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Sopimusryhmät ovat päättäneet, että Turku-sopimus jatkuu entisellään, 
kuitenkin niin, että talouden luvut on päivitetty vastaamaan valtuuston päätöstä 17.11.2014. 
 
 
Sopimusryhmät haluavat tässä erillisessä lisäpöytäkirjassa painottaa sopimuskauden  
jälkimmäisen puoliskon erityisiä tavoitteita: 
 
Talous tasapainotetaan valtuuston päätöksen mukaisesti vuoteen 2018 mennessä. 
Tämän tukemiseksi sopimusryhmät painottavat seuraavia tavoitteita: 
Kasvun tukeminen, tuottavuuden lisääminen sekä ylläpidetään hyvää koulutustasoa. 
 
 
 
Kasvun tukeminen 

Kaupunkikeskustan kehittäminen nostetaan kaupungin kärkihankkeeksi.   
Parannetaan keskustan kaupallista elinvoimaa ja vetovoimaa ja niiden myötä asukkaiden palvelua ja 
viihtyisyyttä. Tehostetaan keskustan asumis- ja työpaikka täydennysrakentamista.   

Rakennuslupakäsittelyä ja kaavoitusta tehostetaan ja joustavoitetaan. 
Mahdollistetaan tehokkaampi rakentaminen kaupungin alueella.  
Kaavoitus- ja rakennuslupakäsittelyssä huomioidaan erityisesti nopeasti liikkeelle lähteviä asumis- tai 
yritystilatarpeita. Kaavoitussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.  
 
Kaupungin elinkeinotoimintojen yhteistoiminnan tehostaminen selvitetään.   
 
Runkobussilinjaston toteuttaminen aikataulutetaan. 

Osana kasvua tukevina investointitoimina sekä asukkaiden koulupalvelutarpeiden parantamisena  
Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkoti-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma 
käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella.  
Kastun koulu puretaan huonokuntoisuutensa vuoksi Yli-Maarian koulun valmistuttua.  

  

Tuottavuuden lisääminen 

Osana kaupunginhallituksen asettaman työllisyystoimikunnan toimeksiantoa arvioidaan yhteistyössä 
TE-toimiston kanssa toimenpiteet, joiden avulla ehkäistään työttömyysjaksojen pitkittymistä.  
Vahvistetaan elinkeinoelämäyhteyksiä tavoitteena kartoittaa ja edelleen parantaa työttömien 
työllistymismahdollisuuksia. Otetaan rohkeasti käyttöön uusia toimivia markkinoilla olevia 
kustannuksia säästäviä malleja. 

Tilojen käyttöä tehostetaan suunnitelmallisesti. Tilojen käytön tehostamiseen laaditaan 
tavoitteellinen suunnitelma ja selkeät mittarit. Tilojen käyttöä ja ylimääräisistä tiloista luopumista 
tehostetaan.   



Konserniin kuuluvilta yhtiöiltä edellytetään, kuten kaikelta toiminnalta yleisesti, jatkuvan 
parantamisen periaatetta, oman kilpailukykynsä ja olemassaolonsa turvaamiseksi sekä myös vahvaa 
strategista näkemystä oman toiminnan taloudellisesti kannattavien vahvuuksien tunnistamiseksi. 
Vastaavaa periaatetta edellytetään myös liikelaitoksilta ja kaupungin muilta toiminnoilta. Erityisesti 
konsernin infra-yhtiöiden ja liikelaitosten tuottavuuden parantumisen odotetaan näkyvän myös  
asukkaille vähintäänkin kohtuullisina pysyvinä tai jopa alentuvina asumiskustannuksina. Yhtiöiden 
osalta tullaan tarkastelemaan konsernin omien toimien ja käytäntöjen mahdollista rajoittavaa 
vaikutusta konserniyhtiöiden kilpailukykyyn. Mikäli kilpailukykyä haittaavia oleellisia toimintoja 
havaitaan, muutetaan käytäntöjä, huomioiden kuitenkin Turku-konsernin kokonaisetu.  

Siirtoviivemaksujen vähentämiseksi odotetaan, että talousarviokäsittelyssä sovittu selvitys 
valmistuu. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset kaupunginhallituksessa 
sopimusryhmien yhteisymmärryksellä.  

Paremman hoitopaikkaohjauksen avulla hyödynnetään kokonaistaloudellisesti paremmin seudun 
vapaana olevia hoitopaikkoja. Otetaan hoitopaikkaohjauksessa rohkeasti käyttöön uusia toimivia 
markkinoilla olevia kustannuksia säästäviä malleja. 

Tehdään kustannusselvitys omien vanhushuollon palveluiden osalta.  

Talousarvion esitystapaa selkeytetään tavoitteena lisätä kustannustietoisuutta.   

Päätöksentekoa parannetaan kehittämällä kuntalaisten palaute- ja osallistumiskanavia edelleen.  
Eri toimielinten lausunnoille ja keskustelulle varataan riittävä aika päätöksenteossa.  
 
 
Koulutustason ylläpito 

Ylläpidetään laadukas perus- ja toisenasteen opetus. Pidetään kiinni strategian tavoitteesta olla 
johtava sivistyskaupunki. Tehdään vertailu valtakunnallisesti sivistystoimialan kustannuksista.   

Koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen ja korjaaminen tehdään edullisemmaksi ja laatuvaatimukset 
lasketaan valtakunnalliselle tasolle. Selvitetään ns. Turku-konsepti paikalleen rakennettavasta ja 
siirrettävästä päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu.  

 
Tarkennetut talouden tavoiteluvut sopimukseen      

Valtuustokauden lopulla vuonna 2018 vuosikate kattaa investointien poistot.   

Nettovelka kasvaa maltillisesti: Tavoitteeksi vuodelle 2018 asetetaan 203 milj. e  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vuosikate 36,5 42,7 50,0 38,4 45,6 52,7 

Poistot 53,4 54,0 58,5 57,4 56,4 55,9 

Nettovelka 58,0 72,0 97,0 137,0 169,0 191,0 

 
Maanantaina 23.2.2015 KH:ssa  
taulukko tarkentuu, lukuja täsmennetään vielä KH:n 9.3.2015 päätöksen mukaisesti. 
 
    

 


