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1 Johdanto 
Vuosi 2020 muistetaan erityisenä vuotena, jolloin koronapandemian aiheuttamat poik-

keamat vaikuttivat laajasti koko kaupungin toimintaan. Monissa lyhyen aikavälin indikaatto-

reissa onkin nähtävissä epidemian vaikutukset. Yleisörajoitukset vaikuttivat kirjastojen, 

museoiden, konserttien ja sisäliikuntatilojen kävijämääriin. Joukkoliikenteen ja lentoliiken-

teen matkustajamäärät vähenivät selkeästi koko vuoden ajalta. Lisäksi korona vahvisti vä-

estön eriarvoistumista.  

Vaikka koronaepidemia katkaisi vuosia jatkuneen hyvän työllisyyskehityksen, niin varsin 

monia positiivisia asioita ehti tapahtua vuoden aikana: esimerkiksi rakentaminen pysyi hy-

vällä tasolla, toriparkki valmistui ja diplomi-insinöörikoulutus laajeni. Lisäksi Pormestarien 

Turku -johtamisjärjestelmän ensimmäisiä muutoksia alettiin toteuttaa esimerkiksi yhteisiä 

palveluita keskittämällä.  

Väestön kasvu jatkui myös hyvänä. Ennakkotietojen mukaan kasvu oli vuonna 2020 noin 

1 500 henkilöä väestömäärän ollessa vuoden lopussa mukaan 194 488. Väestönlisäys 

koostui kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta.  

Kaupunginvaltuusto linjasi 14.10.2019 § 151, että kaupunki jatkaa seuraavat vaalikaudet 

strategiamallia, joka tähtää määrittämään vuoden 2029 Turkua ja että strategiarakenne 

säilytetään siten, että siinä on kaksi pääohjelmaa: Kilpailukyky ja kestävä kasvu sekä Hy-

vinvointi ja aktiivisuus. 

Vuoden 2020 strategian raportoinnissa on keskitytty pääohjelmiin ja niiden teemoihin. Arvi-

ointi tapahtuu käytännössä toimialojen strategisten ja operatiivisten sopimusten toteutu-

mista seuraamalla. Strategisten ohjelmien toimeenpanon mittarit eivät sisälly tähän doku-

menttiin, vaan ne laaditaan ja raportoidaan toimialojen strategisten sopimusten pohjalta 

vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä. 

Kaupunkistrategia löytyy sähköisessä muodossa kaupungin www-sivuilta, osoitteessa 

www.turku.fi/strategia. Vuosittain päivittyvä, ajantasainen seurantaraportti löytyy osoit-

teessa www.turku.fi/2029/seuranta. Seurattavat indikaattorit löytyvät kohdasta kaupunki-

strategian indikaattorit (pdf). Vuosittaisen talousarvion yhteydessä raportoitavat mittarit löy-

tyvät kohdasta Strategian seurantaraportin interaktiivinen versio (PowerBI.) 

Turun kaupunki tekee erillisen vuotuisen henkilöstöraportin, jossa tarkastellaan Henkilöstö 

voimavarana -ohjelman toteutumista. Henkilöstöraportissa esitetään lisäksi tarkemmat tie-

dot henkilöstöä koskevista tunnusluvuista ja niiden kehityksestä. 

 

http://www.turku.fi/strategia
http://www.turku.fi/2029/seuranta
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2 Hyvinvointi ja aktiivisuus 

 

Kuva: Mika Okko 

Kaupungin toiminnan päämääränä on turkulaisten hyvinvointi. Hyvinvoinnin edistäminen 

on laaja-alaista ja poikkihallinnollista työtä, joka edellyttää kaikkien kaupungin toimialojen 

sekä myös muiden toimijoiden (esimerkiksi järjestöjen) yhteistyötä sekä yhteisten tavoittei-

den eteen työskentelyä. Vuoden 2020 aikana maaliskuusta eteenpäin koronaepidemia on 

määritellyt hyvin pitkälle palveluiden toimintaympäristöä ja tuonut uusia haasteita sekä 

vauhdittanut toimintojen kehittämistä. 

Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurattiin ja toimia kohdennettiin poikkeuksellisen vuoden 

aikana sekä jatkuvana seurantana että kattavampien hyvinvointitiedon koontien kautta. 

Laaja hyvinvointikertomus korosti tarvetta panostaa väestön ikääntymisen vaikutuksiin 

sekä kaikkia ikäryhmiä koskeviin mielenterveyden, toimintakyvyn ja alueellisen epätasa-

arvon haasteisiin. Korona on vahvistanut väestön eriarvoistumiskehitystä. Koronakriisin 

negatiiviset vaikutukset kohdistuvat selvitysten valossa erityisesti henkilöihin, joilla on jo 

ennen kriisiä ollut suuri tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille tai muille tukitoimille. 

Kaupunki vastasi koronan aiheuttamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen muokkaamalla 

palveluja, täydentämällä palveluvalikoimaa sekä levittämällä monikanavaisesti tietoa kau-

pungin ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja psykososiaalisen tuen mahdollisuuksista. 

Erityistä huomiota kiinnitettiin haastavaksi tunnistettuun heikoimmassa asemassa olevien 

tavoittamiseen sekä monikieliseen viestintään.  
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2.1. Terve ja hyvinvoiva turkulainen 

Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurattiin ja toimia kohdennettiin poikkeuksellisen vuoden 

aikana sekä jatkuvana seurantana että kattavampien hyvinvointitiedon koontien kautta. 

Laaja hyvinvointikertomus korosti tarvetta panostaa väestön ikääntymisen vaikutuksiin 

sekä kaikkia ikäryhmiä koskeviin mielenterveyden, toimintakyvyn ja alueellinen epätasa-

arvon haasteisiin. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista loivat tilannekuvaa 

sekä hyvinvointisuunnitelma että erillisen koronavaikutusten seuranta. Turun tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman 2019-2021 toteutuminen eteni ja sen toteuttamana syntyi 

mm. kohtaamisen opas henkilöstölle.  

2.1.1. Koronavuoden vaikutukset lapsiin ja nuoriin 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa on nähtävissä monia huolestuttavia kehitys-

kulkuja, joiden täysimääräiset vaikutukset tulevat esille vasta pidemmällä aikavälillä. Ko-

ronaepidemiasta johtuvat muutokset lasten ja nuorten elämässä (mm. osittainen siirtymi-

nen etäopetukseen, rajoitukset harrastustoiminnassa ja sosiaalisissa kontakteissa) ovat 

olleet merkittäviä. Yksinäisyys ja eristäytyneisyys, osalla lapsista turvallisten aikuiskontak-

tien puute sekä huoli tulevasta ovat näkyneet mm. oman elämän tyytyväisyyden kokemuk-

sessa ja mielen hyvinvoinnin haasteina. Osa perheistä voi kuitenkin entistä paremmin ar-

keen liittyvien aikataulujen helpottaessa ja molempien vanhempien osallistuessa lastenhoi-

toon tavallista enemmän. 

 

Kuva: iStock 
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Kärjistyneet ongelmat näkyvät lastensuojeluilmoitusten lisääntymisenä loppuvuodesta. 

Lastensuojelun asiakkaana on aiempaa vähemmän lapsia, mutta lasten ja perheiden on-

gelmat ovat aikaisempaa vaikeampia, tarvitaan mm. psykiatriaa ja perhekuntoutuksia. 

Nuorten huostaanotoissa näkyy päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntyminen. Liki 

puolet vuoden aikana huostaanotetuista oli 15-17-vuotiaita. Vanhempien mielenterveys-, ja 

päihdepalveluiden puute lisää palvelutarvetta. Jälkihuollon ikärajan nosto on lisännyt 

päihde-, ja mielenterveyspalveluiden tarvetta ja tuettua asumista. 

Pandemia heijastui laajasti myös kouluterveydenhuoltoon sekä neuvoloihin. Koulujen ja 

oppilaitosten siirtyminen etäopetukseen ja tartunnanjäljityksen vaatimat henkilöstösiirrot 

vaikeuttivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa. Kouluterveydenhuollon kontaktit 

vähenivät 29% vuodesta 2019, liki 30000:lla. Laajoista terveystarkastuksista jäi tekemättä 

n. 25%. Koulupsykologien käynnit vähenivät, mutta niitä paikattiin etäyhteyksillä. Muissa 

lapsiperhepalveluissa kontaktit niin ikään vähenivät. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä 

väheni. Lastenneuvolaan jäi myös tarkastusvelkaa. Laajat terveystarkastukset kyettiin kui-

tenkin lasten- ja äitiysneuvolassa tekemään. Vuodelta 2020 jää erityisesti perheiden piile-

vää palvelutarvetta.  

Nuorisopalvelujen kävijäluvuissa näkyi selvästi korona-ajan palvelurajoitukset sekä lasten 

ja nuorten käyttäytymisen muutokset. Toisaalta uudet palvelumuodot esimerkiksi katu-

työssä ja verkossa tavoittivat uusia lapsia ja nuoria ja yksilölliset kohtaamiset kasvoivat yli 

6 500 kohtaamiseen. Kirjastossa syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen on panostettu lukutaidon 

edistämisen lisäksi lähellä ja helposti saavutettavien palveluiden kehittämiseen. 

2.1.2. Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen 

Lasten ja nuorten hyvinvointityötä ohjaava hyvinvointisuunnitelma päivitettiin (Kv 

19.10.2020), ja sen mukaiset toimet käynnistettiin vuonna 2020. Lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden hyvinvointia tuettiin ja koronankin aiheuttamia haittavaikutuksia ehkäistiin asuin-

alueilla mm. toteuttamalla lomakausien harrastustoimintaa, jatkamalla perhekeskustoimin-

taa ja sen kehittämistyötä, päivittämällä leikkipaikkaverkoston kehittämistoimet sekä tiivis-

tämällä lasten kanssa toimivien tahojen alueellista yhteistyötä ja selkeyttämällä hyvinvointi-

ryhmien rooleja. Kouluympäristöjen hyvinvointityötä vahvistettiin mm. yhteisöllisen oppilas-

huollon laatutyöllä, elintapaohjauksen kehittämisellä ja liikkuvan koulun toiminnan vakiin-

nuttamisella, päivittämällä ohjeistus kiusaamisen ehkäisyyn sekä tarttumalla koulupudok-

kuuteen toimialojen ja järjestöjen yhteistyöllä. 

