaessa tilanteeseen reagoidaan lisäbudjetoinnilla sekä elvyttävillä toimenpiteillä.
Tarvittaessa sopimusryhmät päivittävät sopimuksen sisältöä.
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3) KILPAILUKYKYINEN TURKU
PARAS – hanke
Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tavoitteena on
rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri, ja sen pohjalta kehittää seutua
kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.
Verotus ja maksut
Kaupungin verot ja maksut pidetään kilpailukykyisellä tasolla paikallisesti ja suurten kaupunkien
keskuudessa.
Kaavoitus ja tonttituotanto
Kaupungin tehtävänä on huolehtia riittävän tonttivarannon ylläpitämisestä ja kilpailukykyisistä
tonttihinnoista. Kaupunkirakentamista tulee harjoittaa moni-ilmeisesti kaupungin eri osat huomioon
ottaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiperheiden tontti- ja asuntotarjontaan.
Kaupungin asuntopolitiikan tulee tukea kaupungin väestökasvua ja positiivista verokehitystä.
Kaupungin on kaavoitettava täydennysrakentamista, jotta palvelut pysyisivät ihmisiä lähellä, ja
joukkoliikenne toimisi mahdollisimman hyvin. Myös alueille, joilla on riittävästi kysyntää (saaret,
pohjoinen Turku) on kaavoitettava.
Elinkeinopolitiikka
Turku uusii elinkeinostrategiansa yhdessä yrittäjien, ay-liikkeen, kauppakamarin, korkeakoulujen ja
ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteisellä ohjelmalla, jonka tavoitteena on monipuolisen
yrityselämän säilyminen, uusien työpaikkojen luominen sekä uusien veronmaksajien saaminen
kaupunkiin.
Huolehditaan yritystonttien saatavuudesta. Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit
kilpailukykyisinä.
Työllisyyskehityksen turvaamiseksi selvitetään vuoden 2009 alussa kaupungin tarpeet peruskorjauksiin
ja mahdollisuudet edistää investointeja Turun alueella.
Kulttuuripääkaupunki 2011
Kulttuuri tulee läpäisyperiaatteen mukaisesti ottaa huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja
päätöksenteossa.
Turun nimittäminen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi tarkoittaa paikallisen kaupunkikulttuurin
elävyyden lisäämistä, kulttuuri-infrastruktuurin parantamista sekä kulttuurin asettumista keskeiseksi
osaksi jokaisen kaupunkilaisen elämänmenoa.
Kulttuuriala laajenee koko ajan, ja sen merkitys elämän rikastuttajana, työllistäjänä ja varallisuuden
tuojana kasvaa merkittävästi valtuustokauden aikana. Kulttuuri nähdään turkulaisten hyvän elämän ja
kaupungin vetovoiman olennaisena tekijänä, joka lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
Kulttuuripääkaupunkivuoden tavoitteena on saada aikaan pysyviä vaikutuksia ja myös lisätä Turkuun
tulevien matkailijoiden määrää 30 prosentilla.
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Ilmastonmuutoksen torjunta ja Itämeren suojelu
Turkuun laaditaan oma ilmasto- ja energiaohjelma ohjaamaan kaupungin päästövähennyksiä ja
energiansäästöä.
Kevään 2009 aikana selvitetään mahdollisuus siirtyä kestävän kehityksen budjetointiin vuonna 2010.
Kaupunkiympäristön kehittämisessä tavoitteena on tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä
vähentää liikenteen tarvetta ja energian kulutusta. Keskeisiä hankkeita ovat ydinkeskustan kevyen
liikenteen kehittäminen sekä päätös joukkoliikenneohjelmasta, johon kuuluu sekä seudullisen
bussiliikenteen käynnistäminen naapurikuntien kanssa että pikaraitiotien vaikutusten, kustannusten ja
toteuttamismahdollisuuksien arvioiminen ja päätöksenteko 2010 vuoden loppuun mennessä.
Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä
myös muilta.
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4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN
Vuonna 2007 hyväksytty palvelustrategia toteutetaan.
Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti.
Ennaltaehkäisevä työ otetaan linjaavaksi ajatukseksi palvelutuotannon kehittämisessä.
Palvelusetelijärjestelmän käyttöä laajennetaan ja säännöistä sovitaan. Palveluja ostettaessa
kiinnitetään erityistä huomiota tarjouspyyntöjen sisältöön siten, että niissä tarkasti määritellään
ostettavan palvelun laatuun vaikuttavat tekijät. Yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin
palvelutuottajien kanssa kehitetään.
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
Lasten ja nuorten kasvua tuetaan panostamalla lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena
on saada lasten ja nuorten pahoinvointi vähenemään (lastensuojeluilmoitukset, huostaanotot).
Varhaiskasvatuksen siirrosta opetustoimen yhteyteen päätetään vuoden 2010 alussa, siten että siirto
opetustoimeen on mahdollista 1.8.2010.
Pienten lasten palveluita kehitetään mahdollisuuksien mukaan lähipalveluperiaatteella yhdistämällä
päiväkodit, esikoulut ja alakoulut saman katon alle.
Lasten ja nuorten palveluissa turvataan päivähoidon monipuolisuus ja perusopetuksen hyvä laatu, ja
määritetään ryhmien enimmäiskoot.
Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi esimerkiksi tukemalla
yhdistys- ja seuratyötä, sekä lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia.
Päätetään toisen asteen koulutuksen järjestämisestä siten, että ammatillinen nuorten koulutus ja
lukiokoulutus siirretään saman hallintokunnan alaisuuteen ja että Ammatti-instituutin aikuiskoulutus ja
Turun Aikuiskoulutuskeskus yhdistetään.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Perusterveydenhuollon terveyskeskusten toiminnan kehittäminen on vaalikaudella erityisenä
painopisteenä. Perusterveydenhuollossa toteutetaan vaihtoehtoisten järjestämistapojen kokeiluja eri
terveysasemilla.
Panostetaan vakavien sekä kalliiden kansansairauksien
tupakkavieroitus, sairaala- ja laitosinfektiot)

