
TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Arkea Oy -konserni

Arkea Oy -konserni
Toimitusjohtaja: Tuija Rompasaari-Salmi

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Tässä tuloskortissa on yhdistettynä koko Arkea-konsernin tunnusluvut. Konserniin kuuluu Arkea Oy ja PASSAA palvelut Oy.

Yhtiöiden toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistön, turvallisuus- ja kunnossapitopitopalveluiden tuottaminen, sekä näiden palveluiden toteuttami-
seen liittyvä suunnittelu ja konsultointi; ruokatuotteiden valmistus, varastoiminen, välittäminen ja kuljettaminen; kiinteistöjen siivous, hoito, huolto,
valvonta, vartiointi ja turvallisuuspalvelut sekä kiinteistöihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien asentaminen, huolto ja korjaus. Yhtiö voi myös ostaa,
myydä ja omistaa kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.

Toimintaympäristön muutostekijät

Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan poikkeuksellisen paljon muutoksia. Liikevaihtoon vaikuttavat henkilöstö- ja opiskeli-
jaravintoloiden edelleen jatkuva asiakaskato sekä asiakkaan asiakkaiden hoivayksiköiden asiakasmäärien vähyys. Henkilöstökustannuksia rasittavat
sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset sekä sijaisten vuokratyövoiman heikko saatavuus. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut elintar-
vikkeiden, kuljetusten, polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden kustannuksia merkittävästi.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö on tunnustanut yhtiön toiminnan kriittiset avainasiat. Suunnitelmalliset toimenpiteet on käynnistetty vuoden 2022 aikana. Kaikkiin kuluryhmiin
kohdistuvia toimenpiteitä tullaan jatkamaan vuoden 2023 aikana.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 tulos tulee olemaan tappiollinen em. seikoista johtuen. Kehittämistoimenpiteiden tarkoituksena on saada liiketoiminta kannattavaksi,
siten että vuodesta 2024 alkaen yhtiö tulos on voitollinen.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Arkea Oy -konserni

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuotta-
vuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liiekvaihto,1 000 eur 47 391 44 956 33 776 32 275 31 953 31 537

Liikevoitto, 1 000 eur 83 133 -719 128 129 131

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehdään uutta kauppa harkitusti. Liikevoitto on toimialan keskitasoa huomioituna kalliimman
TES:n vaikutus.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Polttomoottorikäyttöisten autojen kilometrien
määrä vähenee

Hävikkiruuan määrä vähenee

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kun uusia autoja hankitaan, ne ovat hybridiautoja tai käyttövoimana on muu kuin bensiini tai
diesel.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Polttomoottorikäyttöisten autojen kilometrien
määrä vähenee

Hiilijalanjäljen pienentäminen. Toteutetaan
konsernin tavoitteita tukevaa päästövähen-
nyssuunnitelmaa. Ylijäämäruuan määrä pie-
nenee.

Hiilijalanjäl-
jen laskenta-
mallin mää-

rittäminen ja
pilotointi

Laskenta-
mallien käyt-

täminen ja
toimivuuden

arviointi

Laskenta-
mallien käyt-

täminen ja
mittarien

asettaminen

Laskenta-
mallien käyt-

täminen ja
hiilijalanjäljen

pienentämi-
nen suunni-

tellusti

Laskenta-
mallien käyt-

täminen ja
hiilijalanjäljen

pienentämi-
nen suunni-

tellusti

Laskenta-
mallien käyt-

täminen ja
hiilijalanjäljen

pienentämi-
nen suunni-

tellusti

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kun uusia autoja hankitaan, ne ovat hybridiautoja tai käyttövoimana on muu kuin bensiini tai
diesel.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Blue Industry Park Oy

Blue Industry Park Oy
Toimitusjohtaja: Tero Juhani Lahti

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Blue Industry Park Oy:llä on kehitysvastuu johtavan meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymän muodostamisesta
Turun telakan läheisyyteen. Meriteollisuuden laaja-alaisen kiinteistökonseptin luomisen lisäksi yhtiön tehtävänä on muodostaa synergiaetuja yrityksille
mahdollistamalla niille verkostomuotoisia tukipalveluita ja optimoimalla alueen fyysisiä rakenteita.

Konseptina Blue Industry Park on monimuotoinen kasvuyhteisö, jonka skaalautuvat tilat ja jaetut resurssit vastaavat teollisuuden kasvutarpeisiin ja
vähentävät yritysten toissijaisia investointitarpeita siten, että alueella on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa kilpailukykyisesti pitkällä aikajänteellä.

Operatiivinen Blue Industry Park Oy aloitti strategisena yhtiönä keväällä 2022. Yhtiö hallitsee BIP-konseptia kokonaisuutena kehittämällä, vuokraa-
malla ja myymällä alueen tontteja konseptiin soveltuville yrityksille. Yhtiö voi toteuttaa konseptia palvelevia investointi- ja kehityshankkeita. Tarkoitusta
varten Blue Industry Park Oy:lle voidaan muodostaa kumppanuuksia sekä tytär-, osakkuus- ja vähemmistöosakkuusyhtiöitä talouden ja riskienhallin-
nan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kaupunki ei edellytä yhtiöltä vuosittaista osinkotuloutusta, mutta varmistaa pitkällä aikajänteellä
tuoton sijoittamalleen pääomalle. Yhtiö vastaa alueensa edistyksellisten energia- ja jätehuoltoratkaisujen toteutumisesta kaupungin kiertotalous- ja
hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti. Yhtiö toimii kilpailuilla kiinteistömarkkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

Toimintaympäristön muutostekijät

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät hankkeiden toteutuspäätösten viivästyminä. Rakennusmateriaalien hintojen sekä saatavuuden uskotaan kuiten-
kin palautuvan kestävälle tasolle vielä vuoden 2022 aikana. Energiaepävarmuus peilaantuu hankkeiden omiin energia suunnitelmiin mutta osaltaan
edesauttavat lisääntyvissä energiaomavaraisuus investoinneissa kuten paikallisessa aurinkoenergiassa, mahdollisessa lämmön kausivarastoinnissa
sekä sähkönvarastointiin liittyvissä investoinneissa yhdistettynä älyverkkotoiminnoilla.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Tunnettuuden sekä yhteistyöverkoston rakentaminen on vahvasti käynnissä. Yhtiön strategia ja sitä tukeva liiketoimintasuunnitelma on päivitetty
alkuvuonna 2022. Strategia jakautuu kolmeen vaiheeseen, joita osittain tehdään limittäin nyt vahvasti menossa 1. Kiinteistökehitysvaihe (0-18kk) sitä
seuraavat 2. Kiinteistöjen lisäarvopalvelut (18-36kk) sekä 3. Ekosysteemin lisäarvopalvelut (+36 kk). Tuemme kaupungin ilmastotavoitteita mm. pääs-
tötön työmaa teemalla sekä alueenhiilineutraalius tavoitteilla.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Odotamme 2023 vuodelle konkreettisia hankkeiden aloituspäätöksiä kehitteillä olevista infrahankkeista. Vuoden 2023 ennuste on maltillinen peilaten
vahvasti yleiseen maailmantilanteeseen sekä markkinaolosuhteisiin niin alueellisesti kuin suomi tasolla. Uskomme kuitenkin yhdessä kumppanien
kanssa, että markkinatilanne tulee kohenemaan vuoden 2022 lopulla ja jatkuu positiivisena 2023 aikana. Tulemme erityisesti panostamaan tunnet-
tuuden luomiseen sekä alkavien hankkeiden palvelukokonaisuuksien tarjoamiseen vuonna 2023. Tunnusluvut peilaavat maa-alueiden vuokratuottoi-
hin hankekokonaisuuden pitkän aikavälin tarkastelussa ja sisältävät siten epävarmuutta.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Blue Industry Park Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Rakennettavissa olevien tonttien saatavuus Merilinja sekä Yard Park kaava-alueilla

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Valmiit tontit Merilinja (max. 11) 0 8 8 9 9 10

Valmiit tontit Yard Park (max. 6) 4 6 6 6 6

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Mahdollisuuksien mukaan aloitamme tonttien valmistelut kuten tasoon louhinnat sekä tarvittavat
tasaukset sekä mahdollisen puuston poistot. Yard park on valmis 4/6 (66 %) Merilinja 8/11 (73 %)

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Päästötön työmaa 0 0 2 3 2 2

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tavoitteet viety osaksi vuokra- ja myyntisopimuksia maa-alueiden osalta. Palveluiden ja toimi-
tilojen osalta viitataan LEED ja BREEAM certifiointeihin sekä alueelliseen hiilineutraaliustavoitteeseen.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Forum Marinum -säätiö

Forum Marinum -säätiö
Toimitusjohtaja: Ulla Teräs

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Merikeskus Forum Marinum on merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo, merivoimien museo sekä merihenkinen vierailu-, kokous- ja tapahtuma-
paikka. Museona Forum Marinum on erikoisalansa toiminnan kehittäjä. Forum Marinum tekee kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyötä korkeakou-
lujen, museoiden sekä useiden yksityisten ja julkisten tahojen kanssa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Linnanniemen alueen uudistuminen on iso mahdollisuus Forum Marinumille. Alueen suunnittelun eteneminen ja aktiivinen osallistuminen siihen on
olennaisen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta tulevina vuosina. Forum Marinumin suosio merellisenä vierailukohteena on ollut kasvava. Hyö-
dyntämättömän potentiaalin ja pitkän tähtäimen kestävän toiminnan saavuttaminen nopeassa muutoksessa on haaste, joka edellyttää palvelujen
uudelleen arviointia ja -konseptointi sekä sisältöjen että piha-alueen käytön näkökulmasta. Tiivistyvä yhteistyö Turun museokeskuksen ja muiden
Turun museoiden kanssa on mahdollisuus nostaa alueen museoiden vetovoima kansainväliselle tasolle. Mahdolliset viivästykset aikatauluissa vai-
kuttavat myös Forum Marinumin kehittämisnäkymiin.

Toiminnallisesti vuonna 2022 on pandemiavuosien jälkeen päästy lähelle niitä edeltäneen vuoden 2019 tasoa.  Ukrainan kriisin vaikutukset heijastuvat
kuitenkin Forum Marinumin toimintaan mm. nousseena sähkön ja lämmityksen hintoina kuormittaen käyttötaloutta, jossa kiinteiden kulujen osuus on
jo ennestään suuri. Talouden taantuminen ja pidemmällä tähtäimellä julkisen rahoituksen oletettava kaventuminen ovat merkittäviä haasteita Forum
Marinumille.

Aineettoman kulttuurin kulutus ja ekologisen jälleenrakentamisen paineet kasvattavat merikeskuksen palvelujen kysyntää. Saaristomeren ja Itämeren
toimijoiden joukko on sirpaloitunut ja merikeskuksen mahdollisuus on rakentaa vahvempi rooli sen yhteentuojana ja erilaisten palvelujen kokoajana.
Myös museoihin kohdistuu nykyään kasvavia odotuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kansainvälisesti löytyy jo hyviä esimerkkejä
toimintaroolejaan uudistaneista museoista, joilla on keskeinen rooli alueensa vetovoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Viime vuosina kävijämäärät ovat kasvaneet sekä Forum Marinumin näyttelyissä että alueella, mutta nykyiset puitteet rajaavat sekä toiminnan kehit-
tämistä että oman toiminnan tuottojen kasvua. Kiinteiden kulujen (henkilöstö, kiinteistöt) kasvu on kutistanut taloudellista liikkumavaraa ja säätiön
maksukykyä. Rahoituspohjan laajentaminen ja potentiaalin hyödyntäminen vaativat toiminnan perusteellisempaa konseptuaalista pohdintaa. Tätä
tukevat merellisen Turun kehittämistavoitteet, kehittyminen osana Linnanniemeen muodostuvaa museokeskittymää sekä museopoliittinen ohjaus
(OKM), jossa museoilta edellytetään vahvistuvaa roolia yhdenvertaisuuden, inkluusion ja kestävän kehityksen edistäjinä.

 Uusi strategia valmis vuoden 2022 loppuun mennessä ja arjessa 2023-. Tavoitteena toiminnan fokusoiminen ja parempi vaikuttavuus.

 Käynnistetään välittömästi neuvottelut Turun kaupungin kanssa nopeiden investointien toteuttamisesta ja rahoittamisesta vuosille 2023-24.
Tavoitteena lisätä energiatehokkuutta, vastata kaupungin asettamiin ilmastotavoitteisiin sekä saada välittömiä säästöjä käyttötalouteen.

 Vuoden 2023 aikana kokonaiskonseptointi: palvelutarjooma sisältäen kulttuuriperintöpalvelut, Merikeskuksen ohjelmiston ja kumppaniver-
koston kanssa tuotetut palvelut, maksulliset palvelut ja näitä tukeva tilakonseptit (piha-alueen käyttö, museoalusten sijoittelu ja saavutetta-
vuus, mahdollinen täydennysrakentaminen alueella yhdistettynä Linnanniemen suunnitelmiin)

 Strategian ja konseptin pohjalta 2023 aikana pitkän tähtäimen hanke- ja investointisuunnitelma sisältäen Kruununmakasiinin tilojen perus-
korjauksen ja uudistamisen. Perustajayhteisöjen aktivointi ja uusien rahoittajien hankinta OKM:n ja kaupungin lisäksi. Tavoitteena palvelu-
jen ja niiden puitteiden päivittäminen sekä kaventuvan talouden kohentaminen pitkällä tähtäimellä.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 talousarviota kuormittava kasvava inflaatio ja erityisesti kasvavat lämmityksen ja sähkön hinnat. Kiinteiden kulujen (henkilöstö ja kiin-
teistöt) osuus säätiön kokonaisbudjetista on museoille ominaiseen tapaan suuri ja nopea reagointi kesken vuoden muuttuvaan tilanteeseen on vai-
keaa, vaikka omarahoituksen osuutta on pandemiavuosia lukuun ottamatta jatkuvasti pystytty kasvattamaan. Säätiö toivoo voivansa käynnistää no-
pealla aikataululla neuvottelut Turun kaupungin kanssa investointien tukemisen vaihtoehdoista. Kruununmakasiinin lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
mien uusimisella ja aurinkopaneelien avulla parannettaisiin energiatehokkuutta sekä saataisiin nopeasti säästöjä käyttötalouteen. Vuotuiset lainan-
hoitokulut aiemmista tilakorjauksesta ovat noin 39000 vuodessa. Turun kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus vuodelle 2023 säilyy
samansuuruisena.

Pidemmällä aikavälillä julkisen rahoituksen staattisuus ja investointibudjetin puuttuminen haastavat säätiön talouden kehittämisen. Yhteistoimintaso-
pimuksen vuosittainen rahoitus on pysynyt samansuuruisena jo useamman sopimuskauden ajan eikä omien tuottojen kasvu riitä kompensoimaan
kiinteiden kulujen kasvua ja rahoittamaan toiminnan kehittämistä.  Kasvavien asiakasmäärien tarpeisiin vastaaminen sekä uusien rahoittajien mukaan
saaminen edellyttää kokonaisuuden ja sen palvelujen konseptointia sekä investointeja sitä tukevien tilojen korjaukseen ja toteutukseen pitkällä täh-
täimellä.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Forum Marinum -säätiö

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Alueen kävijämäärä/vuosi, henkilöä 148 000 180 000 200 000 220 000 230 000 240 000

Näyttelyjen määrä, kpl 10 8 8 8 6 6

Merellisten tapahtumien määrä, kpl 6 8 9 10 10 11

Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, % 32 35 36 38 38 40

Pääsylipputulot, 1 000 eur 296 340 350 370 370 380

Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin
kanssa 1 000 eur (Kh 22.11.2021 § 524) 574 589 589 589 uusi sopimus uusi sopimus

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Merikeskushankkeen myötä saadut lupaavat kokemukset uusista avauksista (40 000+, alullaan oleva kumppaniverkosto, digitaaliset palvelut) kan-
nustavat merikeskuksen kokonaiskonseptin uudelleen tarkasteluun –omarahoituksen kasvattaminen jatkossa vaatii uudenlaista osaamista, tilojen
peruskorjausta ja sisältöjen päivittämistä. Lähivuosina korostuu hankesuunnittelu ja rahoituksen hankkiminen - vuosien 2025-26 tulokset riippuvat
näiden onnistumisesta, minkä vuoksi arviot hyvin alustavia.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kehitetään toimintaa systemaattisesti kohti
hiilineutraalia yhdessä muiden museoiden ja
matkailutoimialan kanssa

Ilmastolu-
paus -hanke:
uudet toimin-

tatavat il-
masto- ja

ympäristö-
vaikutusten

vähentä-
miseksi

Ympäristö-
jär-jestelmän
tai ympäris-

tösertifikaatin
käyttöönotto.

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Uusia toimintamalleja ja keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen on luontevaa etsiä yhteistyössä muiden museoiden kanssa, joista Turun museokes-
kuksen 2022 käynnistämä Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke on ensimmäinen. Myös matkailualan toimijoilta odotetaan kasvavaa
vastuuta. Tavoitteena on vuoden 2023 aikana valita ympäristöohjelma tai sertifikaatti, joka voidaan ottaa käyttöön toiminnassa 2024-26.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kiinteistöjen energiatehokkuuden paranta-
minen ja säästöt käyttötaloudessa

Kruununma-
kasiinin jääh-

dytys- ja
lämmitysjär-

jestelmien
uusiminen.

Aurinkopa-
neelit Kruu-
nunmakasii-

nin katolle.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Forum Marinum -säätiö

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Näyttely- ja kokoelmatilat ja niihin liittyvät kiinteistökustannukset ovat suurimmassa roolissa hiilijalanjäljen pienentämisessä. 2000-luvun alussa pe-
ruskorjatun Kruununmakasiinin tilat ja tekniikka ovat korjauksen tarpeessa. Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen pienentäisi välittömästi
kasvavia kiinteitä kuluja. Elokuussa 2022 valmistuneessa energiaselvityksessä on arvioitu alustavasti kustannukset lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
män uusimiseen sekä aurinkosähkön hyödyntämiseen Forum Marinumissa. Toteutus vaatii investointeja.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Kaarea Oy

Kaarea Oy
Toimitusjohtaja: Tuija Rompasaari-Salmi

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistön hoito- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen, sekä näiden palveluiden toteuttamiseen liittyvä
suunnittelu ja konsultointi; ruokatuotteiden valmistus, varastoiminen, välittäminen ja kuljettaminen; kiinteistöjen siivous, hoito, huolto, valvonta, varti-
ointi ja turvallisuuspalvelut sekä kiinteistöihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien asentaminen, huolto ja korjaus. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja
omistaa kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitetuin tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein.