Syrjäytymisen ehkäisemisen toimenpideohjelman toimet etenivät ja tarve toimille kasvoi 

entisestään koronan myötä. Syrjässä olevien nuorten määrä laski keväästä 2019 kevää-

seen 2020 kahdella sadalla nuorella ollen 2 701 nuorta maaliskuussa 2020. Loppuvuoden 

2020 aikana nuorten työllisyyskehityksessä tapahtui selvä negatiivinen käänne, mikä 
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heijastuu myös syrjässä olevien määrään. Tiedolla johtamisen tueksi tuotettiin kouluter-

veyskyselyn aluedata, syrjäytymisen tutkimuksia ja selvityksiä sekä ilmiökoulutuksia. Toi-

menpideohjelman vaikuttavia toimia olivat mm. palvelujen muotoilu nuorten näköisiksi kes-

keisissä palveluissa, henkilöstökoulutukset mielen hyvinvoinnin tukemiseen (750 hlöä), 

perhe- ja aikuissosiaalityön systeemisen toimintamallin käyttöönotto sekä nuorisotakuun 

tuki laajalla hankejoukon tuottamilla työkaluilla ja käyttöönotetuilla ohjaus- ja tukimalleilla.  

2.1.3. Koronavuoden vaikutus työikäisiin 

Työikäisen aikuisväestön osalta koronaepidemia on heijastunut osalla väestöstä mm. ta-

loudelliseen toimeentuloon ja yksinäisyyden sekä eristäytyneisyyden kokemuksiin. Näistä 

syistä johtuen palvelutarpeen kasvua on nähty mm. vähävaraisten ruoka-avussa, psyko-

sosiaalisissa palveluissa, asumis- ja päihdepalveluiden tuetussa asumisessa ja aikuisten 

tukihenkilötoiminnassa. Toisaalta positiivista on se, että osa perheistä voi kuitenkin entistä 

paremmin arkeen liittyvien aikataulujen helpottaessa ja molempien vanhempien osallistu-

essa lastenhoitoon tavallista enemmän. 

Kiireetöntä hoitoa jouduttiin vähentämään terveysasemilla merkittävästi koko kevään 2020 

ajan ja syksyllä ns. hoitovelka näkyi lisääntyneinä yhteydenottoina ja hoidon tarpeena. Sa-

malla sähköinen asiointi lisääntyi, mikä on tavoiteltava toimintamalli myös jatkossa. Suun 

terveydenhuollon toiminnot jouduttiin ajamaan kokonaan alas alkukeväästä. Myös tästä on 

syntynyt hoitovelkaa, joka näkyy mm. kiireettömään hoitoon pääsyn hidastumisena. 

Psykososiaalisen tuen tarve kasvoi, mutta kiireellisiin palvelutarpeisiin pystyttiin vastaa-

maan. 21 vrk palvelutakuu kuitenkin ylittyi. Koronahuoliin vastaamiseksi käynnistettiin erilli-

nen puhelinpalvelu. Yksinäisyyden vähentämiseksi käynnistettiin Tykkää turkulaisesta -

kampanja, jossa on mukana jo yli 30 kolmannen sektorin toimijaa, viranomaisia ja oppilai-

toksia. Toimintamallia laajennetaan kansalliseksi.   

 

Kuva: iStock 
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Ryhmätoimintojen, päiväkeskusten ja järjestöjen toimintojen supistukset kohdistuivat hei-

kossa sosiaalisessa asemassa oleviin. Asunnottomuus kuitenkin väheni edellisvuodesta 

reilulla kymmenyksellä ARA:n vuosittain tekemän asunnottomuusselvityksen perusteella. 

Asunnottomuuden toimenpideohjelman toteuttamista ja seurantaa jatkettiin monialaisesti. 

Turku kutsuttiin ympäristöministeriön vetämään asunnottomuuden puolittamisen yhteis-

työohjelmaan 2020-2022. Kaupunki sitoutui ohjelman tavoitteisiin puolittaa asunnottomuus 

vuoteen 2023 mennessä. 

Turun kaupunki teki laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa turvallisuus-

työn osalta ja osallistui useiden turvallisuusverkostojen ja -ryhmien toimintaan (mm. väki-

valtaisen ekstremismin ennalta ehkäisy, riskienhallinnan koordinaatioryhmä, kaupungin 

turvallisuuden koordinointiryhmä ja liikenneturvallisuustyöryhmä). Paikallisen turvallisuus-

suunnitelman päivitys vuosille 2021-2024 käynnistyi kaupungin eri toimialojen ja konserni-

hallinnon, viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. Turkulaisille suunnat-

tiin turvallisuuskysely syksyllä 2020. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on lisätä turvalli-

suuden tunnetta ja parantaa kaikkien kuntalaisten turvallisuutta vähentämällä onnetto-

muuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää.  Lisäksi kaupungin toimialojen pal-

velualueet sekä keskeiset strategiset yhteisöt suorittivat vuosikelloon sidotun riskien arvi-

oinnin myös vuonna 2020.  

2.1.4. Koronavuoden vaikutus ikääntyneisiin 

Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja kokoontumisrajoitukset ovat aiheuttaneet ikäänty-

neelle väestölle eittämättä yksinäisyyttä ja toimintakyvyn heikkenemistä, millä on heijaste-

vaikutuksia mm. kotona selviämiseen ja kuntoutumiseen. Erityisesti yksin elävät ovat olleet 

haavoittuvassa asemassa koronan takia. Koronaepidemian aikana kotihoidon asiakkaiden 

kokema yksinäisyys oli selvästi tavoitetta korkeammalla tasolla, samoin asumispalveluissa 

vuoteessa elävien asiakkaiden osuus on kasvanut.  

Tilapäishoidon ja tukipalveluiden keväällä tapahtuneiden keskeytysten vaikutukset heijas-

tuivat merkittävästi kotihoitoon kasvattaen jyrkästi palvelujen kysyntää. Kaupungin muista 

toiminnoista siirretty työvoima pyrki paikkaamaan palveluissa syntynyttä vajetta. Tästä 

huolimatta palveluvelkaa syntyi ennen kaikkea omaishoitajien palveluihin. Epidemian vai-

kutus näkyi myös virtuaalisen kotihoidon voimakkaana kasvuna, käyntimäärät ylittivät sel-

västi asetetun tavoitteen. Ikääntyneiden palvelurakenteen kehitys hidastui, kun ympärivuo-

rokautisen hoidon palveluita lisättiin voimakkaasti. Samalla kuitenkin laitoshoidon suhteelli-

nen osuus väheni ennakoitua nopeammin, mikä osittain selittyy toiminnan laajenemisen 

kohdistumisesta avopalveluna järjestettävään ympärivuorokautiseen hoitoon. Myös geriat-

risen poliklinikan ja kotisairaalan käyttö lisääntyivät vuoden 2020 aikana. 
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Ikäihmisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä vahvistettiin perustoimintojen 

lisäksi avaamalla kaupungin toimijoille ja kolmannelle sektorille ideahaku koronan haitta-

vaikutusten vähentämiseksi. Tuloksena toteutettiin esim. digitukea Pansion me-talolla, Voi-

maa vanhuuteen -toimintoja ja hyvinvointia tukevaa kulttuuria. Vapaa-aikatoimialalla ikäih-

misille kehitettiin innovatiivisia uusia toimintamuotoja kuten alueelliset parvekejumpat ja 

jumppaohjelmien levitys ateria- ja kauppakassitoimitusten yhteydessä.  

2.1.5. Palveluiden kehittäminen poikkeusvuoden aikana 

Hyvinvointitoimialan sopeuttamisohjelmalla on viety eteenpäin linjausten 2.1.2 ja 2.1.3. 

mukaista kehittämistyötä. Koronaepidemia on kuitenkin viivästyttänyt osaa kehittämistoi-

menpiteistä. Palveluiden kehittämistä on lisäksi tehty osana maakunnallista järjestämis-

suunnitelman työtä sekä siihen kytkeytyviä alueellisia sote-hankkeita (Tulevaisuuden sote-

keskus ja rakenneuudistusta tukeva valmistelu). 

Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä voi luoda entistä paremmat mahdollisuudet vastata 

mm. koronaepidemiasta syntyneisiin väestön hyvinvointipuutteisiin toimialojen laajalla ja 

paremmin koordinoidulla yhteistyöllä. Teeman toteutuksesta ja seurannasta vastaa Hyvin-

voinnin ohjausryhmä.  

2.2. Osaava ja oppiva turkulainen 

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toteuttaminen ovat kaupungin perustehtäviä ja kilpailu-

kyvyn edellytys. Koulutuksen vastaaminen yksilöiden erilaisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, 

globaalin talouden murrokseen liittyviin työelämän muutoksiin, teknologian murrokseen ja 

elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen ovat esimerkkejä toimintaympäristön moninai-

suudesta ja haasteellisuudesta. Kasvatus ja koulutus ovat keskeisessä roolissa myös 

maahanmuuttajien kotouttamisen tukemisessa.  

Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Toimintaym-

päristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin: monikulttuurisuus lisääntyy ja 

erityisopetus on edelleen huomattavan kysyttyä.  
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Kuva: iStock 

2.2.1. Etäopetus ja etäohjaus muutti arkea 

Opetuksessa siirryttiin maaliskuun puolivälissä etäopetukseen. Haastavan alkuvaiheen jäl-

keen sekä opetushenkilöstö, oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat sopeutuivat muutostilan-

teeseen hyvin eri tavoin: osalle sopeutuminen oli helpompaa, osalle vaikeampaa. Syksyllä 

tehdyn selvityksen mukaan noin 250 peruskoululaista oli koulukäymättömiä. Kysely toteu-

tettiin ensimmäisen kerran, mutta se on jatkossa tarkoitus toteuttaa vuosittain. Selvityk-

sessä kävi ilmi, että osalla kouluakäymättömyyden syynä oli pelko sairastumisesta. Asiaan 

tartuttiin ja sivistystoimiala käynnisti valtion lisärahoituksella mittavat toimet oppimisen tu-

eksi huomioiden myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tarpeet. Kaiken kaik-

kiaan ulkopuolista rahoitusta saatiin lähes viisi miljoonaa euroa ja sen turvin palkattiin usea 

kymmen oppilaanohjaajaa, erityisopettajaa, varhaiskasvatuksen opettajaa ja ohjaajaa var-

haiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Digiloikan ottamista helpotti se, että kaikilla kouluasteilla oli päätelaitteet saatavilla. Perus-

opetuksessa oli edellisten vuosien aikana toteutettu laajamittainen päätelaitehankinta, 

jonka kautta kaikkialla 4.-9- luokkalaisilla oppilailla on käytössä oma päätelaite. Lukiokou-

lutuksessa olevilla tietokone on osa opetusvälineitä ja ammatillisessa koulutuksessa osalla 

kone on myös opetusväline ja niille opiskelijoille, joilla ei omaa laitetta ollut, jaettiin koulun 

puolesta laitteet. Henkilökunnan koulutuksia jatkettiin digitalisaation ja etäpedagogiikan 
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teemoilla koko vuoden. Lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstölle oli tarjolla digitutor-palvelua 

oman opetuksen kehittämiseksi Tietokoneopetuksessa yksikön puolesta. 

