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Kaupunginvaltuuston hyväksymät talousarviomuutokset
1 Kaupunginhallitus

Investoinnit/
käyttötalous/lauseke
Käyttötalous

2 Kaupunginhallitus
3 Kaupunginhallitus

Lauseke
Lauseke

4 Kaupunginhallitus

Lauseke

5
6
7
8

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

Lauseke
Lauseke
Lauseke
Lauseke

9 Kaupunginhallitus

Lauseke

10 Kaupunginhallitus

Lauseke

11 Kaupunginhallitus

Lauseke

12 Kaupunginhallitus
13 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lauseke
Käyttötalous

Nro Toimielin

Hyväksytty muutosehdotus
Vähennetään konsernihallinnon menoista 1 M€. Tuodaan säästöesitys
kaupunginhallituksen käsittelyyn ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Avataan kaupungin ostolaskudata.
Byråbo:n suunnittelua tarkennetaan lisääntyneen etätyöskentelykulttuurin johdosta siten,
että työskentelytilojen määrää voidaan tarkistaa 50 %:n työpistemitoitukselle
työntekijämäärään nähden. Tiloihin sijoitettavan työntekijöiden määrä päivitetään, kun
saadaan tieto htv-säästöistä.
Henkilöstökassaa ei tässä kohtaa lakkauteta. Henkilöstökassan talletuskorkoa lasketaan ja
palvelumaksuja korotetaan kustannusten kattamiseksi. Järjestelmämuutosten
aiheuttamista investointitarpeista ja toiminnallisista muutoksista tuodaan esitys
kaupunginhallitukselle, joka päättää henkilöstökassan jatkosta.
Kehitetään henkilöstön kannustinjärjestelmää.
Kehitetään ostopalveluiden valvontaa.
Nopeutetaan tuottavia investointeja ja pienennetään korjausvelkaa.
Päivitetään konkreettinen suunnitelma toimista ja kustannuksista, joilla estetään
alueellinen eriytyminen ja syrjäytyminen.
Raportoidaan kaupunginhallitukselle yhteisten palveluiden vastuualueet ja
henkilöstösiirrot. Ja asetetaan kevään 2021 aikana konkreettinen htv-säästötavoite
taloussuunnitelmakaudelle.
Raportoidaan sopeutusohjelmien toteutumisesta ja talousarvion budjettivaikutusten ja
toimeenpanokirjausten edistymisestä osavuosikatsausten yhteydessä
kaupunginhallitukselle.
Selvitetään Jäkärlän VPK:n osalta pelastustoimen tilanne sekä uuden tilan
investointimahdollisuudet.
Tuetaan nuorten työllistymistä ja harrastusmahdollisuuksia.
Osoitetaan 1,1 M€ lisäys matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta
sopeutusohjelmaan kirjatut säästötavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäresurssi on
kohdennettava uuden toimintamallin mukaisiin palveluihin ja työskentelytapoihin.
Kaupunginhallitukselle tuodaan kesäkuussa 2021 selvitys palvelujen toimivuudesta ja
henkilöstöresurssia lisätään, jos toimintamalli todetaan vaikuttavaksi ja säästöjä syntyy.
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14 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Investoinnit/
käyttötalous/lauseke
Lauseke

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lauseke

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lauseke

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lauseke

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lauseke

19 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalous

20 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lauseke

21 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lauseke

22 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lauseke

23 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lauseke

Sivistystoimialan tilainvestoinnit, kuten päiväkodit, tulee rakentaa kaupungin omaan tai
konsernin taseeseen, ellei ole erityisiä perusteita tehdä toisenlaista ratkaisua.

24 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lauseke

25 Kulttuurilautakunta

Lauseke

Varmistetaan, että sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään
saattamaan verrokkikaupunkien tasolle laatimalla entistä tarkempi selvitys kustannusten
syntymisestä ja säästömahdollisuuksista.
Tehdään selvitys taide- ja kulttuurikentän akuuteista tilatarpeista ja varmistetaan
lähitulevaisuudessa tilansa menettävien taitelijoiden työn jatkuvuus etsimällä
tilakysymykseen ratkaisu.