Toimintaympäristön muutostekijät

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen tulee vaikuttamaan yhtiön toimintaympäristöön. Kaarea Oy on varteenotettava vaihtoehto kunnille ja
hyvinvointialueelle tehostaa ja kehittää tukipalvelujen toimintaa.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö jatkaa kehittämistyötä yhtenäistääkseen ja parantaakseen organisaation toimintoja. Toimintaa kehitetään muun muassa tuottavuus- ja hiilija-
lanjälki mittaristojen tulosten pohjalta. Yhtiön toiminta perustuu osakkaiden väliseen sopimukseen ja omistajapolitiikkaan.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Mahdollisia tulevia liiketoimintakauppoja ja niiden vaikutuksia yhtiön tulevien vuosien talousarvioon ei ole huomioitu, koska näiden toteutumiseen
liittyvä valmistelu ja päätösprosessi on kesken. Talousarvio tuleville vuosille on laadittu olemassa olevan toiminnan ja sopimusten voimassaolojen
mukaisina. Mikäli nyt työn alla olevat liiketoimintasiirrot toteutuvat, yhtiötä tulee entistä merkittävämpi palveluntuottaja hyvinvointialueelle



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Kaarea Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö saa uusia omistaja-asiakkaita sekä vahvistaa nykyisten omistaja-asiakkaiden tilauskantaa ja yhtiön sisäisen toiminnan
tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiak-
kaista, 1 000 eur 34 884 32 105 32 798 32 004 29 322 29 173

Liikevoitto on maltillinen. Liikevoitto, 1 000
eur 1 435 485 507 467 446 435

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Kaarean palveluja markkinoidaan aktiivisesti yhtiön nykyisille omistajille sekä ympäristökuntiin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Sopimus Pa-
raisten kaupungin kanssa päättyy 08/2024 vaikuttaen vuosien 2024 ja 2025 arvioituun liikevaihtoon. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin jatkaa Paraisten
palvelusopimusta. Uudenkaupungin kaupungin sopimus koulujen ja varhaiskasvatuksen ruokapalveluista on voimassa Uudenkaupungin Wintteri-
hankkeen rakennusajan ulottuen toukokuulle 2025, ja vaikuttaen vuosien 2025 ja 2026 arvioituun liikevaihtoon. Yhtiön tavoitteena on palvella omis-
taja-asiakkaitaan kustannustehokkaasti ja tuottaa lisäarvoa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiön liikkumisratkaisuja kehitetään hiili-
neutraalimmiksi

Liikkumisrat-
kaisuille laa-
ditaan arvi-
ointi ja toi-
menpide-

suunnitelma
hiilineutraa-
liuden saa-

vuttamiseksi

Liikkumisrat-
kaisuille laa-
dittu toimen-
pidesuunni-

telman toteu-
tus

Liikkumisrat-
kaisut kehi-

tetty hiilineut-
raaleiksi

Liikkumisrat-
kaisut kehi-

tetty hiilineut-
raaleiksi

Yhtiö käyttää uusiutuvaa, vähähiilistä ja bio-
pohjaista polttoainetta

Jatketaan
käyttöä

Jatketaan
käyttöä

Jatketaan
käyttöä

Jatketaan
käyttöä

Sähköisten ajoneuvojen osuus kaikista ajo-
neuvoista

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Yhtiö uusii autokantaa tulevina vuosina hiilineutraaleilla vaihtoehdoilla, mikäli niitä on saatavissa. Polttomoottorikäyttöisissä autoissa käytetään uu-
siutuvaa, vähähiilistä ja biopohjaista polttoainetta. Henkilöstöä opastetaan ekologiseen liikkumiseen huomioiden mm. ajotavat ja tyhjäkäynnin välttä-
minen.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Vedenkulutuksen vähentäminen

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
vettä kulutta-
viin ratkaisui-

hin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
vettä kulutta-
viin ratkaisui-

hin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
vettä kulutta-
viin ratkaisui-

hin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
vettä kulutta-
viin ratkaisui-

hin

Ilmastonmuutoksen hillintä

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
energiaa ku-
luttaviin rat-

kaisuihin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
energiaa ku-
luttaviin rat-

kaisuihin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
energiaa ku-
luttaviin rat-

kaisuihin

Korvausin-
vestoinneilla
päästään vä-

hemmän
energiaa ku-
luttaviin rat-

kaisuihin



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Kaarea Oy

Hiilijalanjäljen pienentäminen / Toteutetaan
konsernin tavoitteita tukevaa päästövähen-
nyssuunnitelmaa

Toimialakoh-
taiset mitta-
ristot on ra-
kennettu ja

pilotoitu.

Toimialakoh-
taiset hiilija-

lanjälki mitta-
ristot ovat

käytössä ja
arvioidaan
mittariston

vaikutta-
vuutta.

Kehitetään
toimintaa toi-
mialakohtais-
ten hiilijalan-
jälki mittaris-
ton pohjalta.

Kehitetään
toimintaa toi-
mialakohtais-
ten hiilijalan-
jälki mittaris-
ton pohjalta.

Kehitetään
toimintaa toi-
mialakohtais-
ten hiilijalan-
jälki mittaris-
ton pohjalta.

Kehitetään
toimintaa toi-
mialakohtais-
ten hiilijalan-
jälki mittaris-
ton pohjalta.

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Korvausinvestointien kilpailuttamiskriteereissä huomioidaan ympäristönäkökohdat.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Kuntec Oy

Kuntec Oy
Toimitusjohtaja: Harri Kaunisto

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on maa- ja vesirakennustöiden, kadunrakentamistöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakenta-
mistöiden ja projektinjohtourakoinnin sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpito- ja muiden töiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi
sekä toimialaan liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja
huonetiloja.

Toimintaympäristön muutostekijät

Muutumme sidosyksiköksi (Inhouse) syksyllä 2022.

Kustannustason muutokset ovat toimintaympäristössä ennustamattomia. Nopeita ja isoja kustannustason on jo tapahtunut ja saattaa tapahtua jat-
kossakin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Jatkamme sisäisen tehokkuuden parantamista. Painopisteenä edelleen johtamisen kehittäminen.

Yhtiön toimintaprosessit päivitetään vastaamaan sidosyksikkötoiminnan tarpeita.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Sidosyksiköksi muuttumisen jälkeen toimintamme vakiintuu taloudellisessa mielessä. Sopimukset ovat lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevia
ja tulostaso on ennalta sovittu omistajan kanssa. Yrityksellä ei ole kasvuhakuisuutta vaan keskitymme hoitamaan sovitut sopimukset tehokkaasti ja
laadukkaasti.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Kuntec Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuotta-
vuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilin-
päätökseen, 1 000 eur 9 642 7 600 9 000 9 200 9 400 9 600

Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilin-
päätökseen, % -41,4 -30,3 18,4 2,9 2,8 2,8

Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilin-
päätökseen, 1 000 eur 151 251 0 4 4 4

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Sidosyksikkönä keskitymme hoitamaan sovitut sopimukset tehokkaasti ja laadukkaasti. Ulko-
puolista liikevaihto jää suunnitellusti alle 5 %:n tason.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Käytettävien polttoaineiden muuttaminen
uusiutuviksi polttoaineiksi 50% 90% 95% 95%

Sähkökäyttöisen kaluston ja ilmastoystäväl-
lisen materiaalin osuuden kasvattaminen 2% 5% 8% 10%

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Uusiutuvien polttoaineiden käytön aloittaminen on mahdollista, kun muutumme sidosyksiköksi. Kilpailulla markkinoille sen käyttöä ei ole voitu aloittaa
hintakilpailun vuoksi. Esitämme tätä muutosta tilaajalle lisäkustannusta vastaan.

Raskaalle kalustollemme ei tällä hetkellä ole sähköisiä vaihtoehtoja tarjolla. Pien- ja pakettiautokaluston osalta uskomme siihen, että markkina tarjoaa
taloudellisesti järkeviä vaihtoetoja lähivuosien aikana.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Vähäpäästöisemmän (päästöluokitus) ka-
luston hankinnat, € 800 000 600 000 0 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Muutamme kalustomme päästöluokitusta euro 5 euro 6 vahvasti seuraavan kahden vuoden
aikana.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni) – kaupungin omistus 22,46 %
Toimitusjohtaja: Jukka Heikkilä

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on kahdeksantoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö.

LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimus-
ten mukaisesti. LSJH:n toiminnan perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville toimijoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut
sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. LSJH tarjoaa jäteneuvontaa kunnan jätehuoltovastuulla oleville tahoille. Asukkaita ja muita toimijoita
opastetaan jätteiden vähentämisessä, kestävässä kuluttamisessa ja lajittelussa sekä kustannustehokkaan jätehuollon järjestämisessä. LSJH tarjoaa
myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla järjestettävät jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle (TSV).

Toimintaympäristön muutostekijät

Vuonna 2021 voimaan astunut jätelaki ja sen täytäntöönpano on teettänyt edelleen paljon työtä, mikä jatkuu myös tulevina kuukausina erilaisen
suunnittelutyön, kilpailutusten, hankintojen, investointien sekä palvelujen organisoinnin muodossa. Voimakas inflaatio on nostanut kustannuksia,
joilla on vaikutusta myös LSJH:n toimintaan. Erityisesti ulkopuolisissa palveluhankinnoissa kuljetuskustannukset ovat nousseet. Myös muiden kus-
tannusten odotetaan nousevan lähikuukausina, johon muutokseen pyritään varautumaan talousarvion laadinnassa.

Pitkän pandemia-ajan jälkeen henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana jonkin verran aikaisemmasta. Samaan aikaan on
vastaavasti palkattu useita uusia työntekijöitä. Yleisesti kehitys vaikuttaa kuitenkin vastaavan tämänhetkistä trendiä. Koronan myötä työn tekemisen
muodot ovat muuttuneet, lisäksi monet haluavat muutosta omaan elämäänsä esimerkiksi uudelleen kouluttautumalla tai työpaikkaa vaihtamalla.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n strategiset päämäärät ja keskeiset tavoitteet pohjautuvat yhtiön toimintapolitiikkaan ja strategiaan. LSJH:n hallitus
hyväksyi päivitetyn strategian ja toimintapolitiikan 31.8.2021.

Toimintamme perustana ovat:

 Asukkaat ja kumppanit - hyvä vuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys
 Ympäristö ja turvallisuus - kestävän kehityksen mukainen ja tietoturvallinen tapa toimia
 Työyhteisö - keskinäinen arvostus, luottamus ja ammattitaito

LSJH:n strategiset päämäärät ovat:

 Järjestämme asukkaille lähellä olevat monipuoliset jätehuoltopalvelut
 Edistämme resurssitehokuutta ja alueellista kiertotaloutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
 Säilytämme talouden tasapainon muuttuvassa toimintaympäristössä

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuosien 2023-2026 talouden suunnittelu pohjautuu LSJH:n strategiaan, jonka LSJH:n hallitus vuosittain hyväksyy. Strategia toimii pohjana toiminta-
vuoden aikana tehtävälle toimintasuunnittelulle ja talousarvion laadinnalle. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on tuottaa mahdollisimman laaduk-
kaita jätehuoltopalveluita alueen asukkaille kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden. LSJH:ssa toiminnan suunnittelua tehdään
pitkällä aikavälillä, minkä avulla pyritään hallitusti toteuttamaan mm. tuleville vuosille kaavailtuja mittavia investointeja jätehuoltopalveluiden paranta-
miseksi nykyisestään.

Toimintasuunnitelmien valmistuttua syksyn aikana laaditaan yhtiön alustava talousarvio ja valmistellaan jätetaksaehdotus jätehuoltolautakunnan
käsittelyyn. LSJH:n hallitus hyväksyy lopullisen talousarvion vuosikellon mukaisesti joulukuussa 2022.

Talousarviossa huomioidaan toimintaympäristössä, kuten lainsäädännössä, tapahtuvat muutokset. Investointisuunnitelmassa huomioidaan
tarvittavat rakentamiseen ja muihin toimintoihin liittyvät kehittämistarpeet. Investoinnit tullaan rahoittamaan mahdollisuuksien mukaan kassavaroin
ja tarvittaessa ulkopuolisella rahalaitoslainalla.

Taloudellista ja toiminnallista panostusta vaatii edelleen uuden jätelain mukanaan tuomat muutokset, poistotekstiilin (tekstiilijäte) täyden mittakaa-
van laitoksen suunnittelu, sekä Topinpuiston toteuttaminen ja LSJH:n toimiminen sen operaattorina. Lisäksi vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen on
tehtävä hallitusti.

Toiminnan rahoituksen rakennetta pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että jätehuollon peruspalvelutoiminnan kustannukset voidaan kattaa palvelui-
den tuottamisesta saaduilla tuloilla. Aikaisempina vuosina taksanalaiset tulot eivät ole kattaneet taksanalaisten palveluiden tuottamisesta syntyneitä
kuluja, ja vajetta on katettu liitetoiminnan muilla tuloilla. Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksen käyttöönoton myötä polttokelpoisen jätteen käsittelykus-
tannukset ovat laskeneet merkittävästi. Saatava säästö tullaan lähivuosien aikana suunnitelmallisesti käyttämään kierrätyksen ja muun jätehuollon
kehittämiseen sekä ohjaamaan suoraan asiakashintoihin. Voimakas inflaatio yleisestä maailmantilanteesta johtuen vaikuttaa myös LSJH:n tuottamien
palveluiden kustannuksiin, mihin pyritään varautumaan kaikessa suunnittelussa.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Alla esitetyssä taulukossa olevat taloudelliset luvut ovat vasta alustavia. Ne voivat toteutuessaan poiketa ennakoidusta. 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan Turun Kaupungin ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmas-
tosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös 
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

LSJH:n järjestämän jätehuoltopalvelun hiilija-
lanjälki* Ei mitattu 92357 tCO2

ekv./a
92357 tCO2

ekv./a
92357 tCO2

ekv./a
75 500 tCO₂

-ekv/v
75 500 tCO₂

-ekv/v

- Hiilikädenjälki tot. 7836 t
tCO2 ekva

- Nettohiilijalanjälki tot. 13 999
tCO2 ekv/a

Syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätysaste
LSJH:n toimialueella 45% 47% 50% 52% 55% 55%

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: LSJH:n tavoitteena on pienentää jätehuoltopalvelun päästöjä siten, että alueen asumisessa
ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjälki on korkeintaan 75 500 tCO₂-ekv/v vuoteen 2025 mennessä,
eli 22 % pienempi kuin vuonna 2019. LSJH:n strategisissa mittareissa ei ole asetettu tavoitetasoa jätteenkäsittelyssä syntyville, toimintaympäristön
muutoksista riippuvaisille päästöhyvityksille, mutta niitä seurataan ja viestitään sidosryhmille päästölaskennan rinnalla. Päästölaskentoja pyritään
kehittämään ja harmonisoimaan Suomen jätelaitosten ja Kiertovoiman selvityksillä. Laskettu hiilijalanjälki kattaa vuosittain syntyvien jätteiden käsitte-
lyn sekä LSJH:n että muiden vastuutahojen osalta sekä lisäksi kaatopaikkatoiminnan päästöt, jotka aiheutuvat LSJH:n hallinnassa oleville loppusijoi-
tusalueille vuosikymmenten aikana sijoitetuista jätteistä.

Merkittävimmät toimenpiteet ovat kaatopaikkakaasun talteenoton tehostaminen kaatopaikka-alueita sulkemalla ja kaasunkeräyskaivoja rakentamalla,
vähäpäästöisen kujetuskaluston edellyttäminen soveltuvin osin jätteenkuljetusten kilpailutuksissa sekä jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun kan-
nustava ympäristöneuvonta.

Ilmastotavoitetta tukee tavoite yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi. Toimenpiteinä kierrätyksen lisäämiseksi ovat esimerkiksi biojätteen
keräyksen laajentaminen, poistotekstiilien kierrätysratkaisujen kehittäminen ja siihen liittyvä laitosinvestointi sekä monikanavainen ympäristöneu-
vonta.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku 2029 -säätiö sr.

Turku 2029 -säätiö sr.
Säätiön asiamies: Tuomas Heikkinen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää Turun kaupunginvaltuuston hyväksymän Turku-strategian mukaista toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka
lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja tukevat Varsinais-Suomen alueen koulutusta, korkeakouluyhteistyötä ja elinkeinoelämää. Säätiön tarkoitus on
vetovoimatekijöiden kehittämisen kautta vahvistaa Turun kaupungin kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta matkailukaupunkina sekä luoda uusia liike-
toiminnan mahdollisuuksia matkailu- ja elämysteollisuuden yritystoiminnalle. Säätiön tarkoitus on edistää uusien palveluinnovaatioiden kehittymistä.

Toimintaympäristön muutostekijät

Vallitseva Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta sekä korko että osakemarkkinoille koko maailmanlaajuisesti,
koska hyökkäyksestä on seurannut energian hintojen voimakas nousu Euroopassa, minkä vuoksi inflaation on kiihtynyt voimakkaasti. Tämä puoles-
taan pakottaa keskuspankit korkojen nostoon, mikä vaikuttaa edelleen talouteen negatiivisesti. Korkojen nousu alentaa säätiön korkosijoitusten pää-
oma-arvoja, mikä on näkynyt myös sijoitussalkun kehityksessä.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Säätiön avustusten jaossa on pyritty vähentämään hieman avustusten saajien määrää ja edelleen kohdentamaan jaettavat avustuksen paremmin
säätiön säädekirjan mukaisiin tarkoituksiin. Osa avustuksista kanavoidaan myös Turun Taiteidentalon toiminnan tukemisen kautta edelleen luovien
alojen toimintaedellytysten parantamiseen.