Nuorisopalveluissa koronapandemian aikana kehitetyt uudet palvelumuodot tavoittivat uu-

sia lapsia ja nuoria. Yksilölliset kohtaamiset kasvoivat edellisestä vuodesta, ollen 2020 yli 

6 500 kohtaamiseen. Lisäksi uusien verkko- ja somepalvelujen, mm. Discord- alustan ja 

Sekaisin-chatin kautta kohdattiin lapsia ja nuoria lähes 20 000 kertaa. Uutta työpajamuo-

toa kehittävä Digipoint-hanke käynnistyi. Kirjastossa lukutaidon tukemiseen panostaminen 

on merkittävä syrjäytymisen ehkäisyyn keino. Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa 

haettiin ratkaisuja nuorten aikuisten (16 - 35 -vuotiaat) lukemattomuuteen ja heikkoon luku-

taitoon. 

Ripeää työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista tuettiin jatkamalla Maahanmuuttajien 

osaamiskeskustoimintaa. Lisäksi valmistauduttiin työllisyyden kuntakokeilun käynnistämi-

seen, jonka myötä kunnan vastuu työttömien työnhakijoiden ja kotouttamisvaiheessa ole-

vien palveluista kasvaa merkittävästi. Yhdistysten ja yhteisöiden kanssa tehtiin aktiivista 

yhteistyötä koronatiedotuksen ja koronan leviämistä ehkäisevien toimien lisäksi hyvien vä-

estön suhteiden edistämiseksi sekä syrjinnän ja radikalisoitumisen ehkäisyssä. 

Positiivinen rakennemuutos muuttui pandemian seurauksena toisenlaiseksi rakennemuu-

tokseksi. Osalle erityisesti ammatillisessa koulutuksessa oleville poikkeustilanne vaikeutti 

valmistumista, koska työssäoppimiset eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla.  

2.2.2. Osaamisen kehittäminen keskiöön 

Vuonna 2020 valmistui Osaamisen visio 2040, jonka tavoitteena on nostaa osaamisen 

merkitystä kaupungin kehittämisessä sekä nostaa Turku suunnannäyttäjäksi alueellisesti 

sekä valtakunnallisesti. Tavoitteena on myös vastata megatrendeihin, kuten digitalisaa-

tioon, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen. Visioprosessi on pohja tiekarttapro-

sessille, joka ohjaa koulutuksen kehittämistä. Ajatuksena on kääntää ajatus kouluttautumi-

sesta osaamisen kehittämiseen ja tuoda näkyväksi monipuolisesti sitä osaamista, mitä 

kaupunkilaisilla on. Tavoitteena on laajentaa osaaminen koskemaan myös virallisen koulu-

tuksen ulkopuolella hankittua osaamista, jota kertyy esimerkiksi harrastuksista, järjestötoi-

minnasta ja opistoista. Lisäksi tavoitteena on auttaa kaupunkilaisia tunnistamaan omaa 

osaamistaan ja hyödyntämään sitä entistä laajemmin. 

Edelleen alueella tarvitaan tekniikan osaajia ja yhtenä pitkän tähtäimen toimenpiteenä on 

käynnissä STEAM Turku -konsepti, jonka tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta 

matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen. STEAM Turku toteutetaan kaikilla toimialan 

palvelualueilla. 
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2.3. Aktiivinen turkulainen 

Aktiivinen turkulainen kokonaisuuden päämääriä ovat mm. monipuolisesti aktiivisen elä-

mäntavan ja asukkaiden osallisuuden edistäminen. Vapaa-aikatoimiala tekee määrätietoi-

sesti työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi kehittämällä 

helposti saavutettavia, kiinnostavia ja viihtyisiä palveluita yhteistyössä ja asukkaita osallis-

taen. Vuonna 2020 koronapandemian ja laajojen sulkutoimenpiteiden vuoksi kulttuuri-, lii-

kunta- ja nuorisopalveluissa käyntikertojen määrä jäi kolmeen miljoonaan, vähennystä oli 

lähes kaksi miljoonaa käyntiä edelliseen vuoteen verrattuna.  

2.3.1. Toimipisteet pitkään kiinni, digitaalisuus vahvistui 

Koronarajoitukset sulkivat toimipisteiden ovet ja peruuttivat tapahtumat useiksi kuukau-

siksi, mutta vastapainona virtuaalitapahtumat lähtivät voimakkaaseen nousuun ja poik-

keuksellinen vuosi toi vapaa-ajan palveluihin uusia käyttäjiä. Suosittuja olivat muun mu-

assa Kirjaston aamukahvit Instagramissa, Impivaaran uimahallin livejumpat Facebookissa 

ja Kuralan Kylämäen Pehtoorin YouTube-videot. 

Koronapandemian sulkiessa vapaa-ajan palveluita toimiala pystyi nopeasti reagoimaan ja 

tarjoamaan turkulaisille monipuolisia verkkopalveluita ja uudenlaisia digitaalisia sisältöjä 

sosiaalisen median eri kanaviin. Keväisen digiloikan aikana kehitetyt digipalvelut ovat enti-

sestään lisänneet palveluiden saavutettavuutta, ja valtaosa niistä on hyödynnettävissä jat-

kossakin. Vuoden 2020 kokemus on antanut runsaasti eväitä kehittää vapaa-ajan digipal-

veluita eteenpäin laajasti erilaisilla digitaalisilla alustoilla. 

Kirjastossa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärät kasvoivat selvästi. Ikääntyneiden mah-

dollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin parannettiin kehittämällä OmaKirjasto-palvelua, 

johon lisättiin runsaasti virtuaalisia sisältöjä. Museossa merkittävin digitaalisen yleisötyön 

loikka otettiin Apteekkimuseossa. Museo esiteltiin yhtenä Vuoden museo 2020-finalistina 

uudessa Digimuseo.fi-palvelussa, jossa museon näyttely ja interiööri ovat saavutettavissa 

360° virtuaaliesittelyinä. Nuorisopalveluissa käynnistyi uutta työpajamuotoa kehittävä Digi-

point-hanke. 

2.3.2. Harrastamista ja kulttuurihyvinvointia edistettiin 

Keväällä aloitettiin toimialojen yhteistyönä lasten ja nuorten mielekkään harrastustoimin-

nan koordinointi. Käytännössä tämä näkyi mm. kesä- ja syysloma-aikaisen toiminnan jär-

jestämisessä. Avointa ja maksutonta Kiva loma kulmilla -toimintaa järjestettiin useilla 

asuinalueilla ensimmäistä kertaa. Lomatoiminta keräsi poikkeusvuonna yhteensä 5 700 

osallistujakertaa. Hallitusohjelman mukaista Harrastamisen Suomen mallin Turun toteu-

tusta valmisteltiin loppuvuonna. 
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Vapaa-aikatoimialan yhteistyönä jatkui kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sekä kymmenen 

vuotta kulttuuripääkaupunkivuodesta – merkkivuoden valmistelu, joka toteutuu vuonna 

2021. 

Asukkaille suunnatussa vuosittaisessa kaupunki- ja kuntapalvelukyselyssä (FCG) vastaa-

jien käyttämien ja parhaiten hoidettujen palvelujen joukossa olivat mm. kirjaston, museon, 

liikunnan palvelut. Tyytyväisimpiä turkulaiset olivat kirjastopalveluihin.  

 

Kuva: iStock 

2.3.3. Poikkeuksellinen vuosi muutti palveluja 

Koronarajoitusten tuomista haasteista huolimatta kirjaston vuosi täyttyi monipuolisesta oh-

jelmasta ja kirjallisuuden harrastamista tukevasta toiminnasta. Kirjaston kehittämisen pai-

nopisteet ovat aktiivisen kansalaisuuden ja lukutaidon tukeminen sekä digitaalisuuden 

huomioiminen monipuolisesti. Turun kaupunginkirjastossa oli vuonna 2020 1,3 miljoonaa 

asiakaskäyntiä. Laskua edellisestä vuodesta oli 37,3 %. Lukemisen edistäminen näkyi mo-

nipuolisena hanketoimintana. Kirjasto aloitti helposti saavutettavat virtuaalitapahtumat 

maaliskuussa, ja järjesti yli 1 300 tapahtumaa. Niihin osallistui yli 120 000 henkilöä, joista 

lähes 86 000 etäyhteyksien kautta 

Turun kaupungin museoissa sekä Brinkkalan talossa vieraili vuoden aikana yhteensä 291 

023 asiakasta. (v. 2019: 406 005). Vähenemisen syynä oli koronapandemia, jonka vuoksi 

museot suljettiin yli neljän kuukauden ajaksi ja supistettiin näyttely- sekä tapahtumaohjel-

maa. Toisaalta valtakunnallisen Museokortin suosio kasvoi kaikissa museotoimipisteissä.  

Uutena tehtävänä ryhdyttiin hoitamaan alueellista taidemuseotehtävää. Turun julkisen 
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taiteen ohjelman laatiminen aloitettiin. Historian ja tulevaisuuden museon suunnittelu eteni 

osallistavassa prosessissa eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.  

Koronan tuomat yleisörajoitukset pudottivat Turun filharmonisen orkesterin tapahtumakävi-

jämäärät alle puoleen normaalista. Viime vuosina orkesterin kokonaiskävijämäärä on ollut 

noin 70 000, mutta vuonna 2020 jäätiin 26 000 kävijään. Sinfoniasarjan täyttöaste oli tilan-

teesta huolimatta 85 prosenttia. Orkesteri lähetti vuonna 2020 yhteensä ennätykselliset 29 

verkkokonserttia.  Syksyn aikana orkesteri lähetti lastenkonserttilähetyksiä suoraan koulu-

luokkiin, missä livestriimejä seurasi yli 8 000 kouluikäistä.  

Liikuntapaikat olivat osittain tai kokonaan suljettuna useiden kuukausien ajan vuoden 2020 

aikana. Suluista huolimatta liikuntapaikoilla ja -palveluissa tilastoitiin yli 1,1 miljoonaa käyn-

tiä. Ulkoliikuntapaikkojen ja retkeilymahdollisuuksien käyttö lisääntyi huomattavasti sisätilo-

jen ollessa kiinni. Impivaaran uimahallin henkilökunnan toteuttamia virtuaalisia jumppavi-

deoita oli tammikuun 2021 puoliväliin mennessä katsottu noin 130 000 kertaa ja ne ovat 

tavoittaneet yli 370 000 henkilöä.  

Laaja liikuntapaikkaverkkoselvitystyö jatkui mm liikuntaolosuhdekyselyillä, joihin vastasi 

218 kuntalaisen ja 45 koululiikunnan edustajan lisäksi 90 seuratoimijaa. Kyselyillä selvitet-

tiin mm. Turun kaupungin liikuntapaikkaverkon kehityskohteita sekä seurojen harjoitustila-

tarpeita. 

Korona-ajan poikkeuksellinen tilanne ja palvelujen rajoitukset vaikuttivat merkittävästi nuo-

risopalvelujen toimintaan ja palveluihin. Kävijämäärät mm. kulttuurisen nuorisotyön palve-

luissa putosivat noin puoleen edelliseen vuoteen verrattuna. Rajoituksista huolimatta lap-

sille ja nuorille oli kuitenkin läpi vuoden tarjolla palveluja ja toimintaa. Poikkeusoloista huo-

limatta uusia kohtaamisen muotoja esimerkiksi katutyössä ja verkossa kehitettiin ja alueel-

liset nuorisotilat toimivat tärkeinä nuorten olohuoneina. Esimerkiksi Turun suurimmassa 

nuorisotilassa Runosmäessä käytiin viime vuonna 36 000 kertaa.  