ennaltaehkäisyyn

(mm.

diabetes,

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen
Omaishoitoa ja vanhusten kotona asumista tuetaan uudistetun kotihoidon mallin mukaisesti.
Tavoitteena siirtää painopistettä laitoshoidosta avohoitoon.
Senioriväestön elämänlaatuun panostetaan kehittämällä
toiminnassa kolmannen sektorin toimijat ovat mukana.

monipuolisia

toimintapisteitä,

joiden

Ikääntyville turvataan aktiivinen kansalaisuus yksinäisyyden ja sitä kautta sairastuvuuden
ehkäisemiseksi.
Kaupunginhallitus selvittää ja tuo käsittelyyn kevään 2009 aikana ikääntymisestä johtuvien
vuosittaisten palvelutarpeiden kehityksen vuoteen 2012 mennessä.
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5) HYVÄ HALLINTO
Valtuustokauden 2009 - 2012 ajan kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa päätoimisesti kaupungin
poliittista prosessia vuonna 2004 valtuuston hyväksymän hallinnonjärjestämispäätöksen tarkoittamalla
tavalla ja kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja huolehtii, että kaupunginhallituksella ja sopimusryhmien
puheenjohtajilla on mahdollisuus tutustua merkittäviin päätettäväksi tuotaviin asioihin niiden
valmisteluvaiheessa, jotta päätöksenteko on johdonmukaista ja ennustettavaa.
Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että
tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
Palvelutoimen ja osaamistoimen sektoreilla toimitaan sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti ja
valmistaudutaan siirtymään aitoon tilaaja – tuottajamalliin.
Uudesta konserniohjeistuksesta päätetään pikaisesti.
Koko kaupunkia koskevan päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän tarkastelu käynnistetään vuoden
2011 alussa siten, että valtuustokauden aikana päätettävät muutokset voidaan ottaa käyttöön
seuraavan valtuustokauden alusta.
Tehoa päätöksentekoon
Kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa sekä lauta- ja johtokunnissa luodaan aikataulu
merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
Hallintokunnissa ja liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida lauta-/johtokuntia
merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.
Valtuustokauden alussa sopimusryhmät perustavat työryhmän, joka valmistelee tehostamistoimia
vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä koskien mm. tarpeettoman materiaalin sekä kokousten
määrän vähentämiseksi ja arvioi palautus- ja pöydällepanomenettelyjä.
Myös hallinnolta edellytetään vastaavaa työskentelyä turhan byrokratian karsimiseksi, hallinnon
keventämiseksi ja valmistelun tehostamiseksi.
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TURUN KAUPUNGINVALTUUSTON RYHMIEN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN VUOSILLE
2009 - 2012 SITOUTUVAT SEURAAVAT VALTUUSTORYHMÄT