Säätiön asiamiehen katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Säätiön sijoitussalkun riskiprofiilia on laskettu siten, että karkeasti 75 % kokonaisallokaatiosta on sijoitettu korkovarallisuuteen ja 25 % osakevaralli-
suuteen. Tämä on vähentänyt sijoitussalkun volatiliteettia eli salkun tuoton keskihajontaa, mutta samalla hieman laskenut odotettavaa tuottotasoa.
Vuoden 2023 talousarvion tuotot on laskettu olettaen, että säätiön korkosijoitusvarallisuus tuottaisi keskimäärin 5 % vuodessa. Osakevarallisuuden
osalta tuottoa ei voida ennakoida / budjetoida johtuen markkinoilla vallitsevasta suuresta epävarmuudesta ja volatiliteetista.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku 2029 -säätiö sr.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Turku-strategian mukaista toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja tukevat Varsi-
nais-Suomen alueen koulutusta, korkeakouluyhteistyötä ja elinkeinoelämää.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Jaetut avustukset ja kulut hankkeisiin,
1 000 eur 440 450 450 450 450 450

Säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo
per 31.12, 1 000 eur 33 000 34 000 33 000 34 000 35 000 36 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Säätiön varainhoitajat noudattavat tiukkoja
ESG-kriteereitä (environment, social, gover-
nance) valitessaan säätiön sijoituskohteet

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Säätiö ottaa huomioon sijoitustoiminnassaan toimintaympäristönsä arvot. Säätiön toimintaa ohjataan poliittisen arvoprosessin kautta. Sijoituskohteen
toimiala tai toimintatavat eivät voi olla ristiriidassa Turun kaupungin yhteiskunnallisten velvoitteiden ja periaatteiden kanssa. Ristiriitatilanteessa eetti-
set arvot ylittävät taloudelliset arvot ja lyhyen aikavälin tuottotavoitteet ovat alisteisia valituille arvoille.

Säätiön tulee välttää sellaisia yksittäisiä yrityksiä, liikkeellelaskijoita tai maita, jotka eivät kunnioita YK:n ja ILO:n määrittelemiä ihmis- ja perusoikeuksia
tai jotka toimivat vastuuttomasti ympäristöä vahingoittavalla tavalla.

Säätiö noudattaa lisäksi sijoitusperiaatteissaan Turun kaupungin strategisia ympäristötavoitteita. Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineut-
raaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut. Kaupunki seuraa käyt-
töperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä alueellaan ja raportoi niistä vuosittain. Kaupunki painottaa sijoituksiaan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat sitoutu-
neet arvoissaan kestävään kehitykseen ja uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon. Kaupunki kannustaa ja pyrkii omilla toimenpiteillään edistä-
mään hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista vuosiraportoinnin yhteydessä.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku City Data Oy

Turku City Data Oy
Toimitusjohtaja: Tero Mikola

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa datan jalostamiseen liittyviä kehittämis-, analytiikka ja teknologiapalveluita kaupungeille ja niiden omistamille yhtiöille.
Yhtiön pääasiallisena tuotteena on n-bridges-pilvipalvelu, joka hyödyntää datan verkostomaista mallinnusta sekä pitkälle automatisoituja tekoälyal-
goritmeja. Palvelun tarkoituksena on auttaa kaupunkeja paremmin hyödyntämään omistamaansa dataa toimintansa tehostamisessa. Valmiiksi tuot-
teistettu pilvipalvelu vähentää investointien ja osaamisen tarvetta, sekä mahdollistaa toimintaa tukevien ratkaisujen nopean käyttöönoton.

Yhtiön tulonlähteet koostuvat projekti- ja konsultointityöstä sekä jatkuvan palvelun sovellusten käyttöoikeusmaksuista.

Toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristössä tapahtuu 1.1.2023 merkittävä muutos, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Yhtiölle tämä muodostaa merkittävän liike-
toiminnan kehittymisen epävarmuustekijän vähintään vuoden 2023 alkupuoliskolle, mutta mahdollisesti myös seuraaviin vuosiin, mikäli kuntien toi-
minnan järjestäytyminen viivästyy ja kuntien oman toiminnan kehittämiseen ei riitä voimavaroja.

Hyvinvointialueilla kuluu todennäköisesti kuntia pidempi aika saavuttaa ns. uusi normaali ja ottaa siirtyvät toiminnot sekä järjestelmät haltuun, joten
hyvinvointialueille kohdistuva myynti on haasteellista. Yhtiön näkökulmasta hyvinvointialueiden tuomien muutosten vaikutukset ovat kuitenkin koko-
naisuudessaan positiiviset ja onnistuessaan myyntiponnistelut tarjoavat yhtiölle kasvumahdollisuuksia.

IT-toimialan rekrytointimarkkina jatkuu kuumana ja osaajia houkutellaan vaihtamaan työpaikkaa, mikä vaikuttaa myös kasvaviin palkkatarjouksiin.
Yhtiölle on elintärkeää, että nykyiset työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa. Yhtiön lyhyen tähtäimen tavoitteena ei ole kasvattaa henkilöstön mää-
rää merkittävästi, vaan hankkia täsmäosaamista alihankkijoilta ostopalveluna sekä muodostaa yhteiskehitystä kumppanuuksien avulla.

Pilvipalveluna tarjottavien SaaS-ratkaisujen kysynnän ennustetaan kasvavan jatkossakin, mikä tukee yhtiön valitsemaa tuoteliiketoimintamallia. Kriit-
tisillä toimialoilla, ja kriisitilanteissa, yhtiön teknologia on asennettavissa myös asiakkaan omaan ympäristöön. Koska yhtiön käyttämät ratkaisut pe-
rustuvat osittain avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, on yhtiön huolehdittava tietoturvasta sekä seurattava ja reagoitava herkästi mahdollisiin haa-
voittuvuuksiin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön n-bridges-pilvipalvelua hyödyntävää tuoteliiketoimintaa kehitetään siten, että monistettavia ratkaisuja pystytään tarjoamaan useille asiakkaille
mahdollisimman pienin muutoksin. Tuotteistettuja toimialasovelluksia tehdään niin itse kuin kumppaneiden, esim. Tieran, kanssa. Tuotteistetut rat-
kaisut ja niiden käyttöoikeusmaksut mahdollistavat yhtiölle tasaisen ja ennustettavan kassavirran. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvan palvelun
piirissä olevien sovellusten määrää tasaisesti vuosittain.

Tuoteliiketoiminnan jatkuvan palvelun ratkaisut sitovat yhtiön henkilöresursseja ja tuotannossa olevien ratkaisujen määrän kasvaessa myös palve-
lunhallinnan sekä tuen järjestämisen kustannukset kasvavat. Palvelulaadun takaamiseksi yhtiön tavoitteena on ottaa asiakaspalvelua tukeva järjes-
telmä käyttöön vuoden 2023 aikana.

Yhtiö pyrkii kehittämään ja markkinoimaan n-bridges-pilvipalvelusta yhteiskehittämisen alustan, jossa valituilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus
kehittää omia ratkaisujaan ja tarjota niitä suoraan omille asiakkailleen. Alustatarjoamalla tavoitellaan sekä tunnettuuden että liikevaihdon kasvua,
kasvattamatta kuitenkaan merkittävässä määrin omien henkilöresurssien käyttöastetta.

Yhtiön myynti- ja markkinointitoiminnassa hyödynnetään ostopalveluna hankittavaa asiantuntijatyötä. Toimenpiteen tavoitteena on kasvattaa myynti-
mahdollisuuksia.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 aikana myyntiä kohdistetaan kunnille tarjottaviin SaaS-tuotteisiin, konsultointiin ja projektien kautta tapahtuvaan kehittämiseen sekä
hyvinvointialueiden aluepelastuksen SaaS-tuotteisiin. Kehittämistyötä kohdistuu edelleen myös EU-hankkeisiin.

Vuoden 2023 talousarviossa liikevaihto jakautuu vuoden 2022 aikana kehitettyjen tuotteistettujen ratkaisujen toimituksiin (n. 22 %), konsultointiin ja
pienkehittämiseen (n. 42 %), käyttöoikeusmaksuihin (n. 24 %) ja hankkeisiin (n. 12 %). Kulujen on kokonaisuudessaan arvioitu nousevan maltillisesti.
Yhtiö on ollut vuokralla kaupungin omissa toimitiloissa ja siirtyminen toisaalle konsernissa kasvattaa toimitilakustannuksia huomattavasti aiemmasta.

Vuosien 2024-2026 aikana tavoitellaan keskimäärin 15 % vuosittaista kasvua. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan erityisesti käyttöoikeusmaksujen
myötä ja sen osuuden ennustetaan olevan n. 46 % vuoden 2026 liikevaihdosta.

Kaupunginhallitus päätti 4.2.2019 § 46 pääomittaa yhtiötä 2,2 miljoonalla eurolla. Tähän mennessä pääomituksesta on siirretty yhtiölle 1 050 000
euroa. Mikäli liiketoiminta kehittyy tavoitteen mukaisesti, eikä merkittäviä investointitarpeita ilmaannu, on pääomituksen tarve lähivuosina alkuperäistä
suunnitelmaa pienempi.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku City Data Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Teknologia

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Teknologia

Julkisia raja-
pintoja jul-

kaistu sekä
Turun kau-

pungille että
V-S Pelas-

tuslaitokselle

Tarjolla ole-
vien sovel-

lusten ja ra-
japintojen

määrä kas-
vaa

Tarjolla ole-
vien sovel-

lusten ja ra-
japintojen

määrä kas-
vaa

Tarjolla ole-
vien sovel-

lusten ja ra-
japintojen

määrä kas-
vaa

Tarjolla ole-
vien sovel-

lusten ja ra-
japintojen

määrä kas-
vaa

Tarjolla ole-
vien sovel-
lusten ja ra-
japintojen

määrä kas-
vaa

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Rajapintoja ja sovelluksia kehitetään omana työnä sekä yhdessä kumppaneiden kanssa

Tavoite: Asiakkuudet

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Asiakkuudet

Yhteistyötä
syvennetty
kaupungin

kanssa, mm.
digistrategian
toteutuksella.

Pelastuslai-
tokselle tehty
useampi tuo-
tekehityspro-

jekti.

Loppuasiak-
kaiden mää-
rän kasvatta-
minen 4 -> 7

Loppuasiak-
kaiden

määrä 20

Loppuasiak-
kaiden

määrä 40

Loppuasiak-
kaiden

määrä 60

Loppuasiak-
kaiden

määrä 80

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asiakkaita tavataan aktiivisesti ja osallistutaan valittuihin tapahtumiin

Tavoite: Ratkaisut

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Ratkaisut

Alustalle to-
teutettu use-
ampia SaaS-

mallilla tuo-
tettavia teko-
älypalveluja,
mm. tulipalo-
riskin arvioin-

timalli

Tekoälypal-
veluja hyö-
dyntävien

ratkaisujen
määrän kas-

vattaminen

Tekoälypal-
veluja hyö-
dyntävien

ratkaisujen
määrän kas-

vattaminen

Tekoälypal-
veluja hyö-
dyntävien

ratkaisujen
määrän kas-

vattaminen

Tekoälypal-
veluja hyö-
dyntävien

ratkaisujen
määrän kas-

vattaminen

Tekoälypal-
veluja hyö-
dyntävien

ratkaisujen
määrän kas-
vattaminen

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uusia tarpeisiin perustuvia ratkaisuja haetaan aktiivisella asiakaskontaktoinnilla

Tavoite: Toimintamalli ja prosessit

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Toimintamalli ja prosessit

Ensimmäiset
SaaS-palve-

lut toteutettu,
toimintamal-

leja yhtenäis-
tetty myynti-

kanavana
toimivan Tie-
ran kanssa.

Tuotteistami-
sen ja SaaS-

palvelujen
laajentami-

nen

Tuotteistami-
sen ja SaaS-

palvelujen
laajentami-

nen

Tuotteistami-
sen ja SaaS-

palvelujen
laajentami-

nen

Tuotteistami-
sen ja SaaS-

palvelujen
laajentami-

nen

Tuotteistami-
sen ja SaaS-

palvelujen
laajentami-

nen

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Myyntiä ja markkinointia kehitetään yhdessä kumppanien kanssa sekä ostopalveluja hyödyntäen



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku City Data Oy

Tavoite: Kumppanuudet

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kumppanuudet

Tieran kana-
vakumppa-
nuutta kehi-
tetty ja laa-

jennettu mm.
pelastuslai-

toksille tarjot-
tavien ohjel-
mistotuottei-

den myy-
miseksi.

Valmiiden
tuotteiden
myyminen

kumppanien
kautta (Tiera)

Kumppanien
kautta tapah-
tuvan myyn-
nin kasvatta-

minen

Kumppanien
kautta tapah-
tuvan myyn-
nin kasvatta-

minen

Kumppanien
kautta tapah-
tuvan myyn-
nin kasvatta-

minen

Kumppanien
kautta tapah-
tuvan myyn-
nin kasvatta-

minen

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Myynti- ja markkinointiyhteistyötä syvennetään sekä laajennetaan yhteiskehittämistä

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiö tuottaa palvelunsa ja käyttää omassa
toiminnassaan Microsoft Azure -pilvipalve-
lua, joka on 100% hiilineutraali

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Ei investointeja 0 0 0 0 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turku Energia -konserni

Turku Energia -konserni
Toimitusjohtaja: Timo Honkanen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiö toimii energiatoimialalla sisältäen sähkön ja lämmön tuotannon, siirron ja myynnin kotitalouksille ja yrityksille. Turku Energia tuo energiaa asi-
akkaidensa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen.

Toimintaympäristön muutostekijät

Energiakriisi, eli sähkön ja polttoaineiden erittäin rajut hintojen vaihtelut vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaan sekä riskitasoihin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Turku Energia kiinnittää erityistä huomiota toimitus- ja huoltovarmuuteen sekä varautuu markkinahäiriöihin, sähkökatkoihin ja maksuhäiriöihin asiak-
kaiden osalta.

Panostuksia uusiutuviin energiamuotoihin jatketaan erityisesti Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta. Tavoite on edelleen saattaa sekä sähkön että kauko-
lämmön tuotantomme hiilidioksidineutraaliksi lähivuosina, vaikka energiakriisi talvelle 22–23 tuokin tähän haasteita.

Kaukolämmön tuotanto saatetaan perustuotannossa irti kivihiilestä talven 2022–23 jälkeen, mutta kivihiili jää huoltovarmuuspolttoaineena kasalle
Naantalin voimalaitoksen pihalle.

Sähkön hankinnan riskejä pyritään mitigoimaan, sillä rajussa tukkuhinnan heilunnassa ne ovat aiheuttaneet sähkönmyynnillemme suuria tappioita.
Toisaalta, samasta syystä, sähkön tuotantomme on tilanteesta hyötynyt ja vuosien tappiollisten tilikausien jälkeen sähkön tuotanto on pääsemässä
positiiviseen tulokseen.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Energiamarkkinoiden rajut muutokset ja ennustamattomuus aiheuttavat merkittäviä epävarmuuksia tulevien vuosien tuottotasoille. Bruttoinvestoin-
neissa on huomioitu vain tiedossa olevat ja jo päätetyt investoinnit, mutta erityisesti v.24–26 aikana on odotettavissa vielä merkittäviä investointeja
tuulivoimatuotantomme edelleen kasvattamiseen.



 

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026 
Turku Energia -konserni 

 

 

 

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille 

Arviointikriteerit tai mittarit: 
Tilinpäätös 

2021 
Talousarvio 

2022 
Talousarvio 

2023 
2024 2025 2026 

Maksettu osinko, milj. eur 20 20 20 20 20 20 

Antolainojen korko, milj. eur 4,1 4,7 4,2 4,2 4,2 4,2 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus 

Arviointikriteerit tai mittarit: 
Tilinpäätös 

2021 
Talousarvio 

2022 
Talousarvio 

2023 
2024 2025 2026 

Sähkönsiirron toimitusvarmuus, 
keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s 
(alan keskiarvo 2:05:00) 

0:09:59 < 0:20:00 < 0:10:00 < 0:10:00 < 0:10:00 < 0:10:00 

Lämmön toimitusvarmuus, 
keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s 
(alan keskiarvo 2:01:12) 

0:30 < 2:00:00 < 2:00:00 < 2:00:00 < 2:00:00 < 2:00:00 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kustannustehokas kunnossapito ja investointitapa. 

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET 

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä 

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä. 

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös 
2021 

Talousarvio 
2022 

Talousarvio 
2023 2024 2025 2026 

Lisäämme täyssähköautojen ja ladattavien 
hybridien osuutta 20 %:iin yhtiön henkilö- ja 
pakettiautoista. 

13 %    20 %  22 %  25 %  30 %  

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lisäksi kannustamme henkilöstöä vähäpäästöiseen liikkumiseen (työmatkasetelit tai työsuhde-

polkupyöraetu) ja osallistumme hiilineutraaliin työmaahankkeeseen Green Deal päästöttömät työmaat osana Turun Kaupungin hanketta.  

 

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, % 

Turun alueella käytettävä lämpö, jäähdytys, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029 (energiajärjestelmän sisäiset kom-

pensaatiot huomioiden). 

• Hiilen energiakäytöstä tuotannossa luovutaan vuonna 2022. 

• Ilmastosuunnitelmaa päivitettäessä on tiedostettu, että huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät poikkeustilanteet voivat vaikuttaa 

tavoitteiden saavuttamiseen yksittäisinä vuosina.  

(Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kv 16.5.2022 § 103) 

Arviointikriteerit tai mittarit: 
Tilinpäätös 

2021 
Talousarvio 

2022 
Talousarvio 

2023 
2024 2025 2026 

Uusiutuvien energialähteiden osuus kauko-
lämmön tuotannossa, % 

75,2 85 90 95 95 95 

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön 
hankinnassa, % 

88,8 85 90 95 95 95 

Uusiutuvat energialähteet: 
lämpö+sähkö+mekanismit, % 

80,7 85 100 100 100 100 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yllä mainittuna tavoite uusiutuvien osuudesta kaukolämmön tuotannossa ja sähkön hankin-

nassa. Osallistumme ilmastobudjetoinnin ja vihreän rahoituksen kehitystyöhön osana kaupunkikonsernin toimenpiteitä ja aiemmin olemme osallistu-

neet Euroopan Investointipankin (EIP) Climate Action rahoituksen kokonaisuuteen.   
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Turku Science Park Oy
Toimitusjohtaja: Tom Palenius

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turku Science Park -konsernin tehtävänä on seutukunnan yrityspalveluiden koordinoiminen ja järjestäminen laajasti yrityksen elinkaaren kattavasti,
syventäviä liiketoiminnan kehittämistä tukevien palveluiden tuottaminen valituilla korkean teknologian kärkialoilla, sekä korkeakoululähtöisten inno-
vaatioiden kaupallistumisen ja yrittäjyyden tukeminen.

Turku Business Region innovaatiokeskittymässä tunnistetut ja kehityskohteiksi määritellyt kärkialat ovat CleanTurku (bio ja kiertotalous sekä Clean-
tech), HealthTurku (terveys ja hyvinvointi), ExperienceTurku (AV-teollisuus ja elokuvat, matkailu ja elämysteollisuus, peliteollisuus ja pelillistäminen),
MaritimeTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava ja teknologiateollisuus).

Visionamme on Turku ja Turun seutukunta Suomen parhaana paikkana yritykselle syntyä, kasvaa ja kehittyä. Strategisella tasolla toimintaamme
ohjaa visioon soveltuvin osin Turun kaupungin strategia ja pormestariohjelman linjaukset, korkeakoulujen strategia, maakuntastrategian painotukset
sekä seutukuntayhteistyön tavoitteet.

Toimintaympäristön muutostekijät

Vuoden 2023 toimintaympäristöä leimaa edeltäneen vuoden poikkeukselliset tapahtumat – koronapandemiasta toipuminen ja Venäjän hyökkäyssota
Ukrainaan, joiden seurannaisvaikutukset heijastuvat edelleen voimakkaasti yrityskenttään. Osaavan työvoiman puute, komponentti- ja materiaalipula
sekä yritysten rahoitustarpeet toiminnan uudistamiseksi ja kehittämiseksi ovat vahvasti näkyvillä olevia haasteita. Kriisin jälkeinen aika luo toipumisen
lisäksi toki myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja erityisesti erilaiset energiaratkaisut ovat erittäin ajankohtaisia.

Toimintaympäristössä näkyy myös selkeä muutos työtavoissa, niin omassa kuin asiakkaidemme toiminnassa. Erilaiset etätyöratkaisut heijastuvat
palvelutarjontamme ratkaisuihin, jotta ne vastaavat muuttuvia tarpeita. Perinteisiin tapahtumiin kohdistuvassa kiinnostuksessa asiakkaiden keskuu-
dessa on näkyvissä pientä väsymystä, joten tapahtumien sisällön ja kohdennuksen terävöittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

HealthTurku-klusterin yrityksissä nähtiin koronapandemian aikana kaksinumeroisia, jopa kolminumeroisia kasvuprosentteja – osa yrityksistä sai tästä
nostetta liiketoiminnalleen myös pandemian jälkeen ja on vahvan kasvun polulla.  MaritimeTurku-klusterin yritykset ja erityisesti telakkateollisuuden
näkymiä koronavuodet synkensivät, mutta tilanne on korjaantunut parempaan suuntaan. Kotimaan matkailu vilkastui kriisin aikana ja pandemian
jälkeen myös ulkomaan matkailu on kasvanut rajusti. Vaikka Turun lentokentän tarjonta on lisääntynyt, ovat yhteydet edelleen erittäin haasteelliset
erityisesti yritysten tarpeita silmällä pitäen. ExperienceTurku-tiimimme on matkailupuolella huomioinut matkailun muuttuvat trendit mm. digitaalisten
valmiuksien edistämisen muodossa. AV-tuotannossa Turun seudun kiinnostavuus on edelleen korkealla tasolla. Koronakriisi on osaltaan lisännyt
resurssiviisaiden ja hiilineutraaliutta edistävien toimintamallien käyttöönottoa, mikä lisää entisestään CleanTurku-klusterin kattavuutta ja volyymiä.
Alueelle on syntynyt myös TechTurku-klusterin yhteyteen vahvaa tekoälyä ja virtuaaliympäristöjä hyödyntävää teknologia- ja palveluosaamista, mikä
poikkileikkaavasti ja kattavasti edistää digisiirtymää aina etätyöratkaisuista erilaisen datan laajaan hyödyntämiseen sekä linkittyy myös AV-tuotantoi-
hin ja pelillistämiseen Experience-kärkialalla.

Digitalisaatio ja ilmastonmuutos leimaavat toimintaympäristön muutoksia. Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä ja osa yhteis-
työverkostoja, jotka ratkaisevat ilmastonmuutoksen haasteita. Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma ohjaa kaupunkikonsernin toimia
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi. Turku pyrkii olemaan ilmastopositiivinen kaupunki vuodesta 2029 eteenpäin ja toteuttamaan re-
surssiviisauden periaatteet (jätteettömyys, päästöttömyys ja kestävä luonnonvarojen käyttö) vuoteen 2040 mennessä. Sekä älykkään kaupungin
ratkaisut että kemian osaamiseen pohjautuvat ratkaisut ovat uusi kasvuala alueellamme. Triple helix -mallin rinnalle nousee ns Quadrupole helix, joka
ottaa mm. kansalaiset ja kansalaisjärjestöt vahvasti mukaan uuden kehittämiseen. Tätä uutta aluetta olemme lähestymässä kokeiluluontoisesti kan-
sainvälisen, Horizon-rahoitteisen CITIES 4.0 -projektin myötä, jossa muina partnereina ovat mm. Leuvenin, Eindhovenin ja Bolognan meitä vastaavat
kehitysorganisaatiot.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Turku Science Park Oy tuottaa Turun seutukunnan yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle,
kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Turku Science Park Oy toimii myös moottorina Turku Business Region –innovaa-
tiokeskittymän kehittämisessä. Triple helix –malli on toimintamme kehyksenä ja työkaluina korkeakouluyhteydet ja kampusrakenteiden hyödyntämi-
nen, elinvoimajohtoryhmä suorana linkkinä Turun kaupungin rakenteisiin ja kärkihankkeisiin, sekä säännölliset yhteydet seudun kuntiin, niiden johtoon
ja elinkeinoasiamiehiin. Tiiviit verkostot ja yhteydet sidosryhmiin edesauttavat toimintamme suuntaamista ja seuraamista. Alueellisen, maakunnallisen
ja kansallisen yhteistyön ylläpitäminen on tärkeää parhaiden palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi.

Toimintamme tavoitteena on lisätä uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä Turun alueelle, tehden alueesta kiinnostavan yritysten investointien,
sijoittautumisen, verkostoitumisen ja osaavan työvoiman kannalta. Turku Science Park Oy tarjoaa alueen yrityksille uusia verkostoja ja kasvamisen
mahdollisuuksia, yritysten välistä yhteistyötä edistäviä verkottamispalveluja, tukien erityisesti korkean teknologian yritysten toimintaa yhdistämällä
yritysten strategiset kehitys- ja tutkimustarpeet erityisesti alueen ja myös muun Suomen korkeakoulujen kanssa. Turku Science Park Oy mahdollistaa
oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoiminnan, mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteis-
työhön.

Vuoden 2023 toiminta on edelleen monimuotoista, jossa yhdistyy yrityspalveluiden tuottama toimialariippumaton tuki yritysten elinkaaren kaikkiin
vaiheisiin, kärkialojen toimiala- ja substanssispesifinen toiminta sekä kehittämispalveluiden sisäisten toimintamallien ja ulkoisen projektiyhteistyön
kehittäminen. Kehittämistoimet on fokusoitu kolmeen pääteemaan:
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 Palvelupolut – tavoitteena kasvavat asiakasmäärät erityisesti elinkaaren alkupäässä, keinoina parempi saavutettavuus ja tavoitettavuus,
sujuvat ja osaavat palvelut sekä verkostojen hyödyntäminen

 Invest-in – tavoitteena kasvava ulkoisen rahoituksen määrä alueelle sekä alueelle sijoittautuvat yritykset, keinoina tunnettuuden ja näky-
vyyden monikanavainen lisääminen, brändien selkeytys, ydinprosessien määrittely ja selkeytys

 Vastuullisuus – tavoitteena arvoperusteinen ja vastuullinen työskentelytapa, keinoina kestävän kehityksen huomiointi ja seuranta, henki-
löstön jaksamisen varmistaminen ja tasapuolinen kohtelu jo rekrytoinnista alkaen sekä avoin ja osallistava johtamistapa

Vuoden 2023 toiminnan painotuksiin lyö leimaa vuoden 2022 poikkeukselliset tapahtumat – koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan,
joiden seurannaisvaikutukset heijastuvat edelleen voimakkaasti yrityskenttään. Oma toimintamallimme on läsnä- ja etätyön hybridi, mutta asiakastar-
peen määräämänä. Näin säilytämme tuntuman yrityskentän tarpeisiin ja pystymme tarvittaessa nopeasti reagoimaan muuttuviin toimintaympäristöihin
ja sopeuttamaan palveluita vastaamaan tarpeita. Osaavan työvoiman puute, komponentti- ja materiaalipula sekä yritysten rahoitustarpeet toiminnan
uudistamiseksi ja kehittämiseksi ovat selkeästi tiedossa olevia erityistarpeita jo nyt. World Trade Center Turku on nyt käynnissä uudistettuna ja kes-
keisessä roolissa yritysten vienti- ja kansainvälistymistavoitteiden tukemisessa. Nopea reagointi ja mukautuvuus edellyttää toimivaa asiakasseurantaa
ja läsnäoloa. CRM-järjestelmän uusiminen on viivästynyt, mutta tavoitteena on vuoden 2023 aikana saada käyttöön uusi ja kattava järjestelmä, joka
yhdistää Turun kaupungin ja mahdollisesti myös seudun kunnat samaan tietokantarakenteeseen.

Viestinnällisesti panostetaan Turku Business Region –brändin kansainvälinen tunnettuuden edelleen vahvistamiseen erityisesti valituilla viidellä kär-
kialalla osaajien, investointien ja yritysten houkuttelemiseksi alueelle. Invest-in -työtä tukemaan tuotetaan yleistä materiaalia ja lisäksi kärkialoiltamme
spesifistä edelläkävijä- ja erottavaa materiaalia.  Kärkialajohtajiemme johdolla ylläpidetään ja rakennetaan verkostoyhteistyötä sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla, mikä kasvattaa invest-in houkuttelevuuden substanssia. Invest-in -työhön tulee osallistumaan v. 2023 myös uusi Turun Seu-
dun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja, joka ottaa haltuun systemaattisen invest-in -tukiprosessin rakentamisen.

Yhtiö onnistuu edelleen hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa (erillisrahoitetut projektit) ja projektisalkkumme vuodelle 2023 näyttää erittäin hyvältä.
Kaikki erillisrahoitetut projektit on nyt sidottu yrityksen palveluiden painopisteisiin ja strategisiin tavoitteisiin niitä tukien. Rahoitusinstrumenttien osaa-
minen ja seuranta on keskeisessä roolissa niin oman toimintamme kuin yritysten kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tätä tullaan edelleen vahvista-
maan vuoden 2023 aikana, kuten myös vaikuttamaan kansalliseen innovaatiopolitiikkaan.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Toimintamme pohjautuu pitkälti Turun kaupungin ja alueen korkeakoulujen strategisiin painotuksiin, joiden toimeenpanosta osaltaan Turku Science
Park Oy vastaa. Verkostomaisen toimintatavan tueksi käydään tärkeimpien sidosryhmien kanssa jatkuvaa dialogia työnjaosta ja roolituksesta.

Asiakaslähtöisyys ohjaavana tekijänä näkyy myös vuoden 2023 talousarviossa. Merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissa, mutta tulevan vuoden
aikana on tavoitteena uusia CRM-järjestelmä uudella ratkaisulla, joka tukee kaupunkikonsernin sisäistä tiedonvaihtoa ja mahdollistaa myös seutu-
kuntayhteistyössä yritystiedon jakamisen.

Osaa tuottamistamme palveluista ja toimenpiteistä ylläpidetään ja täydennetään erillisrahoitetuilla projekteilla, joiden osuus v. 2023 budjetissa on
merkittävä. Erillisrahoitettujen projektien liityntäpinta yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja palvelutuotantoon on osa projektien lähtökriteeristöä, millä
saamme kasvatettua palvelutuotannon kustannustehokkuutta. Ekosysteemisopimuksella valtion kanssa on merkittävä rooli v. 2023 budjetissa, vo-
lyymi kaikkiaan seuraavalle kaudelle on noin 1 Meur. Vuoden 2023 talousarviossa näkyy kaupunkikonsernin panostuksissa n. 300 keur piikki aiem-
paan tasoon verrattuna, mikä tasaantuu vuoden 2024 aikana tavanomaiselle tasolle. Tämän taustalla on mm. ”Turun TKI-palvelu”-aloitteen kustan-
nukset n. 160keur sekä noin 100 keur lisäys elokuvatuotantojen tukeen. Vuoden 2024 aikana kuluista poistuu Fraunhofer Innovation Platform
80keur ja seuraavana vuonna 2025 lisäksi myös ”Turun TKI-palvelu”, jolloin palataan tavanomaiselle tasolle.

Henkilöstön kokonaismäärä on riippuvainen erillisrahoitetuista projekteista, uudet työsuhteet näissä ovat lähtökohtaisesti määräaikaisia. Suunnitel-
missa olevat uudet toistaiseksi jatkuvat työsuhteet ovat korvaavia rekrytointeja, joista kehittyvä toimintatapamme huomioiden jokainen kuitenkin
harkitaan erikseen. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy pieni piikki vuosina 2023 ja -24, mikä johtuu varautumisesta eläköityvien henkilöiden työtehtä-
vien limitykseen, Turun Seudun Kehitys Oy:n täysipäiväisen toimitusjohtajan työsuhteesta sekä vahvan projektisalkun resursointitarpeista.

Toimitilojen osalta lähtökohtana on nykyiset tilamme, joiden käyttömuotojen muunnoksia jouduttaneen harkitsemaan hybridityön muotoutuessa.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Toimintaympäristön kehittyminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Alueelle etabloituneet uudet kansainväliset
yritykset, kpl 1 10 10 10 10 10

Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituk-
sen määrä, milj. eur 46 16 16 20 22 24

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Invest in -prosessin määrittely ja toimintamallin kehitys on yksi kolmesta pääteemasta (Palvelupolut, Invest-in ja Vastuullisuus) vuoden 2023 toimin-
tasuunnitelmassa. Turun Seudun Kehitys OY:öön rekrytoitavan toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu prosessin haltuunotto, tiiviissä yhteistyössä Turku
Science Park O:yn markkinointiviestinnän ja kärkialojen kanssa. Alueelle sijoittautuvien yritysten tavoitemäärä on tässä vaiheessa vielä pidetty pitkällä
tähtäimellä samana.

Ulkoisen rahoituksen saamista alueen korkeakouluihin ja yrityksiin tehostetaan osaamista, tietoisuutta ja yhteistyötä lisäämällä. Alueen korkeakoulut
ovat rekrytoineet EU-rahoitukseen erikoistuneen asiantuntijan, joka kampusyhteistyön lisäksi luo edellytykset rahoituksen lisäämiseen. Parin poik-
keuksellisen korkean vuoden jälkeen ulkoiselle rahoitukselle on linjattu maltillinen vuotuinen kasvutavoite.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Määritellään vuoden 2023 aikana osana yh-
tiön vastuullisuusohjelmaa - - - - - -

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Yhtiön toiminta on jo monelta osin kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa - mm. pääosa dokumentoinnista toteutuu pilvipohjaisissa alustoissa,
joiden Microsoft on ilmoittanut olevan hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2030. Laaja etätyön tekeminen näkyy jo nyt työpaikan ja kodin välisten
matkojen vähenemisenä, ja MS Teamsin ja muiden digitaalisten työkalujen käyttöönotto on vähentänyt työmatkustamisten tarvetta. Vastuullisuus on
vuoden 2023 toimintasuunnitelmassamme yksi kolmesta pääteemasta (Palvelupolut, Invest-in ja Vastuullisuus), minkä puitteissa tullaan vuoden 2023
aikana määrittelemään toiminnallemme soveltuvat hiilineutraaliusmittarit, niiden lähtötaso ja tavoiteasetanta sekä suunnitelma tavoitteiden saavutta-
miseksi, sen toimeenpano ja tarvittavien sisäisten ohjeiden päivitys. Oman toimintamme ohella merkittävässä roolissa kaupungin ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa on asiakasyritystemme toiminta – tulemme kiinnittämään huomiota asiakasyritysten ohjaamiseen ja neuvontaan kohti vastuullisia
toimintatapoja sekä etabloituvien yritysten rooliin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiöllä ei ole suunnitelmissa mitään merkit-
täviä investointeja - - - - - -

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: N/A
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Turun Aikuiskoulutussäätiö
Toimitusjohtaja: Tommi Forss

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turun Aikuiskoulutussäätiö on merkittävä osa seudullista koulutus-, työvoima- ja elinkeinopoliittista palvelurakennetta. Säätiön oppilaitosten tavoit-
teena on omalta osaltaan edistää seutukunnan elinvoimaa, hyvinvointia, kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä työmarkkinoiden toimivuutta
osaamista kehittämällä. Turun Aikuiskoulutussäätiö on osa yrityspalvelurakennetta, joka tukee elinkeinoelämän toimivuutta talousalueellaan huoleh-
timalla osaltaan osaavan työvoiman saatavuudesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Turun kaupungissa Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun kesäyliopistoa itsenäisinä oppilaitoksina.
Niiden tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista ja yleissivistävää aikuiskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta sekä koulutukseen läheisesti
liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa sekä toimia muutenkin säätiön tarkoitusta edistävällä tavalla.