2.3.4. Osallisuus vahvistui ja asukasbudjetti otettiin käyttöön 

Vuonna 2020 kaupunki otti useita merkittäviä askeleita kohti entistä avoimempaa ja osal-

listavampaa Turkua. Asukasbudjetti eli Turun osallistuvan budjetoinnin malli toteutettiin en-

simmäisen kerran. Turkulaiset saivat ehdottaa, kehittää ja äänestää, miten miljoona euroa 

käytetään hyvinvoinnin edistämiseen. Kaiken kaikkiaan ehdotuksia saatiin 341 ja niistä ää-

nesti 3001 turkulaista. Toteutukseen eteni 52 kokonaisuutta; mm. Varissuolle saadaan alp-

piruusuja, Halisissa juhlitaan kesällä Halisfesteilla ja Länsikeskukseen nousee kuntopor-

taat. Nuorisopalvelujen osallistuva budjetointi (OBU) toteutui 80 % nuorisotiloilla 

Digitaalinen osallisuustyökalu kerrokantasi.turku.fi mahdollisti kaupunkilaisten komment-

tien ja ideoiden keräämisen ajasta, paikasta ja koronasta riippumatta. Kaikkiaan viime 
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vuoden aikana parisen kymmentä kuulemista keräsivät melkein 10 000 kommenttia eri ai-

heista.  

Turku keskustelee -kansalaispaneeli herätti kansallista huomiota ja sai paljon kiitosta. Pa-

neelissa 171 turkulaista keskusteli keskustan liikkumisjärjestelyistä liittyen uuden yleiskaa-

van valmisteluun. Keskeisenä huomiona oli se, että laadukas keskustelu auttoi ymmärtä-

mään muiden mielipiteitä, mikä on tärkeä havainto viime aikoina huolta herättäneen yhteis-

kunnallisen kahtiajakautumisen kannalta. Yli 90 prosenttia osallistujista toivoi vastaavien 

kansalaispaneelien käyttöä kuntapäätöksenteossa myös jatkossa. 

Kaupunki jatkoi laajaa ja tiivistä yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurojen, kulttuurin va-

paan kentän toimijoiden sekä muun kolmannen sektorin kanssa. Vuoden aikana kolman-

nelle sektorille avattiin perusavustusten lisäksi useita avustushakuja koronanpandemian 

vaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi kolmannen sektorin toimijoille järjestettiin koulutusoh-

jelma verkkotuotanto-osaamisen vahvistamiseksi.  

2.3.5. Hyvä arki- ja elinympäristö 

Kaupunkilaisia aktivoivaa, hyvää ja laadukasta kaupunkiympäristöä toteutetaan kaavoituk-

sella, kunnossapidolla sekä suunnittelu- ja investointiohjelmien kautta. Kaupunkiympäris-

tön laadullista kehitystä seurataan erillisellä kyselyllä, joka vuoden 2020 osalta indikoi huo-

mattavaa positiivista kehitystä hyvän arkiympäristön toteutumisen näkökulmasta. Liikenne-

alueiden ylläpidon mittarin arvo on muuttunut 3,57:ään mittausjakson (2004-2020) keskiar-

von ollessa 3,36 (arvoasteikko 1-5). Sama kehitys on näkyvissä puistojen hoidon osalta, 

arvo vuoden 2020 osalta on 3,75, mittausjakson keskiarvon ollessa 3,42.  

Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten, etätöiden ja etäopetuksen myötä 

liikkuminen on vähentynyt. Föli-liikenteessä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 16,8 milj. mat-

kaa, josta Turussa 14,2 milj. Matkamäärä väheni 36 %:lla. Kaupunkiseudulla tehtiin 9,5 

milj. matkaa ja Turussa 8,1 milj. matkaa vähemmän kuin vuonna 2019. Kestävien liikku-

mismuotojen kulkumuoto-osuudet eivät ole kehittyneet tavoitteen mukaisesti. Koronatilan-

teesta liikkuminen on vähentynyt. Joukkoliikenteen matkamäärä väheni 36 %:lla, jalan-

kulku 38 %:lla ja pyöräily 10 %:lla. Vuoden 2020 aikana talvipyöräilyn kehittämistoimia on 

jatkettu sekä toteutettu pyöräilyn laatukäytävien osia.  
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Kuva: iStock 

Luonnonympäristöjen kehittämiseksi ja turvaamiseksi on käynnissä EU-rahoitteisia hank-

keita. Luontokoulun käyttöön tulevan kodan suunnittelu kilpailutettiin ja hankita toteutettiin. 

Vieraslajitorjuntatyöt ovat jatkuneet Ruissalossa ja Katariinanlaaksossa. Marraskuussa to-

teutettiin Ruissalossa lehmuskujanteiden lehmusistutukset Kansanpuistontiellä ja kah-

dessa muussa kohteessa. Friskalanlahdella Pikku-Vihtilässä toteutettiin syyskuussa ranta-

niityn niitto ja murskaustoimet. Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpi-

teiden toteutus on käynnissä. Vuonna 2020 kaupunki on ollut mukana toteuttamassa 70 

toimenpidettä. 

Turku on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa 2020–2022. Ohjelman tavoitteena 

on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia 

ja alueille elinvoimaisuutta kaupunginvaltuuston hyväksymän sosiaalisesti kestävä kau-

punkikehitys -toimenpideohjelmien mukaisesti. Ohjelman toimenpiteet on käynnistetty 

2020 aikana Pansion, Runosmäen ja Halisten asuinalueilla. 



 

18 

3 Kilpailukyky ja kestävä kasvu 

 

Kuva: Mika Kurkilahti 

Yrittävä ja osaava -teeman toiminta keskittyy elinvoiman ja kilpailukyvyn kasvattamiseen 

Turussa. Turun yliopiston uusi teknillinen tiedekunta muodostaa uuden resurssin alueen 

teknologiakehitykselle, tutkimukselle ja opetukselle. Teknologiakampus Turku -sopimuk-

sen myötä kehitetään alueen TKI-toimintaa.  

Pohjoinen kasvuvyöhyke on vuonna 2020 strategisena yhteistyöverkostona toteuttanut ta-

voitteidensa mukaisia projekteja ja verkkotilaisuuksia sekä laatinut yhteisiä kannanottoja ja 

osallistunut kansallisiin ohjelmavalmisteluihin, joissa vaikutetaan tulevien politiikka- ja ra-

hoitusohjelmien sisältöihin. 

Korona aiheutti shokin kaupungin työllisyystilanteeseen. Sen voidaan todeta aiheuttaen 

pelkästään kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden kautta lähes 4 miljoonan euron lisäku-

lun vuonna 2020. 

Koronapandemian vaikutus tapahtuma- ja matkailualaan on myöskin ollut merkittävä. Mat-

kailun osalta 2020 Turussa kirjattiin 537 000 yöpymistä (-36,8 %). Turun lentoaseman mat-

kustajamäärä laski 75,1 prosenttia.   

Vuonna 2020 Opiskelijakaupunki Turku -verkoston toimintaa on toteutettu yhteistyössä Tu-

run kaupungin, alueen kuuden korkeakoulun ja näiden opiskelijajärjestöjen sekä sidosryh-

mäverkoston kesken.  
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Rakentuva ja uudistuva kaupunki -teema keskittyy kaupunkirakenteen kehittämiseen. Tu-

run alueella rakentaminen on edennyt pandemiasta huolimatta positiivisesti ja koronavirus 

on vaikuttanut rakentamisen sektoriin odotettua vähemmän. Valtioneuvosto teki periaate-

päätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista 8.10.2020. Kaupun-

gilla on omakotitonttitarjontaa vapaan haun listalla Yli-Maariasta Hirvensaloon. Yhtiömuo-

toisen asuntorakentamisen tonttivaranto on ollut edelleen rajallinen.  Elinkeinotontteja on 

ollut ja on edelleen tarjolla vapaan haun listalla. Yleiskaavan valmistelu on edennyt kohti 

päätöksentekoa. Kaupunkirakenteen kehittämistoimenpiteisiin on kasvavassa määrin li-

sätty ilmastotavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä ja ko. kehittämistä on tehty useilla hankkeilla.  

Vaikuttava ja uudistuva Turku -teema keskittyy kaupungin oman toiminnan, johtamisen ja 

rakenteiden uudistamiseen. Uudistumisen lähtökohtana ovat toiminnan läpinäkyvyys ja tie-

toon perustuva johtaminen, jota tuetaan ajanmukaisilla tietojärjestelmillä ja data-analytiik-

kaa hyödyntämällä. Asukkaille ja asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia mah-

dollisuuksia käyttää kaupungin palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelujen ja toi-

mintojen digitalisointi mahdollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen keventämisen ja 

henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin. 

Digitalisaation strateginen kehittäminen sai lisäpontta Covid-19-viruksen myötä, kun fyysi-

siä palveluita jouduttiin sulkemaan ja monet palvelut siirtyivät joko osin tai kokonaan digi-

taalisten kanavien kautta käytettäviksi.  

3.1. Yrittävä ja osaava kaupunki 

Turussa voimakkaasti kehittyvä laaja-alainen ja monitieteinen tekniikan alan osaamiskes-

kittymä kasvattaa merkittävästi tarjolla olevien TKI -palvelujen määrää ja laatua korkea-

koulujen ja yritysten rajapinnassa. Turun yliopiston 2021 käynnistyvä uusi teknillinen tiede-

kunta muodostaa erittäin huomattavan uuden resurssin alueen teknologiakehitykselle, tut-

kimukselle ja opetukselle. Positiivinen vaikutus Turun alueen ja alueen teknologiateollisuu-

den kilpailukyvylle tulee olemaan mittava ja pysyvä. Turun kaupunki toteuttaa ja tukee yh-

teistyössä korkeakoulujen ja alueen elinkeinoelämän kanssa toimenpiteitä, joilla vahviste-

taan elinkeinoelämälle tarjottavien TKI-palvelujen tarjontaa ja laatua alueella, sekä palvelu-

jen kysyntää, käyttöönottoa ja hyödyntämistä alueen yrityksissä. 