Nro Toimielin

Hyväksytty muutosehdotus
Selvitetään asumispalveluiden tarpeet ja laaditaan suunnitelma sekä ikäihmisten
välimuotoisen asumisen lisäämiseksi että mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden
asumispalvelujen turvaamiseksi. Varmistetaan päihdehuollon tilaratkaisun valmistuminen
vuonna 2023.
Terveyskeskus- ja sairaanhoitajakäyntien olemassa olevat maksuvapautukset säilytetään,
kuten kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on kirjattu.
Vahvistetaan lapsiperheiden kotipalvelua ennaltaehkäisemään perheiden ongelmia.
Palvelusetelin hinnan ja sisällön laadullisella määrittelyllä varmistetaan perheiden saama
laadukas apu.
Vanhusten kotihoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen, työn parempaan
organisointiin ja työntekijöiden jaksamiseen. Toimenpiteistä raportoidaan
kaupunginhallitukselle.
Varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa päätetyn lapsivaikutusten
arvioinnin toteutuminen päätöksenteossa.
Vähennetään sivistystoimialan säästötavoitteesta 1 M€. Muiden säästöjen ei tule
heikentää opetuksen laatua tai tukipalveluita eikä kasvattaa keskimääräistä ryhmäkokoa
Turussa. Tarvittaessa toimialan määrärahoihin tehdään lisäys osavuosikatsauksen
yhteydessä, jotta ehdot täyttyvät.
Kiirehditään kansainvälisen koulun tilaratkaisua ja jatketaan yhteistyötä Turun yliopiston
kanssa.
Laaditaan alueelliset koulu- ja päiväkotiverkon selvitykset aloittaen pikaisesti Itä-Turun
tilanteesta ja ruotsinkielisestä palvelutarpeesta kokonaisuudessaan.
Mahdolliseen oppivelvollisuuden pidentämiseen ja varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen
liittyvät kustannukset huomioidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tehtävässä
talousarviomuutoksessa lisäämällä määrärahat sivistystoimialalle.
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26 Liikuntalautakunta

Investoinnit/
käyttötalous/lauseke
Käyttötalous

27 Liikuntalautakunta

Lauseke

28 Kaupunkiympäristölautakunta

Lauseke

29 Kaupunkiympäristölautakunta

Lauseke

30 Kaupunkiympäristölautakunta

Lauseke

31 Kaupunkiympäristölautakunta

Lauseke

32 Kaupunkiympäristölautakunta

Lauseke

33 TKS joukkoliikennelautakunta

Käyttötalous

34 TKS joukkoliikennelautakunta

Lauseke

Nro Toimielin

Hyväksytty muutosehdotus
Luovutaan liikuntapaikkamaksujen osalta suunnittelusta 0,6 M€ säästötavoitteesta vuonna
2021.
Laaditaan vuoden 2021 aikana liikuntapaikkojen uudesta hinnoittelujärjestelmästä
suunnitelma, jonka valmistelussa otetaan huomioon liikuntapaikkaverkkosuunnitelma,
harrastustakuu ja avustusjärjestelmän uudistaminen. Tehdään samassa selvitys
liikuntaseurojen ja -lajien tasavertaisesta kohtelusta hankkien vertailutietoa muiden
suurimpien kaupunkien toimintamalleista.
Kilpailutetaan kaupunkipyöräjärjestelmä uudestaan siten, että kausi alkaa keväällä 2022.
Kilpailutus tehdään riittävän pitkälle ajalle ja riittävän suurella summalla, jotta järjestelmä
on kaupungille tuottava ja käytettävyys paranee. Neuvotellaan kesän yli jatkokautta
nykyjärjestelmän kanssa.
Kulkutapaosuusjakauman tavoitteiden osalta todetaan, että koronan takia tavoitteita ei
lyhyellä tähtäimellä saavuteta. Jotta voidaan toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä
tavoitteisiin pääsemiseksi pitkällä aikavälillä, talousarviota ja -seurantaa kehitetään siten
läpinäkyväksi, että investointien jakautuminen kestävään liikenteeseen ja muihin
hankkeisiin näkyy selvästi.
Kumppanuuksien ohjausprosessista laaditaan selkeä malli ja laajennussuunnitelma. Lisäksi
tulee selvittää, onko yksityisen maan kaavoittamisessa käytettyjä puitesopimuskonsultteja
riittävästi, vai pitääkö sopimuskumppaneiden määrää lisätä, jotta kaavoitusta saadaan
tehostettua.
Täydennysrakentamisohjelman toteuttamisessa varmistetaan merkittävien virkistys- ja
luontoarvojen säilyminen.
Uuden konserttitalon hankesuunnittelusta sisältäen kaavaprosessin etenemisen ja
päätöksenteon vaiheistuksen on laadittava selkeä suunnitelma ja riskianalyysi, joilla
minimoidaan mahdollisten valitusten ja muiden tekijöiden vaikutukset hankkeen
viivästymiseen ja kustannustennousuun.
Vähennetään joukkoliikenteen säästötavoitetta 1,7 M€. Etsitään säästöt olemassa olevien
liikennöintisopimusten sisältä huomioiden talousarviokäsittelyn jälkeen saadut
kilpailutussäästöt painottaen sitä, ettei liikenteen karsiminen heikennä
työmatkaliikennettä.
Huomioidaan joukkoliikenteen säästötavoitteiden toteuttamisessa valtion mahdolliset
kompensaatiotuen ehdot siten, että tukea heikentäviä karsintoja liikenteestä ei tehdä.