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä tavoittele voittoa, mutta pitää jatkuvana tavoitteenaan, että säätiön ylläpitämät oppilaitokset ovat taloudellisesti
itsensä kannattavia.

Aikuiskoulutuksella on alueellisesti vahva elinkeinopoliittinen rooli. Säätiön tavoitteena on pystyä vastaamaan elinkeinoelämän koulutukselle asetta-
miin haasteisiin yhteisenä päämääränä alueen elinkeinoelämän menestyminen ja kilpailukyky.

Toimintaympäristön muutostekijät

Pandemialla on edelleen omat vaikutuksensa säätiökonsernin toimintaan. Koulutusta toteutetaan edelleen myös etäopetuksena ja erityisesti ns. hyb-
ridimallilla. Pandemian jälkeen henkilöstö- ja yhteishankintakoulutuksen volyymit eivät ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle, mikä heikentää
taloudellista kannattavuutta jonkin verran.

Säätiön rahoituksesta valtaosa saadaan OKM:n myöntämänä valtionosuutena. Rahoitus perustuu volyymiin, suoritteisiin ja vaikuttavuuteen. Sekä
ammatillisen koulutuksen että vapaan sivistystyön rahoitusmalli asettaa koulutuksen järjestäjät keskinäiseen kilpailutilanteeseen, mikä vaikeuttaa
oman rahoitusosuuden ennakointia. Koulutuspoliittiset linjaukset ja kevään eduskuntavaalien jälkeen laadittava hallitusohjelma määrittävät koulutuk-
sen toiminta- ja rahoitusmallia sekä rahoituksen tasoa. Heikentyneellä julkisella taloudella saattaa olla jatkossa alentava vaikutus valtionosuusrahoi-
tukseen.

Alueen oppilaitosten ja eritisesti Turun ammatti-instituutin kanssa tehdään jatkuvasti ja käytännönläheisesti yhteistyötä eri koulutusten tarjonnan koor-
dinoinnin, koulutushankintojen ja tilojen yhteiskäytön osalta.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Välittömänä vaikutuksena voidaan pitää ukrainalaisten pakolaisten kotoutta-
mista ja koulutustarpeita kielen ja ammattiopetuksen osalta. Välillisenä vaikutuksena säätiö tunnistaa kiihtyvän inflaation, energiakustannusten ja
korkotason nousun. Näiden seurauksena tunnistetaan tulevien TES-palkkaratkaisujen osalta merkittävä palkankorotuspaine.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Säätiö pyrkii kehittämään toimintaansa alueen elinkeinoelämän vaatimusten mukaan kuunnellen yrityksiä ja työelämää. Esiin tulleiden tarpeiden sekä
tehtyjen koulutustarvekartoitusten pohjalta kehitetään uusia koulutustuotteita yhdessä työelämän kanssa. Kesäyliopiston osalta seurataan koulutus-
tarpeita ja -trendejä sekä eri koulutustuotteiden kysyntää. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä eri ammattialojen osaamispääomaa ja näin varmistaa
seutukunnan menestyminen myös tulevaisuudessa.

Pandemian aikana molemmat säätiön oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen. Tarkoitus on jatkaa toimintamallia ja kehittää opetusmenetelmiä hyödyn-
nettäväksi myöhemminkin. Opiskelijoiden opintojen eteneminen pandemian aikana oli osittain haastavaa. Tähän kokonaisuuteen kiinnitetään erityistä
huomiota.

Henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen on ollut normaaliolosuhteissa kuin myös poikkeavissa tilanteissa keskeinen painopiste.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 talousarvio perustuu valtaosin vuoden 2021 ja 2022 toteutuneisiin tietoihin. Talousarviota laadittaessa on oletettu, että pandemian
jälkeen palaudutaan lähes normaaliin toimintamalliin ja -volyymiin. Valtionosuuden ennakoitu taso perustuu pitkälti toteutuneisiin opiskelijavuosiin
lisättynä lakisääteisellä indeksillä. Varsinaista kasvua ei ole budjetoitu. OKM antaa seuraavan vuoden rahoituspäätöksen hyvin myöhään eli edeltävän
vuoden joulukuun puolivälissä. mikä hankaloittaa talousarvion laadintaa. Valtionosuuden ennakoitu määrä sisältää siten riskejä.

Vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmat on laadittu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Palkkakustannuksiin on ennakoitu korotuksia, samoin muihin
menoeriin.

Artukaisten kampushanke on edennyt suunnitellusti. Kaikkien vaiheiden ennakoidaan valmistuvan vuonna 2024. Merkittävien investointihankkeiden
myötä säätiökonsernin poistopohja on kasvanut, millä on vaikutuksensa tulevien vuosien ennusteisiin.

Kärsämäen kiinteistön osalta lukuihin on otettu huomioon Turun kaupungilta saatava vuokratuotto sekä kiinteistön käyttö- ja ylläpitomenot ja poistot.
Kiinteistöön tehdyn mittavan perusparannuksen jälkeen ei ole odotettavissa vuosikorjausten lisäksi muita investointiluontoisia menoja.
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Turun Aikuiskoulutussäätiö

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Opiskelijamäärä, kpl 9 850 12 500 12 600 12 700 12 800 12 800

Opiskelijatyytyväisyys, asteikko 0–5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: työvoimakoulutusten suuren volyymin ylläpito ja mahdollinen kasvattaminen, valtionosuusjär-
jestelmän tehokas käyttö, laatujärjestelmän mukainen opetustoiminnan kehittäminen ja seuranta, uudet opetusmenetelmät ja digitalisaatio

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto,
1 000 eur 3 261 3 450 3 800 3 900 3 900 4 000

Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vas-
taava erä), 1 000 eur -2 773 85 100 70 45 40

Vuoden 2021 omatoiminen tuottojäämä oli alijäämäinen johtuen kiinteistön kertaluontoisesta arvonalennuksesta. Operatiivinen toiminta oli ylijää-
mäistä.

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: kustannustehokkuuden ja kustannustietoisuuden varmistaminen, tilatehokkuuden edelleen pa-
rantaminen, laadukas ja tehokas valtionosuuden käyttö.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Opiskelijoilla mahdollisuus käyttää julkista liikennettä koulumatkoihin edellyttäen, että aikataulut
ja matkareitit soveltuvat. Säätiön ajoneuvoja korvataan ajan mittaan ja soveltuvin osin sähköä voimanlähteenään käyttäviin malleihin.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Energiatehokkuuden parantaminen

Kärsämäen
kiinteistön li-

säeristämi-
nen ja talo-

teknisten jär-
jestelmien

säädöt

koulutuk-
sissa ohja-

taan energia-
tehok-kaa-

seen toimin-
taan

Uusissa koh-
teissa otettu

käyttöön
DALI-järjes-

telmästä vain
80 % valote-

hokkuus
Sisälämpöti-
lat asetusten

mukaiseen
minimiin

Ilmamäärien
säätäminen
tarpeen mu-

kaiseksi

atk-luokkien
laitteiden au-
tomaattinen
sulkeminen

ylläpidetään
edellä mai-
nittuja pa-

rantamisme-
netelmiä ja

valvotaan
niiden käyt-

töä

ylläpidetään
edellä mai-

nittuja paran-
tamismene-

telmiä ja val-
votaan nii-

den käyttöä

ylläpidetään
edellä mai-

nittuja paran-
tamismene-

telmiä ja val-
votaan nii-

den käyttöä
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Aurinkoenergian hyödyntäminen
Asennetut

aurinko-pa-
neelit 20 kW

20 kW

Asennetaan
aurinkopa-

nee-leja 100
kW, sen jäl-

keen käy-
tössä yh-

teensä 120
kW

120 kW 120 kW 120 kW

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Säätiön kiinteistöissä lämmitysjärjestelmänä maalämpö (Marjaniemi, Artukaistentie 9-11) tai
kaukolämpö (Kärsämäentie 11, Artukaistentie 13).
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Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Toimitusjohtaja: Vesa Taatila

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiö toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti ammattikorkeakoululain määrittelemällä
tavalla. Vuonna 2018 hyväksytyn strategian mukaisesti yhtiö on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn pa-
rantamiseksi. Yhtiön ensisijaisena tehtävänä on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen. Yhtiöllä on
myös tärkeä rooli alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa – yhtiö on osaltaan kehittämässä Turkua pohjoisen Itämeren kiinnos-
tavammaksi ja rohkeasti uudistuvaksi korkeakoulu- ja kulttuurikaupungiksi, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Yhtiö on aktiivisesti
luomassa Varsinais-Suomesta yhteistyön ja kumppanuuden maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Yhtiön onnistuminen mitataan
Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.
Tulosten arvioidaan osuvan vuosittaisiin tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä.

Toiminnallisten tulosten ennakoidaan toteutuvan pääosin talousarvion 2023-2026 mukaisesti. TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen sekä
liiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan nousevan. Myös tutkintomäärissä (AMK ja YAMK) tavoitteena on vuotuinen kasvu. Sekä opiskeli-
jatyytyväisyyteen että henkilöstön työtyytyväisyyteen on kiinnitetty lisähuomiota korona-aikana ja tyytyväisyyden arvioidaan kehittyvän posi-
tiiviseen suuntaan tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti johtuen aiempina vuosina tehdyistä lisäaloituspaikkapäätök-
sistä. Lisäksi aiempaa suurempi TKI-salkku vaatinee uusien tekijöiden rekrytointia jatkossakin. Ammattikorkeakoulun henkilöstön eläköity-
minen jatkuu korkeana, mikä osaltaan vaatii merkittävän määrän uusrekrytointeja.

Viime vuosina toimintaa leimannut Korona-pandemia näyttäisi vähentäneen merkittävyyttään korkeakoulumaailmassa. Sen keskeisimmät
jatkovaikutukset liittyvät opiskelijoiden hyvinvointiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat kärsineet
selkeästi yhteisöllisyyden puutteesta johtuen, joten siihen tullaan kiinnittämään lisähuomiota. Pedagogisesti verkkoavusteisten opintojen
määrä tulee kasvamaan aiempaan nähden.

Jos kansallisesti ei tehdä leikkauksia ammattikorkeakoulujen rahoituskehykseen, tulee Turun ammattikorkeakoulun valtionrahoitus kasva-
maan lähivuosina tasaisesti hyvän tuloskehityksen ansiosta. Ammattikorkeakoulu on myös onnistunut laajentamaan TKI-salkkuaan, mikä
tulee näkymään liikevaihdon kasvuna lähivuosina. Tuloksen ennakoidaan pysyvän vuosittain hyvin lähellä nollatasoa. Tavoitteena on, että
operatiivisen toiminnan tulot kattaisivat operatiiviset kulut niin, että kassa vahvistuisi vuotuisesti vähintään rahoitustuottojen verran. Inflatori-
nen kiinteistö ym. kustannusten kasvu on otettu ennakoinnissa huomioon ja on hallittavissa näillä näkymin. Yhtiö on varautunut tilantee-
seen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin edes pienen negatii-
visen tuloksen syntyessä, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Ammattikorkeakoulu on aloittanut uuden strategian tekemisen keväällä 2022 ja strategiaprosessi saadaan päätökseen kuluvan vuoden
lopussa siten, että uusi strategia määrittää toimintaa vuoden 2023 alusta vuosikymmenen loppuun asti. Työ on edelleen kesken, mutta
peruslinja Turun ammattikorkeakoulusta Turun alueen ja Varsinais-Suomen merkittävänä työelämän kehittämiskumppanina tulee todennä-
köisesti säilymään. Merkittäviksi osaamisteemoiksi ovat nousemassa vihreä talous, hyvä elämä, Itämeri ja hybridiyhteiskunta. Sisäisiksi
kehittämiskohteiksi ovat vahvimmin ehdolla yhteisön hyvinvoinnin lisääminen, oppiminen hybridimaailmassa sekä laaja-alainen kumppa-
nuusohjelma.

Turun ammattikorkeakoulussa määritellään vuosittain tavoitteet strategian pohjalta kaikille yksiköille. Ensi vuoden osalta ne määritellään
vielä aiempaan strategiaan pohjautuen, mutta tavoitteita ja suuntaa tullaan muokkaamaan uuden strategian valmistuttua.

Turun ammattikorkeakoulun tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tasoa mitataan ammattikorkeakoulujen yhteisellä hiilija-
lanjälkimittarilla, jota Turun ammattikorkeakoulu on ollut kehittämässä. Hiilijalanjälki on pienentynyt nopeasti kampusratkaisuiden sekä vä-
hentyneen matkustamisen myötä, mutta kehitettävää on edelleen paljon etenkin hankintojen osalta. Se osa hiilijalanjäljestä, jota ei pystytä
estämään, pyritään kompensoimaan positiivisen kädenjäljen avulla.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Turun ammattikorkeakoulu ennakoi kaudelle rauhallista orgaanista kasvua sekä rahoitukseen että toimintaan. Käytettävissä olevien mitta-
reiden perusteella tulojen pitäisi olla riittävässä kasvussa tulevien kululisäysten peittämiseksi. Keskeinen riski liittyy tulevan hallituskauden
aikaisiin mahdollisiin rahoituskehysleikkauksiin. Niitä varten Turun ammattikorkeakoulussa on rakennettu voittovaranto, joka mahdollistaa
orgaanisen sopeuttamisen sitä tarvittaessa. Lisäksi tämän kauden aikana poistot tulevat vähenemään merkittävästi, kun uusien kampusten
muuttokustannukset saadaan kuoletettua.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Valtion rahoitus (sis. OKM rahoittamat lisä-
aloituspaikat ja strategiarahan), 1 000 eur 60 070 60 225 61 500 63 500 65 500 66 500

Turun ammattikorkeakoulussa suoritetut
AMK-tutkinnot, kpl 1 651 1 785 1 892 2 017 2 142 2 256

Turun ammattikorkeakoulussa suoritetut
YAMK-tutkinnot kpl 366 442 488 535 579

TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus
(urah), 1 000 eur 9 303 10 000 12 000 13 600 14 900 16 500

Opiskelijatyytyväisyys, AMK ja YAMK paino-
tettu ka. 5,1 5,25 5,25 5,3 5,35 5,4

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Esitetyt tavoitteet on huomioitu Turun ammattikorkeakoulun pitkän tähtäimen toimintasuunnitel-
massa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikematkustaminen tCO2 211,5 205 200 195 190

Lentokilometrit 500 000 470 000 440 000 410 000 380 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lentokilometrejä pyritään aktiivisesti vähentämään käyttämällä aiempaa enemmän korona-
aikana saatuja oppeja etäkokousten toteuttamisesta.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Hankintojen päästöt tCO2 1700 1690 1200 800 300

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hankintojen päästöjä tullaan vähentämään ottamalla hiilineutraaliusvaatimukset aktiivisesti mu-
kaan hankintaperusteisiin.
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Turun Kaupunginteatteri Oy
Toimitusjohtaja: Arto Valkama

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla ylläpitää ja harjoittaa teatteritoimintaa Turun kaupungissa. Yhtiö harjoittaa kahvila, ravintola-, catering-,
kokous- ja kongressipalveluliiketoimintaa sekä tila- ja vuokraustoimintaa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Kulutuskäyttäytymisen ennakointi talousarviovuodelle 2023 on erittäin vaikeaa: korona vaikuttaa yleisön käyttäytymiseen nykyiselläänkin ja tulevan
talvikauden vaikutusta tartuntojen määrään on mahdoton arvioida. Toinen toimintaympäristöön vaikuttava tekijän on inflaation voimakas kiihtyminen.
Hintojen nousu vaikuttaa toki teatterin hankintoihin, mutta suurempi vaikutus voi olla yleisön kuluttajakäyttäymiseen. Tämänkin ennakointi on varsin
haastavaa, mutta seuraamme tarkkaan tulevan myynnin kehitystä ja lipunhinnan vaikutusta ostokäyttäytymiseen.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Teatterin toiminnan kehitys määrittyy voimassaolevan strategian mukaan. Vuodelle 2023 kehityshankkeina ovat mm. uuden ICT-palveluntarjoajan
käyttöönotto (tavoitteena teatterityöhön paremmin soveltuva kokonaisuus ja sujuva toiminta), TVA- ja TSA-palkkaratkaisujen hakeminen (tavoitteena
nykytehtäviin päivitetty palkkajärjestelmä, joka kannustaa entistä parempaan työpanokseen), ympäristöohjleman vakiinnuttaminen ja toiminnan kehi-
tystyö ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteiisiin, työhyvinvointiohjelma (KEVA-rahoitteinen kokonaisuus, jossa tavoitellaan työhyvinvoinnin paranta-
mista, seurataan työhyvinvointikyselyin) ja sisäisen viestinnän kehityshanke (tavoitteena selkeyttää sisäisen viestinnän työkalut ja jakaa vastuut uu-
delleen).

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu hieman vuotta 2022 varovaisemmin suhteessa tuotto-odotuksiin. Suunnitelmavuosilta 2024-2026 odotetaan
paluuta kasvu-uralle. Tuloksena tavoitellaan vuosittain nollatulosta. Mikäli toimintaympäristö muuttuu oleellisesti teatterin vakavaraisuus kestää myös
yksittäisiä tappiollisia vuosia.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja,
1 000 eur 128 4 0 0 0 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tarkalla taloussuunnittelulla ja kulubudjetin pitävyydellä.