Teknologiakampus Turku -sopimuksen toteuttaminen jatkui tavoitteena tutkimus-, kehitys- 

ja innovaatiotoiminnan tarjoaman monipuolistaminen ja toiminnan volyymin lisääminen Tu-

run alueella. Keinoina ja toimenpiteinä ovat mm. kotimaiset ja kansainväliset kumppanuu-

det, Fraunhofer-yhteistyö ja mahdollisen Fraunhofer-tutkimusyksikön sijoittuminen Tur-

kuun, investointien ja ulkoisen rahoituksen määrän kasvu tutkimus- ja kehitysinfrastruktuu-

reihin sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n strategian ja toiminnan uudistaminen. 
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TKI-toimintaa vahvistavaa kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan pääsääntöisesti Itämeren 

alueella ja Euroopassa Teknologiakampuksen osapuolten yhteistyökumppanuuksien puit-

teissa, mm. Strathclyden yliopistoon (UK) ja Fraunhofer-säätiöön (D), tiiviissä yhteistyössä 

Turun alueen teollisuuden kanssa. Eurooppalaista yhteistyötä meriklusterin kehittämisen 

osalta jäsentää ja täydentää syksyllä 2020 käynnistyvä Turun alueen toimijoiden yhteinen 

European Maritime Hotspots- hanke, jota koordinoi Turun AMK. 

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus valtion ja Turun kaupunkiseudun välillä valmis-

teltiin allekirjoitusvaiheeseen itse sopimuskauden alkaessa vuonna 2021.  

Vuonna 2017 perustettu positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi perustetun asiantunti-

jaryhmän toiminta oli tauolla koronatilanteen vuoksi. Toiminta eri tahoilla keskittyi yritysten 

tukemiseen kriisitilanteessa. Koronapandemia aiheutti vuonna 2020 elinkeinokentällä täy-

sin poikkeuksellisen tilanteen, jonka myötä yritysten tukeminen kylläkin jatkui erilaisten 

tuki-instrumenttien kautta, mutta varsinaiset positiivisen rakennemuutoksen elementit toi-

mintaympäristössä puuttuivat. 

Smart & Wise -kärkihankkeessa toteutetaan logistiikan seudullista kokonaiskehittämistä. 

Pohjoinen kasvuvyöhyke on vuonna 2020 strategisena yhteistyöverkostona toteuttanut ta-

voitteidensa mukaisia projekteja ja verkkotilaisuuksia sekä laatinut yhteisiä kannanottoja ja 

osallistunut kansallisiin ohjelmavalmisteluihin, joissa vaikutetaan tulevien politiikka- ja ra-

hoitusohjelmien sisältöihin. Projektina käynnistyneen CaaS (Corridor as a Service) -

ekosysteemin luominen ja vakiinnuttaminen on toteuttanut Pohjoisen kasvuvyöhykkeen 

strategisia päämääriä (Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän vahvistami-

nen, Pohjoinen kasvuvyöhyke idän ja lännen välisen multimodaalitavaralogistiikan hubina) 

ja sen puitteissa on toteutettu webinaareja ja projekteja, mm. CEF-rahoitteinen Federated-

projekti. Kansainvälistä vaikuttamista on toteutettu EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri –

ydinverkkokäytävällä Scandria Alliance -strategisen verkoston puitteissa.  

Tunnin junan Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitteluvaihe on saatu päätökseen ja asete-

taan nähtäville keväällä 2021. Espoon kaupunkiradan ja Turun ratapihojen toteutuksesta 

on sovittu kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa. Valtio ja kaupungit ovat perustaneet han-

keyhtiön, jonka tehtävänä on huolehtia Espoo-Salo- ja Salo-Turku-yhteysvälien suunnitte-

lusta rakentamisvalmiuteen asti (ratasuunnittelu). Tavoitetta asetettaessa oletettiin, että in-

vestointipäätös tehdään ratasuunnittelun käynnistämispäätöksen yhteydessä. Päätös on 

kuitenkin vielä tekemättä. 

Joulukuussa oli kaikkiaan 15 757 työtöntä turkulaista, joka on 4869 henkilöä enemmän 

verrattuna vuoden 2019 joulukuun tilanteeseen. Työttömistä lomautettujen osuus oli 3977 

henkilöä. Turun työttömyydessä oli nousua vuodessa 45 %, koko maassa 39 % ja maa-

kunnassa 43 %. Turun työttömyyden kasvu oli joulukuun kohdalla selkeästi voimakkaampi 

verrattuna koko maan kehitykseen, ollen kuitenkin lähes samalla tasolla maakunnan 



 

21 

työttömyyden kasvuun verrattuna. Kuusikko-kuntien keskiarvolla mitattu työttömyyden vuo-

simuutos oli 50 %, joten Turku oli 5 prosenttiyksikköä em. keskiarvon alla. Avoimia työ-

paikkoja oli Turussa joulukuussa 1870, kun marraskuussa avoimia työpaikkoja oli 2141. 

Turun seutukunnassa oli joulukuussa 2627 avointa työpaikkaa. 

Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli joulukuussa 12,2 % ja pitkäaikaistyöttö-

mien osuus oli 23,6 %. Nuorten kohdalla suhteellinen osuus laski 0,15 prosenttiyksikön 

verran verrattuna vuoden 2019 joulukuun tilanteeseen, vastaavasti pitkäaikaistyöttömien 

kohdalla suhteellisen osuus kaikista työttömistä laski 1,6 prosenttiyksikköä. 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta tammi-joulukuun eurokertymä oli vuoteen 2019 

verrattuna noin 2,5 miljoonaa euroa suurempi. Joulukuun odotettua suurempi lasku nosti 

marraskuussa ollutta vuosiennustetta 100 000 eurolla. Vuoden 2020 työmarkkinatuen kun-

taosuuden kertymä oli 21 926 888 euroa, kun vuonna 2019 kertymä oli 19 426 717 euroa. 

Ilman koronan tuomaa shokkia työllisyystilanteeseen sekä haasteisiin toteuttaa annettavia 

palveluja kohderyhmälle, olisi vuonna 2020 hyvin todennäköisesti päästy noin 18 miljoo-

nan euron maksukertymään. Koronan voidaan todeta aiheuttaen pelkästään kunnan työ-

markkinatuen maksuosuuden kautta lähes 4 miljoonan euron lisäkulun vuonna 2020. Väki-

lukuun suhteutettuna maksussa per kaupungin asukas noustiin viime vuonna 112 euroon, 

kun vuonna 2019 vastaava summa oli 100 euroa. 

Vuonna 2020 valmistauduttiin työllisyyden osalta seuraavana vuonna alkavaan työllisyy-

den kuntakokeiluun, jossa vastuu lähes kaikkien työttömien turkulaisten työllisyyden edis-

tämisestä siirtyy valtiolta kaupungille. Turku sai sosiaali- ja terveysministeriöstä merkittä-

vän rahoituksen (1,3 M€) haastavimmassa asemassa olevien työkyvyn vahvistamiseen ja 

työllisyyden edistämiseen. 

Koronapandemian vaikutus tapahtuma- ja matkailualaan on ollut merkittävä. Turun yliopis-

ton suorittamassa kyselytutkimuksessa tapahtumatoimijoille todettiin mm. liikevaihdon pu-

donneen 56% (yrityksissä noin 46% ja yhdistyksissä n 63%). Koronavuoden tapahtumista 

toteutui noin 54% ja yli puolet pidetyistä tapahtumista järjestettiin rajoitetusti tai vaihtoeh-

toisella tavalla, esimerkiksi striimauksella. Matkailun osalta 2020 Turussa kirjattiin 537 000 

yöpymistä (-36,8 %), joista kotimaisia oli 487 000 (-25,9%) ja ulkomaalaisten tekemiä 49 

600 (-74,2%) yötä. 

Vuonna 2020 Turun lentoaseman matkustajamäärä laski -75,1%. Turun kansainvälinen 

lentoasema oli silti yksi harvoista ympärivuorokauden auki olevista lentoasemista, ja sillä 

on ollut merkitystä myös kansallisen huoltovarmuuden ylläpidossa. 

Archipelago Access-yhteishanke Tukholman Archipelago Foundationin kanssa (Central 

Baltic -rahoitus) käynnisti monialaisen Merikeskuksen rakentumisen. Hankkeessa on ra-

kennettu Explore Archipelago -digitaalinen alusta, jonka ensimmäinen kehitysvaihe 
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avataan toukokuussa 2021. Hankkeen rakentama ”40 000+ - koe maailman suurin saa-

risto kosketusetäisyydellä” -näyttely avautuu yleisölle kesäksi 2021. Näiden lisäksi Meri-

keskuksen alueelle on yhteistyössä kumppanuuksien kanssa luotu runsaasti erilaisia elä-

myksiä, palveluita ja sisältöjä, jotka luovat aktiivisuutta jokisataman alueelle. Vanhan kau-

pungin alueella käynnistyi Pyhiinvaellustoiminnan kehittämishanke yhdessä evankelislute-

rilaisen kirkon kanssa ja ensimmäiset tuotteistetut pyhiinvaellusreitit avautuivat Aurajoki-

varteen, pyhiinvaelluskeskus avautuu vuonna 2021.  

Matkailussa heinäkuussa suosittuja kohteita olivat erityisesti Luostarinmäki ja Turun linna, 

jotka ylittivät edellisen vuoden heinäkuun kävijämäärään, ja tavoittivat erityisesti kotimaan 

matkailijat. Museon yhteistyötä yliopistojen kanssa vahvistettiin ja museosta tuli 2020 uu-

den museolain mukainen alueellinen vastuumuseo. 

Keskustan liikkumisjärjestelyistä keskustellut ensimmäistä kertaa järjestetty Kansalaispa-

neeli järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin ja Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa. 

Vuonna 2020 Opiskelijakaupunki Turku -verkoston toimintaa on toteutettu yhteistyössä Tu-

run kaupungin, alueen kuuden korkeakoulun ja näiden opiskelijajärjestöjen sekä sidosryh-

mäverkoston kesken. Verkostossa on toteutettu toimenpiteitä ja projekteja, joilla on edis-

tetty korkeakouluopiskelijoiden sujuvan arjen palveluita sekä vahvistettu opiskelijoiden työ-

elämävalmiuksia. Lisäksi Turun kaupunki ja korkeakoulut ovat tehneet yhteisiä valtakun-

nallisia markkinointikampanjoita Turun tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi. Vuoden 

2020 toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 

3.2. Vaikuttava ja uudistuva kaupunki 

Vaikuttava ja uudistuva Turku -teema keskittyy kaupungin oman toiminnan, johtamisen ja 

rakenteiden uudistamiseen. Tavoitteena on rajallisten voimavarojen hallinta ja hyödyntämi-

nen mahdollisimman tehokkaasti. Tuottavuus voi kasvaa ainoastaan toimintatapoja muut-

tamalla, ja siksi organisaation kyky uudistua jatkuvasti on avainasemassa. Uudistumisen 

lähtökohtana ovat toiminnan läpinäkyvyys ja tietoon perustuva johtaminen, jota tuetaan 

ajanmukaisilla tietojärjestelmillä ja data-analytiikkaa hyödyntämällä. Asukkaille ja asiak-

kaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja 

ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mahdollistaa organi-

saatio- ja kustannusrakenteen keventämisen ja henkilöstön ajankäytön kohdentamisen 

vaativampiin tehtäviin. Keskeisiä elementtejä tuottavuuden parantamisessa ovat lisäksi 

kaupungin tilojen käytön tehostaminen, aktiivinen omistajaohjaus ja tukipalvelujen tuotteis-

taminen. 
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3.2.1. Kokeiluja ja innovaatiokumppanuutta 

2020 Innovaatiotoiminnan tukea on kehitetty edelleen. Tarvelähtöisyyttä on kehitetty kehit-

tämismallin kehittämisen osana. Niin Smart & Wise -kärkihankkeessa kuin 6aika-strategi-

aan liittyvissä projekteissa on tehty runsaasti erilaisia kokeiluja yhdessä kaupungin eri si-

dosryhmien kanssa. Tätä kautta on hahmoteltu erilaisia kokeiluprosesseja, joiden osalta 

pohditaan kokeiluille soveltuvien tukiratkaisujen vakiinnuttamista vuonna 2021. Myös erilai-

sia kaupunkikehittämiseen liittyviä ideointi- ja kehittämiskilpailujen järjestämistä on tuettu 

innovaatioasiantuntemuksella.  

