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Strategiaraportti on toimintakertomus

Se jakaantuu kahteen ohjelmaan ja kuuteen teemaan

1. Hyvinvointi ja aktiivisuus

• Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen 

• Osaava ja oppiva kaupunkilainen 

• Aktiivinen kaupunkilainen 

2. Kilpailukyky ja kestävä kasvu

• Yrittävä ja osaava kaupunki 

• Vaikuttava ja uudistuva kaupunki 

• Rakentuva kaupunki ja ympäristö 



• Koronavuoden poikkeustilanne korostuu 
viime vuoden raportissa

• Useissa lyhyen aikavälin indikaattoreissa on 

nähtävillä koronan vaikutukset.

• Eniten negatiivisia vaikutuksia hyvinvoinnin 

alueella, toisaalta kilpailukyvyn ja kestävän 

kasvun alueella kehitys on ollut paikoin 

myönteistä.

• Väestön kasvu jatkui hyvänä vuonna 2020. 

Kasvu oli noin 1 500 henkilöä, väestömäärän 

ollessa vuoden lopussa 194 488.

Seuraavilla sivuilla nostoja eri teemoista

Yleistä vuodesta 2020



• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa on 

nähtävissä monia huolestuttavia

kehityskulkuja, joiden täysimääräiset 

vaikutukset tulevat esille vasta pidemmällä 

aikavälillä. 

• Kärjistyneet ongelmat näkyvät 

lastensuojeluilmoitusten lisääntymisenä

loppuvuodesta. 

Terve ja hyvinvoiva turkulainen



• Lasten ja nuorten hyvinvointityötä ohjaava

hyvinvointisuunnitelma päivitettiin 

(Kv 19.10.2020), ja sen mukaiset toimet 

käynnistettiin vuonna 2020.

• Työikäisen aikuisväestön osalta 

koronaepidemia on heijastunut osalla väestöstä 

mm. taloudelliseen toimeentuloon ja 

yksinäisyyden sekä eristäytyneisyyden

kokemuksiin. 

Terve ja hyvinvoiva turkulainen



• Opetuksessa siirryttiin maaliskuun 

puolivälissä etäopetukseen.

• Syksyllä tehdyn selvityksen mukaan noin 

250 peruskoululaista oli 

koulukäymättömiä. Osalla syynä pelko 

sairastumisesta.

• Digiloikan ottamista helpotti se, että kaikilla 

kouluasteilla oli päätelaitteet saatavilla.

• Vuonna 2020 valmistui Osaamisen visio 

2040, jonka tavoitteena on nostaa 

osaamisen merkitystä kaupungin 

kehittämisessä sekä nostaa Turku 

suunnannäyttäjäksi alueellisesti sekä 

valtakunnallisesti.

Osaava ja oppiva turkulainen



• Koronapandemian laajojen sulkutoimenpiteiden vuoksi 

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa käyntikertojen 

määrä jäi kolmeen miljoonaan, vähennystä oli lähes 

kaksi miljoonaa käyntiä edelliseen vuoteen verrattuna

• Koronapandemian sulkiessa vapaa-ajan palveluita 

toimiala pystyi nopeasti reagoimaan ja tarjoamaan 

turkulaisille monipuolisia verkkopalveluita ja uudenlaisia 

digitaalisia sisältöjä sosiaalisen median eri kanaviin. 

• Kirjastossa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärät

kasvoivat selvästi. 

• Museo esiteltiin yhtenä Vuoden museo 2020-

finalistina uudessa Digimuseo.fi-palvelussa

• Osallisuus vahvistui ja asukasbudjetti otettiin käyttöön

Aktiivinen turkulainen



• Teknologiakampus Turku -sopimuksen toteuttaminen jatkui 

tavoitteena tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
tarjoaman monipuolistaminen ja toiminnan volyymin 

lisääminen.

• Korona aiheutti shokin kaupungin työllisyystilanteeseen. 
Sen voidaan todeta aiheuttaen pelkästään kunnan 
työmarkkinatuen maksuosuuden kautta lähes 4 miljoonan 
euron lisäkulun vuonna 2020.

• Koronapandemian vaikutus tapahtuma- ja matkailualaan 
on myöskin ollut merkittävä. Matkailun osalta 2020 
Turussa kirjattiin 537 000 yöpymistä 
(-36,8 %). 

• Turun lentoaseman matkustajamäärä laski 75,1 
prosenttia. 

Yrittävä ja osaava kaupunki



• Pormestarien Turku -toimintamallissa 

otettiin ensimmäiset konkreettiset 

askeleet, Yhteiset palvelut 

muodostettiin.

• Vuosi 2020 oli digitaalisuuden 

vuosi: etätyön myötä digiloikka ja 

Teams-alustan käyttöönotto.

• Uusia digitaalisia ratkaisuja, mm. 

Åbot-koronaneuvontarobotti

otettiin käyttöön.

• Kauppatorin Monitori tuli käyttöön.

Vaikuttava ja uudistuva kaupunki



• Turun alueella rakentaminen on edennyt pandemiasta 

huolimatta positiivisesti ja korona-virus on vaikuttanut 

rakentamisen sektoriin odotettua vähemmän. 

• Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen maankäytön, 

asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. MAL-

sopimuksilla lisätään yhteistyötä sekä kaupunki-

seutujen kuntien kesken että seutujen ja valtion välillä. 

• Keskustan kehittämiseen liittyen Uusi kauppatori -

hanke ja siihen kytkeytyvät ulkopuoliset investoinnit 

ovat edenneet aikataulussa. Toriparkki valmistui.

• Liikenne ja liikkumisen osalta merkittävimmät 

kokonaisuudet Tunnin Juna, raitiotie, rata-piha ja 

kaksoisraide sekä sataman kehittämistoimenpiteiden 

suunnittelut ovat edennet hyvin.

Rakentuva kaupunki ja ympäristö



• Uuden valtuustokauden strategian päivittämisen suunnittelutyö alkanut.

• Päivitetty strategia syksyllä 2021 

(vaalien siirto voi vaikuttaa aikatauluun -> helmikuu 2022)

• Lähetekyselyt ja osallistaminen: 

kuntalaiset, päättäjät ja henkilöstö 

kevään ja kesän aikana.

• Uuden johtamismallin vaikutukset 

-> Pormestarisopimus ohjaa toimintaa 

Turku 2029
Strategia päivittyy!



Kiitos!