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitty-
minen, 1 000 eur 2 268 5 636 4 977 5 500 5 600 5 700

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Omien tuottojen kehityksessä panostetaan lipunmyynnin kehityksen lisäksi ravintola- ja kahvio-
ja kokouspalvelutuottojen kehittämiseen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Folilipun käytön tehostaminen, mittarina
käyttöaste tehdyt fölimatkat / katsojamäärä 12 % 12 % 13 % 14 % 15 % 15 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Teatterilla tekee Ekokompassin mukaista ympäristöohjelmaa. Ohjelma valmistuu ja auditoidaan
kuluvan vuoden aikana. Ympäristöohjelmassa puututaan seuraaviin kokonaisuuksiin: jätteet, hankinnat ja materiaalin käyttö ja liikkuminen. Numeeri-
set mittarit johdetaan jatkossa valmiista ympäristöohjelmasta.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Teatterin investoinnit koostuvat lähinnä kalustohankinnoista. Yksittäisen hankinnan arvo ei ylitä
200.000 euroa. Investoinneissa huomioidaan alhainen sähkönkulutus.
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Turun Kaupunkiliikenne Oy
Toimitusjohtaja: Juha Parkkonen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille. Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliiken-
nepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiön tehtävänä on myös olla mukana erilaisissa joukkoliikenteen kehittämiseen
liittyvissä pilotti- ja kehityshankkeissa.

Nykyinen liikennöintisopimus ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Toimintaympäristön muutostekijät

Kaupunginhallitus on linjannut, että yhtiön markkinaosuuden tulisi olla noin 17 prosenttia Turun sisäisestä liikenteestä. Vuonna 2022 toteutettava
linjojen 55 ja 56 kilpailutus sekä linjan 53 muutokset ovat johtamassa siihen, että vuoden 2023 liikenteen markkinaosuus asettuu em. tasolle.

Lähivuosina toteutettava runkolinjastouudistus tulee muuttamaan yhtiön liikennöimien linjojen reittejä ja aikatauluja. Koska runkolinjastouudistus myös
lisää Fölin tilaaman liikenteen määrää, on ilmeistä, että yhtiön tuottaman liikenteen määrä kasvaa.

Lähivuosina mahdollisesti toteutettavalla joukkoliikenneratkaisulla on vaikutuksia yhtiön toimintaan tarjoten yhtiölle mahdollisuuksia liiketoiminnan
laajentamiseen ja kehitysyhteistyöhön osallistumiseen. Myös Rieskalähteentien bussivarikon käyttö on sidoksissa joukkoliikenneratkaisun toteutuk-
seen.

Energian hinta säilyy korkealla tasolla myös vuonna 2023. Fölin arvion mukaan liikennöintikorvaukset nousevat noin kolme prosenttia vuonna 2023.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Liikennöintisopimuksen kaluston keski-ikävaatimukset edellyttävät kaluston jatkuvaa uudistamista.

Toiminnan laatua pyritään kehittämään kuljettajien osaamista kehittämällä, sekä tiivistämällä yhteistyötä korjaamoyhteistyökumppanin kanssa. Ta-
voitteena on pienentää korjauskustannuksia sekä vähentää ajamattomien lähtöjen määrä ja muita palvelupoikkeamia.

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä. Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma (kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupun-
kikonsernin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi.

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttama joukkoliikenne toimii hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2025 (Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma 2029,
kv 16.5.2022 § 103). Tavoitteeseen pääseminen edellyttää sähköbussien määrän lisäämistä sekä siirtymistä uusiutuviin biopolttoaineisiin vanhemman
bussien käyttövoiman osalta. Muutos johtaa lisään-tyviin polttoainekustannuksiin, minkä vuoksi liikenteen tilaajan tulisi olla valmis nostamaan liiken-
nöinnistä maksettavaa liikennöintikorvausta.

Myös elokuussa 2021 voimaan tullut EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin muutos tulee vaikuttamaan yhtiön uuden kaluston käyttövoimavalintoihin.
Käytännössä uutena hankittavat linja-autot tulevat olemaan lähivuosina varikkoladattavia sähköbusseja.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Yhtiöllä on vuoteen 2026 ulottuva liikennöintisopimus. Vuonna 2022 toteutuva tuotannon supistuminen ei jatku enää vuonna 2023.

Liikennöintikorvaukset on sidottu linja-autoalan kustannusindeksiin, joka kompensoi viiveellä suurimman osan mahdollisista muutoksista. Kaupun-
gin ilmastosuunnitelman toimeenpano merkitsee yhtiölle lisääntyviä polttoainekustannuksia. Siirtyminen kokonaan uusiutuvan dieselin käyttöön
lisäisi nykyisellä tuotan-nolla ja kalustolla polttoainekustannuksia noin 200.000 euroa vuodessa. Fölillä ei ole suunnitelmia ympäristöystävällisem-
män liikenteen tukemisesta esim. ympäristöbonuksilla.

Linjastouudistuksen yhteydessä tuotantoa todennäköisesti tullaan tarkistamaan tilaajan toimesta.

Kaluston keski-ikä on tilaajan määrittämissä rajoissa, eikä vaikuta kalustoinvestointeihin vuoden 2023 aikana. Yhtiö valmistautuu varikkoladattavien
sähköbussien hankintaan. Yhtiö on aloittamassa seuraavien sähköbussien kilpailutuksen valmistelut. Suunnitelmissa on hankkia vuosina 2024 –
2026 yhteensä 12 kappaletta varikkoladattavia sähköbusseja sekä niiden tarvitsema latausjärjestelmä. Hankinnan arvo on noin 6,0 miljoonaa euroa
riippuen hankittavan kaluston ominaisuuksista.

Kaluston uudistamisella pyritään luomaan työntekijöille ja matkustajille paremmat olosuhteet, mikä parantaa työtyytyväisyyttä sekä asiakastyytyväi-
syyttä, jonka perusteella Föli maksaa asiakastyytyväisyysbonuksia. Kalustonuudistamisella pyritään myös parantamaan toimintavarmuutta sekä
pienentämään korjauskustannuksia.

Toiminnan jatkumisen turvaaminen Rieskalähteentien varikolla edellyttää päivittäishuollon laitteistojen päivittämistä, mm. harjapesukoneen veden-
kierrätysjärjestelmän uudistamista.

Ensivuosikymmenellä toteutettava joukkoliikenneratkaisu ei ilmeisesti vaikuta merkittävästi yhtiön talouteen vielä tarkastelukauden aikana.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Osuus tuotetuista linjakilometreistä (koko
Föli), % 14,1 13 11 11 11 11

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikenteen määrä on sidottu Turun sisäiseen liikenteeseen. Föli-liikenteen muutokset muissa
kunnissa vaikuttavat prosenttiosuuteen.

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevoitto, 1 000 eur 764 264 30 100 100 100

Antolainojen korko, 1 000 eur 38 40 20 30 30 30

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikenteen asettumien aikaisempaa alhaisemmalle tasolle aiheuttaa haasteita kannattavuuden
kehittämisessä. Sähköbussiliikenteen kasvattaminen edellyttää mittavia investointeja.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Sähköbussiliikenteen osuus tuotetuista lii-
kenteestä (%) - - 32 45 60 70

Uusiutuvan polttoaineen osuus (%) - - 0 50 100 100

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uuden sähköbussikaluston hankkiminen. Siirtyminen uusiutuvan dieselpolttoaineen käyttöön
taloudelliset reunaehdot huomioiden. Päästöosuuksien hankkiminen syntyvien päästöjen kompensoimiseksi.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Sähköbussien osuus hankitusta uudesta ka-
lustosta - - 100 100 100 100

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö hankkii vuodesta 2023 alkaen uutena kalustona vain sähköbusseja.
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Turun Musiikinopetus Oy
Rehtori-toimitusjohtaja: Juha Järvinen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiöllä on opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvat musiikkialan ammatillisten tutkintojen ja koulutusten järjestämiseen sekä taiteen perusopetukseen
musiikin laajassa oppimäärässä. Yhtiön toiminta tukee elinikäistä oppimista ja jakaa kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Yhtiö käyttää aputoiminimeä
Turun konservatorio.

Yhtiö toteuttaa ammatillista koulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Taiteen perusopetukseen yhtiö saa valtionosuusrahoitusta (noin
50 %), oppilaan kotikunnan sopimukseen perustuvaa rahoitusta (noin 30 %) ja huoltajan maksamaa lukukausimaksua (noin 20 %).

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla koulutustehtäviä tukevaa liiketoimintaa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun kaupungin ja seudun asukasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Yhtiön koulutusten vetovoima on hyvä. Yhtiö toivoo, että
opetus- ja kulttuuriministeriö huomioisi asukasmäärän ja koulutuskysynnän kasvun yhtiön rahoituspäätöksissä. Taiteen perusopetuksen valtionosuus-
rahoitusta pitäisi korottaa +11 % vastaamaan Turun kaupungin asukasluvun kasvua vuosina 2010–2022.

Tapahtuma-ala kärsii koronapandemian jäljiltä työvoimapulasta. Yhtiö yrittää saada opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisää ammatillisen koulutuksen
opiskelijavuosia musiikkialan kasvaneen täydennyskoulutustarpeen vuoksi. Yhtiö osallistuu musiikkialan yhteisiin pohdintoihin alan täydennyskoulu-
tustarpeista, uusista toimintatavoista ja liiketoimintamalleista. Yhtiö osallistuu luovien alojen kasvusopimuksen valmisteluun, mikäli se käynnistyy
musiikin osalta.

Yhtiö kehittää uudenlaista digitaalista oppimisympäristöä ja koulutuspalveluita Its Learning -järjestelmällä. Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee digi-
taalisesta oppimisympäristöstä mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen, opettamiseen, ohjaukseen ja oppimistulosten jaka-
miseen.

Yhtiön toimintaympäristön monikulttuurisuus lisääntyy, minkä yhtiö huomioi koulutuspalveluiden yhteiskuntavastuullisessa kehittämisessä.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö toteuttaa vuoteen 2029 ulottuvaa strategiaansa vuonna 2023 ja koko suunnittelukaudella erityisesti seuraavissa painopistealueissa ja tavoit-
teissa:

Koulutustehtävien vetovoima ja suoritteet

1. Yhtiö on ammatillisessa koulutuksessa kolmen vetovoimaisimman musiikkialan koulutuksen järjestäjän joukossa Suomessa.
2. Yhtiö on taiteen perusopetuksessa kolmen suurimman musiikkioppilaitoksen joukossa Suomessa.
3. Yhtiö tasapainottaa koulutustehtäviensä toimintaa ja taloutta opetus- ja kulttuuriministeriön talousarviovuosittain antamiin rahoitussuorittei-

siin. Suoritteet perustuvat ministeriön vahvistamiin tavoitteellisiin suoritteisiin ja yhtiön tunnuslukuihin.

Toimitilat

4. Yhtiö tavoittelee strategiansa mukaisesti toimitilojensa keskittämistä Linnakaupunkiin osaksi Aurajokivarren Turkua ja kehittää toimintaansa
yhteiskäyttötiloissa muiden organisaatioiden kanssa.

Kansainvälinen toiminta

5. Yhtiö käynnistää oppilaitosyhteistyötä erityisesti Tukholmassa.

Koulutusjatkumon kehittäminen

6. Yhtiö kehittää musiikkialan koulutusjatkumoa koulutusasteiden yhteistyössä ja yhteyksiä muihin oppilaitoksiin erityisesti Kulttuurikampus
Turun ja Turun kaupungin opetustoimen kanssa.

Koulutustehtäviä tukevan liiketoiminnan tavoitteet

7. Yhtiö tavoittelee Turun kaupungilta uutta sopimusta taidekeskus koulussasi -toiminnassa, kasvua osallistujamäärässä ja pääsyä harrasta-
misen Suomen mallin sisällön tuottajaksi musiikissa.

Tietojärjestelmien kehittäminen



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Musiikinopetus Oy

8. Yhtiön päätöksenteko ja operatiivinen johtaminen tukeutuvat lisääntyvästi tiedon keräämiseen ja analysointiin hallinto- ja laatujärjestel-
missä.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 menojen ennakointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä. Korkean inflaation vaikutusta yhtiön menoihin on vaikea ennakoida tarkasti.
Lämmitys- ja sähköenergian hinnankorotukset voivat aiheuttaa yhtiölle huomattavia lisäkustannuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan mahdollisesti kohdistuvat säästöpaineet uhkaavat molempien koulutustehtävien rahoitusta suunnitelmakau-
della. Rahoituksen kasvun mahdollisuudet näyttävät heikoilta, vaikka kohonnut inflaatio ja viime vuosia kalliimpi yksityisen opetusalan palkkaratkaisu
osoittaisivat siihen tarvetta. Yhtiö ennakoi suunnitelmakaudella vain koulutustehtävien indeksikorotuksiin perustuvaa kasvua. Yhtiö jatkaa aktiivista
keskustelua ministeriön kanssa koulutustehtävien mitoitusten lisäystarpeesta.

Yhtiön ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloihin sisältyy suunnitelmakaudella vaikeasti ennakoitavia leikkausriskejä. Oppivelvollisten ja jatkuvan
oppimisen opiskelijoiden rahoituksen mahdollinen eriyttäminen uhkaa pienentää yhtiön rahoitusta jatkuvassa oppimisessa. Kun yhtiö joutuu sopeut-
tamaan opiskelijavuosikertymäänsä ministeriön asettamiin tavoitteisiin, muut rahoitussuoritteet ja niistä kertyvä rahoitus pienenevät.

Taiteen perusopetuksen tuloista noin 20 % on oppilaiden (huoltajien) maksamia lukukausimaksuja. Perheiden ostovoiman heikkeneminen voi vaikut-
taa perheiden kykyyn ja haluun maksaa lasten harrastusmenoja.

Yhtiö järjestää Turun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti taiteen perusopetusta turkulaisille laajan opinto-oikeuden saaneille oppilaille
(varsinaisille oppilaille). Turun kaupunki maksaa oppilaspaikasta 1256,06 € vuodessa. Oppilaspaikan hinta oli 1220 € vuodessa lukuvuonna 2020-
2021. Hintaa korotetaan lukuvuosittain Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin (2015=100) hyödykeryhmän koulutus mukaisesti. Vertailukuukausi on
8/2020. Oppilaspaikan hintaa ei kuitenkaan muuteta, jos indeksi laskee.

Liikkeenluovutuksissa siirtyneen omaisuuden poistot rasittavat yhtiön tulosta 2023 viimeistä vuotta. Vuodesta 2024 lähtien yhtiö pystyy toivottavasti
toteuttamaan investointisuunnitelmaa ja uusia poistoja.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen,
1 000 eur 2 710 2 760 2 843 2 843 2 843 2 843

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö toteuttaa taiteen perusopetusta vähintään valtionosuuden perusteena olevan tuntimäärän
verran.

Tavoite: Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä vähintään järjestämisluvan mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiön ammatillisen koulutuksen opiskelija-
vuosimäärä ministeriön myöntämässä järjes-
tämisluvassa

79 79 79 79 79 79

Yhtiön ammatillisessa koulutuksessa toteutu-
neiden tai suunniteltujen opiskelijavuosien
määrä

106,9 90 90 90 90 90

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö toteuttaa ammatillisessa koulutuksessa enemmän opiskelijavuosia kuin järjestämisluvassa
mainitun vähimmäismäärän.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Opetustilojen varausastetta seurataan sen varmistamiseksi, että yhtiön toimitilat ovat aktiivisessa käytössä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

opetustilojen varausaste 65 % 65 % 65 % 65 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö seuraa opetustilojen varausastetta. Opetustiloja käytetään opetukseen ja oppijoiden har-
joittelukäyttöön. Opetustilojen täysi 100 % varausaste olisi lukuvuoden opetuspäivinä Linnankadulla ma-pe klo 9-20 ja Mestarinkadulla ma-pe klo 13-
20.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

0 0 0 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiöllä ei ole investointeja, joilla se voisi vaikuttaa vihreän siirtymän toteutumiseen. Yhtiö
selvittää mahdollisuuksia saada toimitilojen energiakäyttö hiilineutraaliksi.
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Turun Satama Oy -konserni
Toimitusjohtaja: Erik Söderholm

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun
Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Sataman toiminta jakaantuu kahteen liike-toiminta-alueeseen, jotka ovat: Mat-
kustajaliikenne sekä rahtiliikenne lisäarvopalveluineen.

Turun Satama konserniin kuuluu emoyhtiö Turun Satama Oy sekä sen tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy.

Turun Satama palvelee tehokkaasti rahti- ja matkustusliikennettä Itämeren alueella. Turun kaupungin elinkeinopoliittisena toimijana satama vahvistaa
alueen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä rakentaa mahdollisuuksia kasvuun. Satama on merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti.
Turun Satamakonsernissa työskentelee n. 70 henkilöä, joiden lisäksi satama-alueen muut toimijat työllistävät yli tuhat henkilöä.

Satama on Skandinavian liikenteen keskus Suomessa. Liikevaihdoltaan satama on Suomen kolmanneksi suurin satama ja matkustajamäärältään
Suomen toiseksi suurin matkustajasatama. Myös yksikkötavaraliikenteessä Turku lukeutuu maan suurimpiin satamiin.

Toimintaympäristön muutostekijät

Suomen talous painuu lievään taantumaan ja kasvu pysähtyy. Suomen talouden ennakoidaan 2023 kasvavan 0 %.

Inflaation takia hintojen nousu on keskimääräistä nopeampaa.

Tuontihintojen vientihintoja nopeampi nousu painaa vaihtotaseen alijäämäiseksi ja heikentää vientikehitystä

Tallink Silja päätös vuokrata aamulaiva m/s Galaxy pakolaismajoituskäyttöön Hollantiin 7+3kk sopimuksella 11.9.2022 alkaen vähentää emoyhtiön
liikevaihtoa 10-15 %

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Satama jatkaa matkustajaliikenteen palvelujen kehittämistä yhdessä Viking Linen, Tallink-Siljan sekä Turun kaupungin kanssa. Tavoitteena on kehit-
tää alueen vahvaa matkustaja- ja risteilytoimintaa siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäar-
voa. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 ja sen seurauksena raaka-aineiden hinnankorotukset aikaansaivat kesäkuussa
2022 Turun Sataman hallituksen päätöksen keskeyttää pistolaiturihankinnan toistaiseksi ja siirtää Ferry Terminal Turku projektiaikataulua kahdella-
toista kuukaudella eteenpäin.