Keskustan kehittämisen kärkihankkeessa toteutettiin Sytytä Turku -keskustan kehittämis-

kilpailu. Kilpailulla luotiin uusi, innovatiivinen malli, jolla kaupunki avataan kehittämisalus-

taksi kaikille kaupungin käyttäjille ja kaupunkikehittäjille. Tavoitteena oli löytää Turun kau-

pungille kumppaneita ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia keskusta-alueen elävöittämiseen 

Turun kaupunkistrategian ja keskustavision tavoitteiden mukaisesti. Kilpailulla haettiin kon-

septiltaan monipuolisia, eri mittakaavan ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja sekä niiden jat-

kokehittämiseen ja toteuttamiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita.  

Innovaatiokumppanuus, sen perusteet, laatu ja malli, oli tunnistettu kilpailun valmistelussa 

ja arviointityössä haasteelliseksi tarkastella, toisaalta mahdollistavaksi. Uusilla toiminta-

malleilla oli mahdollista saada mukaan ulkopuolisia toimijoita kokonaisvaltaiseen kaupunki-

kehitykseen. Kehittämällä kumppanuuden muotoja tuettiin kaupunkistrategiaan kirjattuja 

tavoitteita yhteistyön lisäämisestä. 

3.2.2. Pormestarien Turku -toimintamallissa otettiin ensimmäiset  

konkreettiset askeleet 

Pormestarien Turku ja sen osana olevat kaupungin toiminta- ja johtamismallin sekä hallin-

non uudistamisen suunnitelmat tarkentuivat ja ensimmäiset konkreettiset muutosaskeleet 

otettiin vuonna 2020. Yhteiset palvelut -palvelualue aloitti toimintansa syyskuussa 2020. 

Yhteiset palvelut tuottaa yhdenmukaisia, laadukkaita ja tehokkaita hallinnon palveluja koko 

kaupungille.  

Konsernimaisen toimintatavan ja omistajaohjauksen vahvistamista jatkettiin. Omistajaoh-

jaus keskitettiin omistajaohjaus-yksikköön ja sitä johtaa omistajaohjausjohtaja.   

Pormestarien Turkua koskevat muutokset valmistellaan portaittain siten, että kokonaisuus 

tulee voimaan kesällä 2021. Syyskuussa 2020 astui voimaan ensimmäisen osa uudesta 

organisaatiorakenteesta, kun konsernihallinnon toiminnot keskitettiin kolmelle palvelualu-

eelle; johdon tukeen, järjestämistoimintoon ja yhteisiin palveluihin. Pormestari ja apulais- 

pormestarit valitaan vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä. 



 

24 

Toiminta- ja johtamismallin muutoksen keskiössä on asukas- ja asiakastarpeiden täyttämi-

nen vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Asiakassuhde syntyy jatkossa kaupunkiin yksit-

täisten palveluyksiköiden sijaan ja tavoitteena on asiakastarpeen täyttäminen yksikkörajat 

ylittävillä palvelukokonaisuuksilla, tarkoituksenmukaisella palveluverkolla ja -tuottajilla sekä 

hyvällä asiakasohjauksella. Muutos edellyttää tarpeiden nykyistä parempaa ennakointia ja 

asiakastapahtumissa syntyvien tietojen hyvää hallintaa. 

Uusi toimintamalli rakentuu konkreettisesti mm. Asiakkuuksien ja palvelujen hallin-

nan -hankkeessa, jossa toimintamallien ja niitä tukevien tietojärjestelmien kehitys pääsi 

käyntiin toden teolla vuonna 2020. Asiakasohjauksen toimintamallia laajennettiin ikäihmis-

ten asiakassegmentin lisäksi lapsiperheiden asiakasohjaukseen. Ohjaus tullee laajene-

maan edelleen työikäisten asiakassegmenttiin vuonna 2021. Asiakkuuksien ja palvelujen 

hallintaa tukevat järjestelmät ja niiden toimittajat kilpailutettiin. Vuoden 2020 aikana käyn-

nistettiin asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus, jonka ensimmäiset tuotokset valmistu-

vat keväällä 2021. Palvelu- ja tuotetiedonhallintajärjestelmä käyttöönotto ajoittuu Aura-

hankkeen käyttöönoton yhteyteen kesäkuuhun 2021. Asiakkuuksien ja palveluidenhallin-

nalla on merkittävä rooli tulevan johtamisjärjestelmäuudistuksen vaatimassa toimintatiedon 

tuottamisessa ja siten ne muodostavat tiedolla johtamisen selkärangan yhdessä toimin-

nanohjausjärjestelmän kanssa.  

Uusi johtamis- ja toimintamalli muuttaa käytännön johtamisprosesseja, rooleja ja toiminta-

malleja. Muutoksen tukemiseksi tehtiin edellä kuvatun lisäksi merkittäviä panostuksia kau-

pungin tieto-ohjautuvuuden, tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseen ja prosessien 

kehittämiseen. Johtamisen kohdetta on tarkoitus siirtää kohti kokonaisvaltaista hyvinvoin-

nin ja elinvoiman johtamista perinteisen talouspainotteisen tuotannon johtamisen sijaan.  

3.2.3. Tietojohtamista kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella 

Teknologinen tietoalustakehitys luo perustan tieto-ohjautuvalle toimintamallille. Vuoden ai-

kana määriteltiin visio tietoalustakokonaisuuden arkkitehtuurista, joka mahdollistaa nämä 

uudet vaatimukset datan paremmalle haltuunotolle ja hyödyntämiselle. Toimenpiteitä kohti 

visiota on toteutettu ketterien kokeilujen ja projektien avulla ja samalla nostettu omaa ky-

vykkyyttä.  

Yksi sisäistä tietojohtamisen kehittämiskohteista, Turun kaupunkitietomalli, toteutetaan 

Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa. Turun kaupunkitietomalli on älykäs kolmiulottei-

nen malli, joka koostuu sekä rekisteritiedosta että geometriatiedosta. Kaupunkitietomalli on 

osa prosessimaista toimintatapaa ja sen sisältöä tuotetaan kaupungin eri toimialoilla ja 

kaupungin yhtiöissä. Kaupunkitietomallista saadaan ajantasaista lähtötietoa mm. suunnit-

teluun ja rakentamiseen sekä tietoa yhä tehokkaampaan nykytilan huomioimiseen 
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päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa. Kaupunkitietomalli mahdollistaa monipuolisen 

tiedon hyödyntämisen ja jakamisen, kun kaikilla kaupungin toimijoilla on samat tiedot käy-

tössään.  

Malli sisältää erilaisia aineistoja nykytilanteen kaupunkiympäristöstä aina rakennuksista 

maankäyttöön sekä maanpäälliseen ja maanalaiseen infrastruktuuriin. Vuoden 2020 ai-

kana kaupunkitietomallin tietosisältöä on laajennettu esimerkiksi siltojen osalta. Tiedon ja-

kamista on tehostettu merkittävällä tavalla avaamalla tiedot kaupunkimallien tiedonsiirron 

tietomallistandardin mukaisesti CityGML-muodossa avoimena datana. 

Myös alueellisessa tietojohtamisen valmistelussa tehtiin merkittäviä avauksia yhdessä Var-

sinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.  

Tietojohtamisen osaamista kasvatettiin toteuttamalla kolmas tietojohtamisen koulutusoh-

jelma. Kurssin käyneitä on Turussa jo 70 henkilöä. 

3.2.4. Kohti asiakaslähtöisiä toimintatapoja 

Asukaslähtöisyyttä vahvistettiin osaamista ja kaupungin sisäisiä toimintatapoja kehittä-

mällä. Menetelminä käytettiin mm. prosessinjohtamista ja Lean-menetelmää. Molempien 

keskiössä ovat yhtäältä asiakkaiden tarpeet ja toisaalta toiminnan vaikuttavuus ja tehok-

kuus. Toimijoiden erilaisia toimintatapoja ja prosesseja yhtenäistettiin kaupunkitasoisiksi 

sekä määriteltiin hallintorajat ylittäviä toimintatapoja. Lisäksi luotiin mittareita prosessien 

seurantaan. Loppuvuodesta saatiin Kevan myönteinen rahoituspäätös asukaslähtöisen 

ajattelun ja menetelmien kehittämiseen.  

Yksi merkittävimmistä hallinnon uudistusta toteuttavista muutoksista oli Aura -toiminnan 

ohjauksen kehittäminen. Toiminnan ohjausta kehitettiin yhtenäistämällä ja virtaviivaista-

malla toiminnanohjauksen prosessit sekä määrittelemällä tarkoituksenmukaiset roolit pro-

sessien johtamiseen ja toteuttamiseen. Toimintaa tukeva uusi tietojärjestelmä, SAP S/4 

Hana tullaan ottamaan käyttöön keväällä 2021.  

Vuoden aikana uudistettiin myös strategisen henkilöstön omistama tavoitekeskustelu ja 

henkilöstötarpeesta palvelussuhteeseen -prosessin kaupunkitasoisesta yhdenmukaistami-

sesta laadittiin ehdotus.   

3.2.5. Vuosi 2020 oli digitaalisuuden vuosi 

Digitalisaation strateginen kehittäminen sai lisäpontta Covid-19-viruksen myötä, kun fyysi-

siä palveluita jouduttiin sulkemaan ja monet palvelut siirtyivät joko osin tai kokonaan digi-

taalisten kanavien kautta käytettäviksi.  

Kaupungin työntekijöistä kaikki kynnelle kykenevät siirtyivät etätyöhön kevättalvella. Kään-

teentekevän työnteon digiloikan mahdollistivat IT-palveluiden johdolla käyttöönotetut 
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digitaalisen työympäristön (O365-palvelun käyttöönotto) ja mobiilityöskentelyn kehittymi-

nen. Kaupunginjohtajan säännölliset etätiedotustilaisuudet kaupunkilaisille ja työntekijöille 

sekä toimielinkokoukset Microsoft Teams -alustalla olivat esimerkkejä kokonaan uusista 

työmuodoista ja -tavoista.   

