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Toimintasuunnitelmaan päätetyt talousarviomuutokset
Nro Toimielin

Talouteen liittyvät muutokset

1 Kaupunginhallitus

Avustusmäärärahoihin kertaluontoinen lisäys, joka voidaan harkinnan mukaan käyttää mm. kolmannen sektorin ruuanjakelutoiminnan
toimin‐nan turvaamisen avustuksiin sekä suurtapahtumien harkinnanvaraisiin avustuksiin. Määrärahojen lisääminen on tarkoitettu
kertaluonteiseksi ja seuraavina vuosina avustusten kokonaistaso on sovitettava vuoden 2018 tasolle avustusmäärärahoja uudelleen
kohdentamalla ja avustusjärjestelmää jatkuvasti kehittämällä.
Lisäys 200.000 euroa (menot)

2 Kaupunginhallitus

Omaisuudenmyyntitulojen tavoitteen lisääminen.
Lisäys 1.200.000 euroa (tulot)
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen tehdyn varauksen pienentäminen.
Vähennys 500.000 euroa (menot)
Terveyspalveluiden avoterveydenhuollon avosairaanhoidollisten palvelujen asiakasmaksuja ei oteta käyttöön. Peruuttamattomista
käynneistä voidaan kerätä maksu.
Vähennys 800.000 euroa (tulot)
Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan lukukaudelle 2019‐2020, jotta nähdään, miten kokeilu on vaikuttanut lasten
eriarvoistumiskehitykseen. Tehdään kertaluontoisesti lisäys kasvatus‐ ja opetuslautakunnan budjettiin.
Lisäys 400.000 euroa (menot)

3 Kaupunginhallitus
4 Sosiaali‐ ja terveyslautakunta

5 Kasvatus‐ ja opetuslautakunta

6 Kulttuurilautakunta

Kolmannen sektorin ja vapaan taidekentän kulttuuriavustuksiin tehdään korotus kulttuurilautakunnan budjettiin.
Lisäys 300.000 euroa (menot)

Toimintasuunnitelmaan päätetyt kirjaukset
Nro Toimielin
1 Kaupunginhallitus
2 Kaupunginhallitus
3 Sosiaali‐ ja terveyslautakunta
4 Sosiaali‐ ja terveyslautakunta

5 Kasvatus‐ ja opetuslautakunta
6 Kasvatus‐ ja opetuslautakunta
7 Kaupunkiympäristölautakunta

8 Kaupunkiympäristölautakunta

Kirjaukset
Tehdään Sillankorvan korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma.
Selvitetään kaupungin 100% omistaman kiinteistösijoitusyhtiön perustamista, jotta rakennus‐ ja peruskorjaushankkeiden toteutusta
saataisiin tehostettua ja kaupungin kiinteistökehitystoimintaa kehitettyä.
Syksyllä 2019 aloitetaan maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25‐vuotialle. Palvelu toteutetaan hyvinvointitoimialan talousarvion
puitteissa.
Hyvinvointitoimialla edistetään kynnyksettömien mielenterveyspalveluiden järjestämistä walk in ‐tyyppisenä ratkaisuna. Lisäksi
parannetaan sosiaalitoimen jalkautumista neuvoloihin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin varhaisen puuttumisen ja perhetyön
kehittämiseksi perheiden, lasten ja nuorten ongelmissa. Osana kaupungin syrjäytymisen ehkäisytyötä tehdään suunnitelma
asunnottomuuden poistamiseksi Turussa.
Tasa‐arvorahan jakoperusteita tarkastellaan ja selvitetään positiiviseen diskriminaatioon tarkoitetun tuen vaikuttavuutta sekä
mahdollisuuksia kohdistaa raha entistä vaikuttavammin haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin.
Kielikylpytoiminnan laajentamisesta palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi valmistellaan esitys syksyksi 2019.
Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja
pyöräilyyn tarkoitetun siltainvestoinnin tai muun näitä liikennemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hankesuunnitelmaa, jotta saarelta
pääsisi keskustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.
Selvitetään yhdessä Kaarinan kanssa Katariinanlaakson, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun
kansalliseen kaupunkipuistoon. Laaditaan suunnitelmia Turun ja Kaarinan yhteisen luontoalueen saavutettavuuden parantamisesta sekä
tehdään alueen luonnolle hoitosuunnitelma.