Matkustaja- ja rahtiliikenne ovat kaupungille erittäin tärkeitä, ja kaupunki sekä satama haluavat tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet liiketoiminnan
kehittämiselle. Tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja laivaliikenteen toiminnallista tehostamista. Näitä tavoitellaan uuden
yhteiskäyttöisen terminaalin ja siihen liittyvien yhteisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttamisella. Uuden terminaalin valmistuminen kesä-
kuussa 2026 tarjoaa luontevan mahdollisuuden ajanmukaiseen turvallisuuden kehittämiseen.

Satama-alueen kehittämisellä tavoitellaan lisäksi maankäytön muutoksia siten, että sataman toiminnan tehostuessa vapautuu uusia kiinnostavia alu-
eita kaupunkikehitykseen etenkin Turun linnan ja Aurajoen väliseltä alueelta, mutta myös laajemmin Turun Linnan ympäristössä.

Kansainvälinen risteilyliikenne kehittyi suotuisasti kesäkaudella 2022 johtuen pääosin Ukrainan sodan seurauksista. Risteilijät siirtyivät Pietarin sata-
masta muihin Itämeren satamiin. Turussa vierailee risteilykauden 2022 aikana n 24 alusta joka on uusi ennätys.

Turun Satamasta on hyvät yhteydet Pohjois-Saksan ja Pohjanmeren satamiin. Näiden satamien kautta vienti- sekä tuontiasiakkaille on tarjolla eriomai-
set jatkoyhteydet valtamerentakaisiin kohteisiin.

Kuorma-autoliikenteen merkitys on satamalle erittäin suuri. Kuorma-autoliikenteen toiminta edellytyksiä kehitetään parantamalla sataman liikenneyh-
teyksiä, rekkaparkkialueita ja palveluita. Satama-alueen välittömässä läheisyydessä tulee tieverkkoa kehittää ja rakentaa edelleen paremmin henkilö-
ja kuorma-autoliikennettä tukevaksi.

Satama haluaa strategian mukaisesti olla edelläkävijä ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Satama selvittää yhdessä Turun kaupungin kanssa sopivia
maaläjitysvaihtoehtoja ruoppausmassoille.
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Sataman on oltava kustannustehokas ja resursseiltaan oikein mitoitettu, sillä vain taloudellisesti vahvat satamat pärjäävät kilpailussa. Muutokset
varustamojen toiminnassa edellyttävät nopeata reagointia ja valmiuksia suoriutua investoinneista. Kustannustehokas toiminta edellyttää puolestaan
jatkuvaa resurssien hyötykäytön tehostamista.

Satama pyrkii varmistamaan, että sillä on ammattinsa osaava henkilökunta. Avaintehtäviin koulutetaan tai rekrytoidaan tarpeen mukaan henkilöitä.
Toiminnan varmistamiseksi satamalla on käytössä koko toimintaa kattava laatu- ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 talousarvion merkittävimmät tekijät ovat Turku-Tukholman kapasiteetin pieneminen neljänneksellä aikaisemmasta sekä Ferry Terminal
Turku- projektin siirtyminen eteenpäin.

Sataman läpi kulkevan rahdin määrän arvioidaan laskevan noin 10% ja matkustajamäärän kasvavan jonkin verran johtuen paremmasta pandemiati-
lanteesta ja Viking Linen uudesta aluksesta Turku-Tukholma reitillä.

Satama pyrkii edelleen lisäämään laivalinjojen määrää. Tärkeimpänä tavoitteena avata Turku-Gdynia liikenne.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevoitto, 1 000 eur 3 450 4 801 5 117 5 804 -1 737 2 051

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Maanvuokrien tuotto kaupungille, 1 000 eur 2 073 2 059 2 187 2 210 2 233 2 257

Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8 %
pa) tuotto kaupungille, 1 000 eur 0 2 400 2 400 2 400 0 0

Muiden rahoituserien (antolainojen (ei-VVK-
lainan), osinkotulojen tai pääomanpalautus-
ten) tuotto yhteensä kaupungille, 1 000 eur

994 968 938 892 846 800

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Hiilineutraalin ajoneuvokaluston osuus 19% 26% 33% 40%

Vähäpäästöisen polttoaineen osuus 25% 50% 75% 75%

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Sähköajoneuvojen hankinta ja vähäpäästöisen polttoaineen hyödyntäminen
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Turun seudun puhdistamo Oy
Toimitusjohtaja: Mirva Levomäki
Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiön tarkoituksena on
tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita omakustannushintaan omistajille. Turku omistaa Yhtiöstä 59,9 %.

Yhtiö tuottaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Palvelu on toimintavarmaa ja sitä kehitetään jatkuvasti pa-
rantaen. Resurssit optimoidaan puhdistustulos ja varautuminen huomioon ottaen. Henkilöstön hyvinvointi, sitoutuneisuus ja ammattitaito takaavat
Yhtiön menestyksellisen toiminnan.

Yhtiö operoi laitosta. Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut tehostavat toimintaa.

Jätevedenpuhdistamoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Puhdistamon ja viemäriverkoston ohitukset minimoidaan. Yhtiö toimii Itämeren hy-
väksi ja huomioi toimintaansa kehittäessään muun muassa Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet. Lisäksi Yhtiö edistää toiminnallaan YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Toimintaympäristön muutostekijät

Yhtiö on huoltovarmuuskriittinen toimija ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on välttämätöntä yhteiskunnalle. Yhtiö varmistaa sekä
strategisilla että operatiivisilla toimenpiteillä puhdistamon toiminnan jatkuvuuden myös poikkeusolosuhteissa.

Yhtiö ottaa huomioon digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuudet ja riskit. Lisäksi Yhtiö panostaa yritysturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen
sekä edellyttää myös palveluntuottajiltaan riittävää turvallisuustasoa.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiksi riskeiksi ovat nousseet toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen riittämättömien henkilöresurssien vuoksi,
puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön
ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset Yhtiön toimintoihin liittyen sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö
kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiö ottaa huomioon toimintaansa kehittäessään, että vesihuolto saatetaan toteuttaa lähivuosina seudullisena toimintona.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Puhdistuspalvelua tuotetaan pitkäjänteisesti siten, että puhdistamokokonaisuus palvelee Turun seudun asukkaita pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö kehit-
tää jätevedenpuhdistuspalvelua jatkuvana prosessina, huomioi toimintojen hiilijalanjäljen ja elinkaaren sekä varautuu ilmastonmuutokseen. Puhdis-
tusprosessia tehostetaan maksimoimalla puhdistuskapasiteetti laitoksen kaikilla osa-alueilla. Ennakoimalla varmistetaan toiminnan jatkuvuus.

Yhtiö ylläpitää ja kehittää henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota, sitoutuneisuutta ja ammattitaitoa. Yhtiön hankkeet esiselvitetään tarkoituksenmukai-
sesti taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten tehokkuuden varmistamiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan asianmukainen ja
riittävä mitoitus, resurssitehokkuus sekä kestävä kehitys.

Yhtiö vastaanottaa yhdyskuntajätevesiä maksimikapasiteettinsa rajoissa mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta. Jätevesien johtaminen keskitet-
tyyn käsittelyyn tukee seudullista puhdistusratkaisua. Teollisuusjätevesien ja hulevesien sekä viemäriverkoston hallintaa kehitetään yhteistyössä osa-
kaskuntien kanssa. Yhtiö kehittää toimintojaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja edistää osaltaan Turun seudun vesihuollon kehittymistä.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Turun seudun puhdistamo Oy on Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin ja Paimion kaupunkien sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon,
Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kuntien omistama seudullinen tukkujätevesiyhtiö, joka tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita omakus-
tannushintaan omistajille. Konsernin uuden omistajastrategian mukaan Yhtiö voi muodostaa omistajakunnille ja niiden hankintayksiköille erillisiä osa-
kesarjoja toiminnan omakustannusperiaatteen vahvistamiseksi. Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus ja osakkaat ovat valmistelleet yhtiösopimuk-
sen ja yhtiöjärjestyksen päivittämistä omakustannusperiaatteen vahvistamiseksi.

Puhdistamokokonaisuuden, mukaan lukien puhdistamotoimintaan liittyvät lietteen hyötykäyttö biokaasulaitoksella ja lämpöenergian hyödyntäminen
lämpöpumppulaitoksella, hiilijalanjälki on negatiivinen eli parempi kuin hiilineutraali. Lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen
kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Puhdistetun jäteveden kuutiohintaan ja ohivirtauksen määrään vaikuttaa viemäriverkostoon ja puhdistamolle tulevan huleveden määrä. Puhdistamon
toiminta-alueen kuntien viemäriverkostosaneeraukset pienentävät huleveden määrää ja samalla nostavat kuutiohintaa sekä vähentävät ohivirtausten
määrää.

Veden määrän ja laadun vuosittainen vaihtelu on huomioitu talousarviossa, mutta poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamat kustannusvaikutukset
voivat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta.
Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran lämmöntalteenottopalveluun liittyviä kustannuksia. Yhtiösopimuksen mukaan osakkaat maksavat investoinnin han-
kintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset palvelun käytön mukaisessa suhteessa. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos
”nollataan” Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla.

Yhtiön talousarvion kustannukset tulevat vuonna 2023 kasvamaan jonkin verran sekä investoinnin hankintamenon että käyttökustannusten osalta
vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Investointien hankintamenon kustannusten nousu johtuu pääosin poistojen noususta, mikä johtuu suurimmalta
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osin poistoputkihankkeen kokonaisuuden valmistumisesta vuoden 2023 aikana. Myös korkojen nousun ennuste lisää osaltaan investoinnin hankinta-
menon kustannuksia. Käyttökustannusten nousu koostuu pääosin energiakustannusten, kemikaalikustannusten, henkilöstökulujen sekä kyberturval-
lisuuskulujen korotuksista. Ko. kuluissa on huomioitu mm. kansainvälisen turvallisuustilanteen aiheuttamat muutokset kustannuksiin.

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, etenee suunnitellusti. Poistoput-
kihankkeella Yhtiö vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen
ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi. Poistoputkihanke valmistuu keväällä 2023. Yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymä
poistoputkihankkeen budjetti on 48 miljoonaa euroa ja hankkeen kustannukset tultaneen alittamaan noin miljoonalla eurolla.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Altaita on kahdeksan kappaletta ja
investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Kolmas merkittävä investointihanke tulee olemaan vuonna 2024 toteutettava E18 tien
aiheuttamat muutokset Yhtiön jätevesiverkostoon. Muita toiminnan jatkuvuutta turvaavia ja laitoksen hyvän kunnon varmistavia investointikohteita
ovat puhdistamon ja pumppaamoiden rakenteiden, tietojärjestelmien, energiatehokkuuden, puhdistusprosessin sekä kaukovalvonnan kehittäminen.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.

Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

pitoisuus käsitelty vesi BOD7ATU ≤ 10 mg/l 2,0 mg/l 3,5 mg/l ≤ 3,3 mg/l 3,3 mg/l 3,3 mg/l 3,3 mg/l

pitoisuus käsitelty vesi CODCr ≤ 60 mg/l 20 mg/l 35 mg/l ≤ 33 mg/l 33 mg/l 33 mg/l 33 mg/l

pitoisuus käsitelty vesi fosfori ≤ 0,3 mg/l 0,13 mg/l 0,15 mg/l ≤ 0,15 mg/l 0,15 mg/l 0,15 mg/l 0,15 mg/l

pitoisuus käsitelty vesi kiintoaine ≤ 15 mg/l 1,3 mg/l 3,5 mg/l ≤ 3,0 mg/l 3,0 mg/l 3,0 mg/l 3,0 mg/l

puhdistusteho käsitelty vesi BOD7ATU
≥ 95 % 99 % 99 % ≥ 99 % 99 % 99 % 99 %

puhdistusteho käsitelty vesi CODCr ≥ 90 % 97 % 95 % ≥ 95 % 95 % 95 % 95 %

puhdistusteho käsitelty vesi fosfori ≥ 95 % 98 % 98 % ≥ 98 % 98 % 98 % 98 %

puhdistusteho käsitelty vesi typpi ≥ 75 % 86 % 83 % ≥ 84 % 84 % 84 % 84 %

puhdistusteho käsitelty vesi kiintoaine
≥ 95 % 100 % 99 % ≥ 99 % 99 % 99 % 99 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö kehittää jätevedenpuhdistuspalvelua jatkuvana prosessina. Resurssit optimoidaan puh-
distustulos ja varautuminen huomioon ottaen. Puhdistusprosessia tehostetaan maksimoimalla puhdistuskapasiteetti laitoksen kaikilla osa-alueilla.
Ennakoimalla varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Yhtiö myös ylläpitää ja kehittää henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota, sitoutuneisuutta ja ammatti-
taitoa.

Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikäänty-
essä

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja
muutosinvestoinnit, 1 000 eur 392 450 425 450 460 470

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Leasing-sopimuksen mukaan laitoksen laitekokonaisuus (31 M€) on pidettävä hyvässä toimin-
takunnossa. Kokonaisuuteen tehtäviin korjaus- ja muutosinvestointeihin vuokraajalla (Tsp) ei ole poisto-oikeutta ja kustannukset sisältyvät liikevaih-
don kulurakenteeseen. Leasing-koneiden ja laitteiden korjaus- ja muutosinvestointien lisäksi leasing-kohteen ja koko laitoksen kunnosta huolehditaan
ennakoivalla kunnossapidolla. (Leasing-sopimuskausi päättyy 2024 + optio 2 vuotta, jäännösarvo 50 %)

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Turun seudun puhdistamo Oy:n ilmastovaikutusta kuvaava hiilijalanjälki lasketaan vuosittain soveltaen kansainvälistä ohjeis-
tusta (GHG protocol). Laskentaan sisältyy sekä suoria että epäsuoria päästölähteitä. Lisäksi lasketaan puhdistamokokonaisuuden tuotta-
malla energialla saavutetut vältetyt päästöt eli kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä säästetään tuottamalla energiaa uusiutuvilla ener-
gialähteillä. Puhdistamokokonaisuuden ilmastovaikutuksessa huomioidaan puhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen päästöjen lisäksi
niiden ansiosta vältetyt päästöt puhdistamotoiminnassa, lietteenkäsittelyssä Gasum Oy:n biokaasulaitoksessa ja lämmöntuotannossa
TSE:n lämpöpumppulaitoksessa jäteveden hukkalämpöä hyödyntäen. Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki on jo negatiivinen, mikä
on parempi kuin hiilineutraali.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki
(tonnia CO2e) -39 000 -30 000 ≤ -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä, kun puhdistamon energiankulutusta on saatu vähennettyä
vuosien aikana ja kemikaaleissa on huomioitu hiilijalanjälki. Vuodesta 2019 alkaen on siirrytty vaiheittain päästöttömään sähköön. Puhdistamoa
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käytetään energiatehokkaasti ja hankinnoissa huomioidaan ilmastoystävällisyys. Jäteveden hukkalämmön ja yhdyskuntalietteen hyödyntämistä bio-
pohjaisessa energian tuotannossa jatketaan, jolloin voidaan välttää vastaavien fossiilisten energialähteiden käyttöä.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Ilmastotavoitteisiin liittyvien investointien
määrä (1 000 eur) 5 684 10 250 2 805 215 130 130

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Puhdistamolla toteutetaan energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä investointeja jatkuvan
parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuosien 2018-2023 aikana toteutetaan mittava poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen raken-
tamisen hankekokonaisuus, mikä edesauttaa ilmastonmuutokseen varautumista. Lisäksi yhteistyössä osakaskuntien kanssa toteutettavan Turun
seudun puhdistamo Oy:n toiminta-alueen viemäriverkoston mallinnuksen avulla kehitetään seudullista ilmastonmuutokseen varautumista.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy
Toimitusjohtaja: Aki Artimo

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tehtävänä on huolehtia sen osakkaiden vesihuollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, suunnitella ja rakentaa veden-
hankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä sekä
muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti korkealaatuista talousvettä mahdolli-
simman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin
ja elämänlaadun perusedellytys.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotanto on toiminut osakaskuntien vedenkulutusta vastaavalla teholla.

Yhtiön toimintakustannuksiin vaikuttavia muutostekijöitä on ilmaantunut nopeasti kuluvan vuoden aikana. Niillä on selvä vaikutus
loppuvuoden kustannuksiin ja ensi vuoden talousarvioon. Yhtiö maksaa vedenotosta aiheutuvista vaikutuksista korvausta Kokemä-
enjoen alajuoksun voimalaitoksille (voimalaitoskorvaukset). Niiden suuruuteen vaikuttavat sekä Kokemäenjoen virtaamassa, että
sähkönhinnassa tapahtuvat muutokset. Voimalaitoskorvausten nousu aiheuttaa tarpeen nostaa yhtiön toimintakustannuksiin perus-
tuvaa veden hintaa ensi vuoden alusta noin yhdellä sentillä per kuutio. Yleinen sähkönhinnan nousu aiheuttaa kuutiohinnan nosto-
painetta vähintään noin 1,5 senttiä ja inflaation vaikutus yhtiön ostamien materiaalien sekä palveluiden osalta nostaa toimintakustan-
nuksia noin yhden sentin per kuutio.

Lopullinen yhtiön ympäristöluvissa edellytetty varajärjestelmä toteutetaan Halisiin sijoittuvan uuden varalaitoksen muodossa. Vara-
laitoksen toteutussuunnittelu alkoi vuoden 2021 keväällä ja sen on tarkoitus valmistua aikataulun puitteissa keväällä 2023.

Varalaitoksen toteutussuunnittelun rahoitus ja kustannusjako vahvistettiin erikseen vuonna 2020 pidetyssä yhtiökokouksessa. Vara-
laitoksen varsinaisen toteutuksen rahoitus tuodaan erikseen osakaskuntien päätettäväksi yhtiökokoukseen. Yhtiön osakkaat neuvot-
televat parhaillaan yhtiön tulevien investointien kustannusjaon perusteista. Tämä koskee myös varalaitoksen investointia ja sen takia
rakennusurakat kilpailutetaan vasta toteutussuunnittelun täysin valmistuttua.