 

Kuva: iStock 

Kaupunkitasoista digitaalista perustaa vahvistettiin aloittamalla asiakkuushallinta- sekä 

palvelu- ja tuotetietojärjestelmien rakentamiset vastaamaan asiakaskeskeisen ja dataan 

pohjautuvan johtamisen tarpeita, joita käsitellään laajemmin raportin aiemmassa koh-

dassa. Samalla kun suomi.fi-maksujen käyttöä laajennettiin, valmistui vuoden aikana esi-

tys kaupungin tulevaksi liiketoimintamalliksi. Ensimmäiset askeleet digitaalisessa vuorovai-

kutuksessa tulivat käyttöön suomi.fi-viestien myötä hankinnoissa ja työllisyyspalveluissa. 

Asiakkaan yhtenäiseen käyttäjäkokemukseen tähtää myös tehty linjaus keskittää sähköi-

siin asiointipalveluihin tunnistautumisen vaihtoehdot Tunnistamo-palvelun.  

Toiminnan digitalisoituminen näkyi myös Varaamo-palvelun laajentumisena kohti päämää-

räänsä, kun varattavien palveluiden joukkoon saatiin ensimmäiset henkilöresurssivarauk-

set.  

Vuoden 2020 aikana laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ns. saavutettavuuslaki laa-

jeni koskemaan kaikkia kaupungin palveluja. Kaupungin digitaaliset palvelut on saavutetta-

vuusauditoitu ja suurelta osin korjattu palvelemaan kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Sa-

malla henkilöstön osaaminen on kehittynyt.  
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Kuva: Sanna Moisala 

Samaten valtiovarainministeriön digitaalisten palvelujen laatuvaatimukset ohjaavat helppo-

käyttöisempien, laadukkaampien ja tietoturvallisten digitaalisten palvelujen rakentamiseen. 

Kaupunki toimii vahvana vetäjänä useissa valtiovarainministeriön hankkeissa, joissa asu-

kaslähtöinen palveluviestinä ja palvelujen konsolidointi sekä tapahtuma-, harrastus- ja kou-

lutusviestintä ja helppokäyttöiset digipalvelut ovat keskiössä. Kaupungin VM-hankkeissa 

kehitetään myös asiakasohjausta ja omadatan käyttöä. Kaupungilla onkin ollut vahva rooli 

kansallisessa yhteistyössä niin digitaalisten palvelujen rakentamisessa kuin maan katta-

vien linjausten toteutuksessa. 

Osallistuva budjetointi käynnistyi keväällä 2020. Asukasbudjetti-palvelu tarjosi ensim-

mäistä kertaa turkulaisille foorumin ja työvälineen kehittää yhdessä kaupunkia ja erityisesti 

omaa kaupunginosaansa yhteisin verorahoin.  

Asukasbudjettiin saatiin asukkailta 341 ehdotusta, joista he äänestivät toteutettavaksi 52 

hyvinvointia edistävää kokonaisuutta. Asukkaiden ideat olivat erilaisia kuin yksittäisten vir-

kamiesten valmiit suunnitelmat ja useat ylittivät toimialarajat. Yhteistyö toimialojen kesken 

tullee helpottumaan uuden toiminta- ja johtamismallin myötä, kun resursseja ja toimintaa 

kyetään ohjaamaan paremmin kokonaisuutena yksiköiden sijaan. Koko ulkoinen prosessi; 

ehdotusten kerääminen, yhteiskehittäminen ja äänestäminen toteutettiin digitaalisesti. Jat-

kossa osallistuva budjetointi toteutetaan joka toinen vuosi.  

Osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta otettiin tekoälyä käyttöön koronapandemian 

arjen hoitamisessa. Tarpeisiin vastattiin mm. kehittämällä monikielinen tekoälyyn perus-

tava neuvontajärjestelmä. Järjestelmä palvelee kaupunkilaisia sadalla kielellä ja siten 
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mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille pääsyn ajantasaiseen koronatietoon. Painopistealu-

eella kehitettiin myös ohjelmistorobotiikkaa koronatestauksen aiheuttaman puhelinpalvelun 

ruuhkien purkamiseen, testituloksista viestimiseen sekä koronatesti- ja koronarokoteaiko-

jen varaukseen menestyksekkäästi. 

 

Kaupungin fyysistä asiakaspalvelupistettä edistettiin palvelujen digitalisaation rinnalla. 

Kaupungin ja Kelan keskitetyn asiakaspalvelupisteen eli Kauppatorin Monitorin tilojen 

avaamista ja toiminnan käynnistymistä viimeisteltiin vuoden 2020 aikana. KOP-kolmiossa 

sijaitseva Kauppatorin Monitori avautui syyskuussa 2020. 

Kauppatorin Monitori palvelee käyntiasioinnin lisäksi keskitetysti myös muissa palveluka-

navissa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia digitaalisessa asioinnissa. Asiointipalvelussa 

annetaan ensimmäisen tason asiakaspalvelua ja paikan päällä on laajasti tarjolla kaupun-

gin eri toimialojen palveluja ja ohjausta mm. matkailuneuvontaa, ikääntyneiden palveluoh-

jausta, varhaiskastatuksen palveluohjausta, omakielistä neuvontaa. Lisäksi kaupungissa 

on toinen laajasti eri palveluja tarjoava asiakaspalvelupiste eli asiointipiste Skanssin Moni-

tori.  

3.2.6. Byråbo-hankesuunnitelma sekä Linnakaupungin ja Pansion  

monitoimitalojen tarveselvitykset valmistuivat  

Kaupungin keskitetyn toimistoratkaisun Byråbo-hanke eteni. Tilahankkeen ensimmäisen 

vaiheen hankesuunnitelma valmistui vuoden lopulla. Projektissa siirrytään Yliopistonkadun 

osalta peruskorjausvaiheeseen vuonna 2021. Tilahankkeen toisen vaiheen hankesuunni-

telma saatetaan päätöksentekoon vuonna 2021. 
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Kaupungin palveluja yhteen kokoavien monitoimitalojen suunnittelua edistettiin laatimalla 

Linnakaupungin ja Pansion monitoimitalojen tarveselvitykset. Lisäksi valmisteltiin keittiö-

verkkoselvitys ja keittiökonseptit, joiden kautta voidaan suunnitella optimaaliset keittiörat-

kaisut, ohjata palveluntuottajia tilojen tehokkaampaan käyttöön ja saavuttaa kustannus-

säästöjä. 

Lisäksi käynnistettiin ihmislähtöiseen ja dynaamisen palveluverkkosuunnitteluun tähtäävä 

DigiPAVE -hanke valtiovarainministeriön tukemana (kuntien digitalisaation kannustinjärjes-

telmä). Hankkeen tavoitteena on luoda Turun uuteen johtamismalliin sovitettu ihmislähtöi-

nen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli ja siihen liittyvä tietomalli, sekä suunnitelma ja 

pilotointi sen käyttöönotosta. Järjestelmä mahdollistaa palveluverkon jatkuvan suunnittelun 

ja ohjauksen ajantasaisella tiedolla. Hanke jatkuu vuoden 2021 ajan.  

3.3. Rakentuva kaupunki ja ympäristö 

Turun alueella rakentaminen on edennyt pandemiasta huolimatta positiivisesti ja koronavi-

rus on vaikuttanut rakentamisen sektoriin odotettua vähemmän. 2019 runsaan aloitusmää-

rän takia vuoden 2020 määrälliset volyymit ovat laskeneet vain vähän (valmistuneissa ra-

kennusneliöissä muutos edelliseen vuoteen -444 m2, kokonaisvolyymin ollessa 234 388 

m2). Asuntoja on valmistunut vuonna 2020 yhteensä 1919 kpl kun määrä oli vuonna 2019 

2318 kpl. Rakentaminen on edelleen sijoittajavetoista ja kiinnostus kohdistuu keskusta-

asuntoihin. Toimitilarakentamisen hankkeita on 2020 käynnistynyt suunnitellusti, mutta ko-

ronan aiheuttaman tilojen käyttöasteiden muutosten myötä sektorilla on odotettavissa 

muutoksia. Vuonna 2021 rakentamisen arvioidaan edelleen vähenevän.  

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopi-

muksista 8.10.2020. Sopimukset on laadittu ensimmäistä kertaa 12-vuotisiksi eli vuosille 

2020–2031. Sovittujen toimien toteutus on osin jo käynnistynyt kesäkuussa saavutetun 

neuvottelutuloksen pohjalta (Tunnin junan toteutuksen edistäminen Turun ratapihojen alu-

eella sekä Turun raitiotiehanke).  MAL-sopimuksilla lisätään yhteistyötä sekä kaupunkiseu-

tujen kuntien kesken että seutujen ja valtion välillä.  

Keskustan kehittämiseen liittyen Uusi kauppatori -hanke ja siihen kytkeytyvät ulkopuoliset 

investoinnit ovat edenneet aikataulussa. Torin ympäristön kiinteistöomistajat ovat rakentu-

van torin ja toriparkin myötä edistäneet omia kehityshankkeitaan aktiivisesti. Uudentyyppi-

nen kilpailumalli kumppanuuksien rakentamiseksi keskusta-alueelle on toteutettu 2020 

(Sytytä Turku – Keskustan kehittämiskilpailu). Keskustan kärkihankkeen kokonaisuudet 

Ydinkeskusta, Merellinen Turku, Turun Vanhakaupunki ja Aninkainen ovat edenneet suun-

nitellusti mahdollistaen osaltaan kaupunkirakenteen kehitystoimenpiteitä. Keskusta-alu-

eella on vireillä useita yksittäisiä täydennys/muutos asemakaavoituskohteita. Yksityinen, 
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ratapihalle sijoittuva Elämyskeskushanke on edennyt asemakaavoituksen osalta luoden 

valmiuden hankkeen jatkosuunnittelulle. 

Kaupungilla on omakotitonttitarjontaa vapaan haun listalla Yli-Maariasta Hirvensaloon ja 

vuonna 2020 tontteja on luovutettu myös tarjousmenettelyllä. Vuonna 2020 valmistuneita 

pientaloja on hiukan vähemmän kuin vuonna 2019, mutta positiivista on, että vuonna 2020 

aloitusten määrä on kasvanut 90:stä 114:sta. Yhtiömuotoisen asuntorakentamisen tontti-

varanto on ollut edelleen rajallinen. Tilannetta on helpottanut mm. Linnakaupungin alueen 

asemakaavojen vahvistuminen ja alueen infran toteutus, joka on mahdollistanut tonttien 

luovutuksen. Elinkeinotontteja on ollut ja on edelleen tarjolla vapaan haun listalla. Elin-

keinotoimintaa palvelevien tonttien asemakaavamääräyksiä tulisi jatkossa kehittää siten, 

että tonttikohtainen hankkeen räätälöinti olisi mahdollista. 