Turussa, 14. joulukuuta 2008

________________________________
KANSALLINEN KOKOOMUS (KOK)
Petteri Orpo
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
KANSALLINEN KOKOOMUS (KOK)
Harry Nordqvist
aluejärjestön puheenjohtaja

________________________________
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE (SDP)
Jarmo Rosenlöf
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE (SDP)
Seppo Lehtinen
kunnallisjärjestön puheenjohtaja

________________________________
VIHREÄ LIITTO (VIHREÄT)
Mika Helva
valtuustoryhmän puheenjohtaja
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________________________________
VASEMMISTOLIITTO (VAS)
Sauli Saarinen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
VASEMMISTOLIITTO (VAS)
Mirka Muukkonen
kunnallistoimikunnan puheenjohtaja
________________________________
SVENSKA FOLKPARTIET (SFP)
Christel Von Frenckell-Ramberg
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
SVENSKA FOLKPARTIET (SFP)
Kjell J. Wennström
kunnallisjärjestön puheenjohtaja
________________________________
SUOMEN KESKUSTA (KESK)
Sakari Hihnala
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
SUOMEN KESKUSTA (KESK)
Mirja Koivunalho
kunnallisjärjestön puheenjohtaja
________________________________
KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD)
Väinö Lindberg
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
PERUSSUOMALAISET (PS)
Maria Lohela
valtuustoryhmän puheenjohtaja
________________________________
SUOMEN KANSAN SINIVALKOISET (SKS)
Olavi Mäenpää
valtuustoryhmän puheenjohtaja
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Valtuustoryhmien yhteiset periaatteet rasismin ja
muukalaisvihamielisyyden ehkäisemiseksi Turussa
1. Ryhmät eivät hyväksy rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tekoja. Oikeusjärjestelmämme keinoja on
tehokkaasti käytettävä tällaisten tekojen vastustamiseksi.
2. Ryhmät sitoutuvat siihen, ettei niiden ohjelmiin, periaatepäätöksiin, julkilausumiin tai muihin vastaaviin
kannanottoihin sisällytetä rasismia tai muukalaisvihamielisyyttä tukevaa tai suosivaa sanomaa.
3. Ryhmät ryhtyvät toimiin sellaisia jäseniään kohtaan, jotka julkisesti levittävät rasistisia tai
muukalaisvihamielisiä mielipiteitä. Tällaisissa tapauksissa ryhmät sanoutuvat irti yksittäisten jäsentensä
toimista.
4. Ryhmät kiinnittävät enemmän huomiota tapaan, jolla ulkomaalaisväestön ja vähemmistöjen asiaa
käsitellään.
5. Ryhmät osoittavat julkisesti halukkuutensa toimia niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla
erilaisuuden hyväksymiseksi ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.

Turussa 13. päivänä joulukuuta 2008

_______________________________
Kokoomuksen valtuustoryhmä

________________________________
SDP:n valtuustoryhmä

_______________________________
Vihreiden valtuustoryhmä

________________________________
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

_______________________________
RKP:n valtuustoryhmä

________________________________
Keskustan valtuustoryhmä

_______________________________
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

________________________________
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

_______________________________
Suomen Kansan Sinivalkoisten valtuustoryhmä