Yleiskaavan valmistelu on edennyt kohti päätöksentekoa. Liikenne ja liikkumisen osalta 

merkittävimmät kokonaisuudet Tunnin Juna, raitiotie, ratapiha + kaksoisraide sekä sata-

man kehittämistoimenpiteet ovat edenneet vuoden aikana suunnittelun osalta. Kaupunkira-

kenteen kehittämistoimenpiteisiin on kasvavassa määrin lisätty ilmastotavoitteisiin liittyviä 

toimenpiteitä ja kehittämistä on tehty useilla hankkeilla.  Useita ilmastosuunnitelmaa to-

teuttavia ulkoisen rahoituksen hankkeita on käynnissä. 
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4 Kärkihankkeet 

 

Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy 

Kaupungin kaikki kolme kärkihanketta, Smart and Wise Turku, Keskustan kehittäminen ja 

Turun tiedepuisto jatkoivat viime vuoden aikana laajasti kaupungin kehittämistä. Smart and 

Wise Turku keskittyi digitaalisuuteen, liikenteen ja liikkumisen, syrjäytymisen ehkäisyn, tur-

vallisuuden ja kaupunkisuunnittelun kehittämisen. Keskustan kehittämisen osalta viime 

vuosi oli ensimmäinen varsinainen toimeenpanovuosi ja Turun tiedepuisto valmisteli use-

alla eri saralla alueen suunnittelua. 

4.1. Smart and Wise Turku 

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta käynnisti tietojärjestelmäkehityksen toden teolla 

vuonna 2020. Tiimit organisoitiin ja tietojärjestelmäalustat kilpailutettiin ja hankittiin. Kehi-

tyksen alla on asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen käyttöönotto keväällä 

2021 ja palveluiden tuotetiedonhallintajärjestelmä, jonka käyttöönotto ajoittuu Aura SAP-

järjestelmän yhteyteen 1.6.2021. Asiakkuuksien ja palveluidenhallinnalla on merkittävä 

rooli tulevan johtamisjärjestelmäuudistuksen vaatimassa toimintatiedon tuottamisessa ja 

siten muodostavat tiedolla johtamisen selkärangan yhdessä toiminnanohjausjärjestelmän 

kanssa. 

Liikenne ja liikkuminen painopistealueelle kohdistui merkittäviä linjausmuutoksia kaupun-

gin päättäessä, että toistaiseksi varhaisen vaiheen teknologioiden testaus ei kuulu 
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kaupungin toimintaan ja sekä robottibussi- että älyföri -projektit keskeytettiin. Vähähiilinen 

liikkuminen liikennehubeissa ja pysäköinnin kehittäminen etenivät hyvin ja vuoden lopulla 

julkaistiin kilpailutus, joka tähtää kymmenen pilottiprojektin toteuttamiseen vuoden 2021 

aikana. Liikenteen ja liikkumisen painopistealueella johdettiin Scale-Up hankehakemuksen 

valmistelua ja Turun ehdotus hyväksyttiin rahoitettavien joukkoon. Tulevien vuosien aikana 

saamme merkittävästi rahoitusta kymmenelle toimenpiteelle laajalla skaalalla liikkumisen 

datasta infran suunnitteluun. 

Kaupunkisuunnittelu organisoitui ja vahvistui. Pääosa tiimin kapasiteetista käytetään Hel-

singin ja Kuopion kanssa yhteisprojektissa DigiPaVe, jossa kehitetään asiakaslähtöistä di-

gitaalista palveluverkon suunnittelua. Kaupunkisuunnittelun tavoitteissa ollut aluetietomal-

lin kehitys yhdistettiin DigiPaVe-tekemiseen. Aluetietomalli on merkittävä osa palveluver-

kon suunnittelua. 

Syrjäytymisen ehkäisy on tehnyt kehittänyt käytännön ohjeistuksia ja koulutusmateriaaleja 

ja vienyt niitä kentälle laajan koulutustarjonnan kera. Koronapandemian aiheuttamat ko-

koontumisrajoitukset ja siirtyminen etätyöskentelyyn aiheutti koulutuksen jakelun hidastu-

mista ja osin sisällöllistä säätöä. Siitä huolimatta, että pandemia-ajan aiheuttamat elinolo-

suhteiden muutokset aiheuttavat syrjäytymisen ja sen lieveilmiöiden kasvua tämäkin pai-

nopistealue joutui sopeuttamisohjelman säästövaatimusten kohteeksi ja koulutusohjelmat 

keskeytettiin loppuvuonna.  

 

Kuva: iStock  
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Turvallisuus kehitti turvallisuussuunnitelmaluonnoksen valmiiksi ja vietäväksi kaupungin 

johdon käsiteltäväksi. Turvallisuuden tilannekuva on valmis testattavaksi suuronnetto-

muusharjoituksessa jatkokehitystarpeiden tunnistamiseksi. Turvallisuuden painopistealue 

vastasi koko SAWT-hankkeen tietosuojaosaamisen kehittämisestä. Kameravalvonnan ke-

hittämiseksi laadittiin suunnitelma ja toimeenpano käynnistettiin. 

Hiilineutraliteetti ja resurssiviisaus -painopistealueen vuoden 2020 eteneminen raportoi-

daan omana erillisenä kokonaisuutena. 

Data-alustat ja datan hyödyntäminen vastasi koronapandemian tarpeisiin kehittämällä mo-

nikielisen tekoälyyn perustavaan neuvontajärjestelmän, järjestelmä palvelee kaupunkilaisia 

sadalla kielellä ja siten mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille pääsyn ajantasaiseen ko-

ronatietoon. Painopistealueella kehitettiin myös ohjelmistorobotiikkaa koronatestauksen 

aiheuttaman puhelinpalvelun ruuhkien purkamiseen menestyksekkäästi. Painopistealu-

eella luonnosteltiin Älykaupunki-visioita pormestariohjelmassa hyödynnettäväksi. 

4.2. Keskustan kehittäminen 

Keskustan kehittämisen kärkihanke koostuu neljästä alueellisesti rajautuneesta kehittämis-

hankkeesta: kaupallisen ydinkeskustan kehittäminen (Hansatown), Vanhankaupungin ke-

hittäminen, Aninkaisten alueen kehittäminen ja Merellisen Turun (Linnanniemi ja Aurajoki-

rannat) kehittäminen, sekä liikenteen ja liikkumisen laajasta kokonaisuudesta, joka on kol-

men kärkihankkeen yhteinen kehittämishanke. Lisäksi keskustan kärkihankkeeseen kuulu-

vat Keskustavalaistuksen kehittäminen ja Keskustan innovaatiokilpailu -projektit. Kärki-

hankkeen tavoitteelliset painopistealueet saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kau-

pallisesti houkutteleva keskusta ja viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta, läpileikkaavat 

kaikkia kehittämishankkeita ja -projekteja, ja ohjaavat niiden suunnittelua ja toteutusta.  

Vuosi 2020 oli keskustan kehittämisen kärkihankkeen osalta budjetoinnin ja henkilöresur-

soinnin valossa ensimmäinen varsinainen toteutussuunnitelman toimeenpanovuosi, joskin 

henkilöresurssien osalta ”täysmiehitys” saavutettiin vasta kesälomien jälkeen. Huhtikuun 

puolivälissä aloittivat tehtävissään kaupallisen ydinkeskustan hankepäällikkö ja Vanhan-

kaupungin projektipäällikkö. Alkusyksystä myös keskustavalaistuksen kehittämisen resurs-

sit vahvistuivat keskustavalaistuksen projektipäällikön ja maisema-arkkitehdin rekrytoinnin 

myötä. Hankkeen resursoinnin myötä myös kärkihankeajattelun / ohjelmallisen kehittämi-

sen sisäänajoa kaupunkiorganisaatioon saatiin edistettyä. Keskustan kehittäminen isoina 

kokonaisuuksina toimiala- ja organisaatiorajat ylittäen mahdollistaa eri toimintojen, tavoit-

teiden ja näkökulmien integroimisen osaksi yksittäisiä kehittämishankkeita ja ehkäisee 

osaoptimointia. 

Resurssien lisääntyminen heijastui myös hankkeiden ja projektien etenemisessä: vuoden 

2020 aikana mm. toteutettiin suuren suosion saanut Linnanniemen kansainvälinen 
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ideakilpailu, rakennettiin kaupallisen keskustan uusi konsepti ja yhteistoimintamalli yhteis-

työssä ydinkeskustan toimijoiden kanssa, toteutettiin Sytytä Turku -keskustan kehittämis-

kilpailu keskustavision tavoitteiden toteuttamiseksi kumppanuuksin, laadittiin keskustalii-

kenteen skenaariot ja järjestettiin niistä laaja kansalaisarviointi yhteistyössä yliopistotoimi-

joiden kanssa, käynnistettiin Matkakeskus-hanke ja edistettiin siihen liittyvää liikenteellistä 

selvitystä, laadittiin historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelmaa 

yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien kanssa, työstettiin Itäisen rantakadun yleissuun-

nitelmaa ja pilotoitiin sekä pimeän ajan valaistusratkaisuja että uusia ulkotarjoilualueita 

edesauttamaan turvallista kaupunkikulttuurista nauttimista keskellä korona-ajan rajoitteita. 

Tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin keskustan toi-

mijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa on leimannut kaikkea kärkihankkeen toi-

mintaa tänäkin vuonna. 

Suhteessa toimeenpanopäätökseen (kaupunginhallitus 13.8.2018 §288) kärkihanke ete-

nee kaiken kaikkiaan hyvin, ja joitakin keskustaliikenteen järjestelyihin liittyviä kokeiluja lu-

kuun ottamatta kaikki tälle valtuustokaudelle suunnitellut toimenpidekokonaisuudet ovat 

vahvasti työn alla. 

4.3. Turun Tiedepuisto 

Lokakuun alussa aloittaneen, rekrytoidun uuden hankejohtajan tuli ensitöinään arvioida 

Tiedepuisto Core -kilpailuohjelma ja tehdä mahdollisia tarkennuksia siihen. Korona oli kui-

tenkin tuonut laajempaa epävarmuutta kilpailun tavoitteiden toteutumiseksi, minkä vuoksi 

oli hankittava markkinanäkemys mahdollisesta muutoksesta ja sen suuruudesta kilpailun 

uudelleen suuntaamiseksi. Tarkennuksia ollaan tekemässä ja tavoitteena on käynnistää 

kilpailu kesäkuussa 2021.  

Itäharjun teollisuusalueelle kohdentuva Voimakadun kumppanuuskaava, kehittämistä tuke-

vat kaupunkitutkimusohjelman Tiedepuistoon kohdentuvat tutkimushankkeet ja 6-Aika 

Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) –hanke on edennyt. Itäharjun teolli-

suusalueen tulevaa esirakentamista ja varsinaista rakentamista palvelevia selvityksiä on 

laadittu. Toimintasuunnitelmaan liittyviä merkittäviä toimenpiteitä ei ole kaikilta osin saatu 

käynnistymään suunnitellusti. 
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