Siirtolinjainvestointi (Masku-Nousiainen) ei tule toteutumaan kuluvana vuonna. Yhtiön osakkaat hyväksyivät vasta kesäkuussa 2022
uuden yhtiöjärjestyksen, jonka perusteella TSV voi aloittaa siirtolinjan toteutuksen sillä perusteella, että se lisää siitä hyötyvien osak-
kaiden vesimäärää. Siinä tapauksessa hankkeesta hyötyvät kunnat vastaavat myös investoinnin kustannuksista. Neuvottelut siirto-
linjan toteutuksesta ja mahdollisista linjan mitoitukseen liittyvistä muutoksista aloitetaan kuluvan vuoden aikana.

Vaikka osakaskunnat hyväksyivät uuden yhtiöjärjestyksen, jatkuvat osakkaiden neuvottelut tulevien investointien rahoitussuhteista,
kuten varalaitosta koskevassa kappaleessa todettiin. Neuvotteluilla on vaikutusta myös muiden uusien siirtolinjainvestointien toteu-
tukseen ja niiden aikatauluihin. Kyseinen tilanne näkyy vielä toistaiseksi bruttoinvestointien määrän ja niihin liittyvien toteutusaikatau-
lujen epävarmuutena tulevien vuosien osalta.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

TSV Oy:n on pystynyt pitämään aiempina vuosina tuottamansa tekopohjaveden kuutiohinnan erittäin vakaalla tasolla maltillisesta
inflaatiosta huolimatta.

Vuonna 2023 toimintakustannukset tulevat nousemaan selvästi vuodelle 2022 budjetoidusta tasosta erityisesti sähkönhinnan ja ylei-
sen inflaatiotason nopean nousun takia. Toimintakustannusten rakenne ja siihen vaikuttavat kustannustekijät ovat pitkälti sellaisia,
joihin yhtiö ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa nykyisen kaltaisessa globaalin talouden ympäristössä.

Vuoden 2023 talousarvio on laskettu siten, että toimintakustannusten perusteella laskettava veden yksikköhinta on ensi vuonna 0,295
euroa/m3.

Tuotantokustannusten lisäksi yhtiö laskuttaa omistajakunnilta pääomakustannuksia rahoituskustannusten toteuman ja yhtiön poisto-
ohjelman mukaisesti.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Seudun Vesi Oy

Yhtiön laskutuksen osalta tilanne voisi kuitenkin olla vielä merkittävästi huonompi, mikäli yhtiö ei olisi suojannut sähköenergian osto-
hintojaan määrätyiltä osin ja varmistanut lainanhoitokulujen korkotasoja korkosuojauksien avulla.

Varalaitoksen käyttökulut laskutetaan omistajakunnilta erikseen.

Yhtiö on yhdessä Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa pilotoinut vesihuolto-osaamisen konseptointia. Yhtiö toteuttaa tasokasta
tekopohjavesituotantoa ja pyrkii tuotteistamaan osaamistaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Turun
kaupungin kanssa.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Nykyisellä korkotason nousulla ei ole merkittävää riskiä yhtiön taloudenhallintaan, koska yhtiö on suojannut lainojaan koronvaihtoso-
pimuksilla.

Henkilöstössä tapahtuvia muutoksia mm. eläkkeelle jäämisten osalta on projisoitu koko taloussuunnitelman kuvaamalle ajanjaksolle.
Eläköitymisiä on edelleen odotettavissa lähivuosina. Henkilöstön kokonaismäärä ei pienene eläköitymisten johdosta, koska tekopoh-
javesijärjestelmän ja varalaitoksen ylläpidon, käytön ja kehittämisen edellyttämä työmäärä ei ole pienenemässä. Yhtiön henkilöstö-
määrän tarve tulee maltillisesti kasvamaan tulevina vuosina.

Vaikka yhtiö tekee seuraavien vuosien aikana merkittäviä investointeja (varalaitos), ovat niiden vaikutukset kuitenkin hyvin ennakoi-
tavissa. Tarpeen vaatiessa yhtiön toimintaa voidaan hyvän ennakkosuunnittelun avulla myös sopeuttaa ympäristössä tapahtuviin
muutostilanteisiin, vaikka kuluvan vuoden muutokset, inflaatiotasossa, lainojen korkotasoissa sekä energian hinnassa ovat aiheutta-
neet toimintakustannusten osalta tarpeen nostaa veden hintaa ensi vuodelle.

Yhtiö on viime vuosina panostanut erittäin paljon yhtiön keskeisimmän toiminnan, eli hyvälaatuisen talousveden tuotannon laatuteki-
jöiden, toiminnan keskeytymättömän jatkuvuuden ja järjestelmän toimintavarmuuden parantamiseen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Veden tuotanto/tuotantotavoite, % 100 100 100 100 100 100

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: TSV:n juomaveden tuotanto- ja jakelujärjestelmä on tarkkaan valvottu ja kontrolloitu aina raaka-
veden otosta kuluttajan hanaan asti. Keskeisimmät vedentuotantoon ja jakeluun liittyvät laitteet on kahdennettu ja järjestelmä on mitoitettu nykyistä
vedenkulutusta suuremmalle vedenkulutukselle. Vedenjakelun toimintavarmuutta osakaskunnille on parannettu rakennuttamalla uusia vedensyöttö-
linjoja.

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Jakeluun toimitettavan veden laadussa ha-
vaitut virheet, kpl 0 0 0 0 0 0

Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa,
kpl 0 0 0 0 0 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Sähkön toimitushäiriöiden varalle TSV on varmistanut häiriöttömän vedentoimituksen järjestä-
mällä kaikkiin keskeisiin kohteisiin sähköntuotantovalmiuden varavoimalla. Tekopohjavesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on toiminta-
varmuus huomioitu järjestelmän mitoituksen sekä keskeisten laitteiden kahdentamisen avulla. TSV on hankkinut järjestelmän keskeiset kriittiset va-
raosat omaan varastoon. Riskikartoitustyön (WSP) avulla TSV on määritellyt vedenlaadun sekä veden jakelun kannalta keskeiset riskitekijät ja tehnyt
kartoitustyön pohjalta tarvittavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tekopohjaveden tuotanto on kustannustehokas tapa tuottaa juomavettä ja pintavesilaitokseen verrattuna kemikaaleja käytetään vain murto-osa.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Seudun Vesi Oy

Yhtiössä hyödynnetään veden liike-energiaa Saramäen kalliosäiliöön rakennetun turbiinin avulla, joka säätää Virttaankankaan tekopohjavesilaitok-
selta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa. Turbiinin tuottama teho riittää Saramäen kalliosäiliöstä lähtevän veden
verkostopumppaukseen, jolla tuotetaan verkostopaine Turun, Naantalin ja Raision alueille.

Turun Seudun Vesi Oy:n esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu uusi aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa osan laitoksen tarvitsemasta säh-
köstä.

Myös juomaveden lämmöntalteenoton hyödyntämistä on selvitetty. Turku Energian kanssa tehdyn esiselvityksen mukaan lämpöenergian talteenoton
edellytykset täyttyvät Halisten uuden varalaitoksen toiminnan yhteydessä. Varalaitoksen toteutussuunnittelu on tehty siten, että uusi varalaitos tullaan
lämmittämään tekopohjavedestä saatavalla lämpöenergialla.

Mainittujen investointien ja toimenpiteiden lisäksi yhtiö omistaa noin 400 hehtaaria kestävällä tavalla hoidettua metsää, jonka toiminta hiilinieluna
optimoidaan metsänhoidollisilla toimenpiteillä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Sähköautojen latauspisteiden lukumäärä yh-
teensä 2 4 6 8 8 10

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön käyttämissä ajoneuvojen voimalähteenä suositaan jatkossa enenevässä määrin sähköä, 
ja tähän varaudutaan rakentamalla yhtiön toimipisteisiin lisää sähköauton latauspisteitä. Yhtiön henkilökunnalle on myönnetty sähköpyörä- ja bussi-
korttietu, jolla vähennetään työmatkaliikkumiseen liittyviä päästöjä.
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Turun Taiteen talo Oy

Turun Taiteen talo Oy
Toimitusjohtaja: Jere Pensikkala

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on edistää ja tukea Turun kaupungissa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työlli-
syyttä ja elinkeinoa sekä kehittää ja organisoida Taiteen talo –konseptia Turussa. Taiteen talo on vetovoimainen eri taiteenla-
jeja yhdistävä kohtaamispaikka. Yhtiö tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden, luovan talouden yritysten, kaupallisten yritysten ja
korkeakoulujen kanssa.

Yhtiö voi järjestää muutakin kehitystoimintaa ja konsultointia. Yhtiö järjestää toimintaa erityisesti Turussa, mutta myös valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintaympäristön muutostekijät

Yhtiö on perustettu vuonna 2022, eikä sen varsinaisessa liiketoimintaympäristössä ole tunnistettavissa laajempia muutostekijöitä
koskien toiminnankäynnistämisjaksoa vuosina 2022–2023. Poikkeuksen tähän muodostavat lämmitys- ja energiakustannusten voi-
makkaasta noususta aiheutuvat ennakoimattomat lisäkustannuspaineet, jotka tulee huomioida osana laadittavia sopimuksia, jotta
riski kohoavista kustannuksista ei jää yksinomaan yhtiön vastuulle.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Pääpaino vuonna 2022 perustetun yhtiön toiminnan käynnistämisessä on vuonna 2023, jonka aikana Turun Taiteen talo Oy:n vuok-
raamien tilojen käyttöaste pitäisi saada nousemaan tavoitteen mukaiseksi ja käynnistää konseptin mukainen liiketoiminta täydessä
laajuudessaan.

Vuosille 2022–2024 on anottu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rakennetukea Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumiseen Tulevaisuutta
kohti – kohtaaminen, osallisuus ja hyvinvointi taiteen infrastruktuureissa -hankkeelle. Toteutuessaan hankkeen kokonaislaajuus toi-
mintavuosien aikana on noin 820.000 €, josta OKM:n tuki voi olla enintään 90%. Mikäli rahoitusta myönnetään, olisi sillä merkittävä
positiivinen vaikutus toiminnan käynnistymiseen.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Toimintaa käynnistettäessä vuosien 2022 ja 2023 aikana talouden peruspilareita ovat vuokratulojen lisäksi kaupungin tuki, joka on
enintään 495.000 € vuodessa (Kh § 184 (4945-2022)). Kaupungin tuki sisältää myös aiemmin Ateljeesäätiölle kohdennetun tuen.
Vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma tarkentuu, kun yhtiön konsepti on vahvistettu.

Vuodesta 2024 alkaen talous tulee saattaa tasapainoon kulujen ja vuokratuottojen osalta, täydentäen omaa tulohankintaa esimerkiksi
hankerahoituksella (mm. OKM) ja yhteistyösopimuksilla, joilla konseptin mukaiseen mahdolliseen omaan tuotantoon on käytettävissä
varoja. Kaupungin avustustasosta vuodesta 2024 eteenpäin neuvotellaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, kun liiketoi-
mintasuunnitelma, strategia ja täsmennetty talouden mallinnus on tehty.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Taiteen talo Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kävijöiden määrä vuodessa, kpl - 30 000 60.000 90.000 * *

Tapahtumien (ml. näyttelyt) määrä vuo-
dessa, kpl
(Turun Taiteen talo Oyn tuottamat)

- 30 60 70 * *

Tapahtumien (ml. näyttelyt) määrä vuo-
dessa, kpl
(Turun Taiteen talossa toteutetut)

- ** ** ** ** **

Turun Taiteen talossa työskentelevien henki-
löiden lukumäärä ja syntyneet htv:t - ** ** ** ** **

Osallistujien lukumäärä (mm. harrastustoi-
mintaan osallistuvien lukumäärä) - ** ** ** ** **

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto, 1 000 eur - 416 1773 2313 * *

Omat tuotot (ml. vuokratulot), 1 000 eur - 34 *** 853 1361 * *

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Osana konseptointityötä vuosien 2022–2023 aikana vahvistetaan näkemys siitä paljonko Turun Taiteen talo Oy tuottaa itse tapahtu-
mia kyetäkseen omistajan sille asettamat tavoitteet. Suuri osa tapahtumista ja kävijöistä tullaan tavoittamaan Taiteen talon vuokra-
laisten järjestämien tapahtumien (esitykset, näyttelyt, työpajat etc.) avulla. Osana vuokralaisvalintaa tulee huomioida myös toimijoi-
den vaikutus omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi seurattavien mittareiden vaatiman tilastotiedon kerää-
misvastuu tulee ulottaa Turun Taiteen talo Oy:n toimijoille.

* Määritellään osana konseptityötä.

** Tavoitetaso ei yksin yhtiön määriteltävissä vaan tasot tulee määrittää suhteessa vuokralaisten nykytasoon ja arvioon tulevasta
kehityksestä.

*** Pääosa vuokrasopimuksista vielä vuonna 2022 Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 nimissä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Vastuullisuussuunnitelma on laadittu sidot-
tuna Agenda 2030 tavoitteisiin - - X

Laaditaan ilmasto- ja ympäristösuunnitelma - - X

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Vuoden 2023 aikana laaditaan yhtiön vastuullisuussuunnitelma, jonka valmistelussa tullaan hyödyntämään myös kestävän kehityk-
sen globaalin toimintaohjelman Agenda2030 luokittelua. Suunnitelmaa laaditaan osittain Tulevaisuutta kohti – kohtaaminen, osalli-
suus ja hyvinvointi taiteen infrastruktuureissa -hankkeessa.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Teknologiakiinteistöt Oy -konserni

Turun Teknologiakiinteistöt Oy -konserni
Toimitusjohtaja: Mikko Lehtinen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turku Science Parkin alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueen kiinteistöjä ja palveluita sekä
tarjoaa ensiluokkaista toimisto-, tuotanto ja laboratoriotilaa yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön perusliiketoiminta on kiinteistöjen ja huoneistojen omistus,
hallinta ja vuokraus sekä enenevässä määrin myös toimitilapalveluiden tuottaminen.

Toimintaympäristön muutostekijät

Koronan tuoma työelämämuutos etätyökäytänteineen ja hybriditoimistoineen on merkittävä muutos, mutta yhtiön jo aiemmin omaksuma yhteisölli-
syys- & virtuaalistrategia sopivat ”uuteen normaaliin” erittäin hyvin. Johto uskoo, että yhteisille kohtaamispaikoille on edelleen tarvetta myös tulevai-
suudessa. Yhtiöllä on hyvin muuntautuvia tiloja, joita voidaan muokata tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on kehittää Turun tiedepuiston aluetta yhä vahvemmaksi tieteen ja yrityselämän liittymäksi.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Epävarmat näkymät ja kustannusten nousupaine eivät luo merkittävää riskiä yhtiön talousnäkymiin. Vuokramaturiteetti on pitkä ja vuokrasopimuksissa
olevat indeksikorotukset heijastellevat inflaatiota. Sähkön hinta on suurelta osin kiinnitetty vuodelle 2023. Investoinnit ovat kvr-investointeja, joten
rakennusalan hintojen nousun ei pitäisi vaikutta TTK:n jo päätettyjen investointien hintoihin. Sen sijaan nousseet kustannukset voivat hidastaa tulevien
investointipäätösten tekemistä.

Kiinteistöomaisuuden markkina-arvoa arvioitaessa on oletettu arvojen pysyvän 2021 tasolla ja uudet investoinnit on arvotettu investointikustannuk-
sellaan. On mahdollista, että markkina-arvot laskevat. Tällä on vaikutusta vakuusarvojen kautta loan-to-value-tasoon. Yhtiön lainoitusaste on kuitenkin
tällä hetkellä poikkeuksellisen matala eikä mahdollisten markkina-arvojen laskun pitäisi aiheuttaa ongelmaa.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Teknologiakiinteistöt Oy -konserni

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Tuottotavoite kaupungille vuodesta,
1 000 eur 1 502 1 620 1 377 3 091 3 309 3 349

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Yhtiön omistajat ovat päättäneet, että yhtiö jakaa 50 % operatiivisesta kassavirrastaan omistajilleen. Esitetty tavoite perustuu yhtiön ennustettuun
tulokseen sisältäen jo päätettyjen investointien tulevat tuotot. Kesällä 22 yhtiö lopetti korkoswap-sopimuksensa ja tästä syntyi 7 miljoonan euron kulu.
Tämän takia vuoden 2023 tuottotavoite on aiempaa matalampi. Vuodesta 24 alkaen tuottotavoitteet sen sijaan ovat nousseet johtuen matalammista
korkokuluista (swap purettu) sekä uusien investointien tuottamista tuotoista.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto, 1 000 eur 32 255 36 141 41 141 43 076 44 976 46 903

Käyttökate, 1 000 eur 18 164 21 308 24 401 25 889 27 407 28 946

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Liikevaihtotavoite perustuu nykytilanteeseen ja olemassa oleviin sopimuksiin. Operatiiviset kustannukset pyritään pitämään tehokkaalla tasolla. Säh-
kön hinta on pääosin suojattu vuodelle 2023. Henkilöstömuutoksia ei ole suunniteltu talousarviossa. Tavoitteeseen pyritään pääsemään seuraamalla
käyttökatetavoitetta kuukausittain ja tekemällä tarvittaessa sopeutustoimenpiteitä.

Tavoite: Kiinteistöomaisuuden ja vuokraustoiminnan kasvattaminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Vuokratut m2 (taloudellinen) 146 392 158 200 161 850 164 980 177 280 177 280

Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo,
1 000 eur 452 992 467 200 508 950 525 950 534 950 534 950

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Vuokrattujen neliöiden kasvu perustuu Industrycityn tuomiin lisäneliöihin. Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo on arvioitu perustuen 2021 arviokirjoi-
hin, lisäten niihin tehdyt investoinnit rakennuskustannuksillaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Työmaat hiilineutraaleja 0 0

Uusiutuvan sähkön osuus koko kiinteistö-
kannan kulutuksesta 100 % 100 % 100 % 100 %

Uusiutuvan lämmön osuus koko kiinteistö-
kannasta

75 % 75 % 75 % 75 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Kaikki käyttösähkömme on sertifioitua tuulisähköä. Lisäksi neuvottelemme Turku Energian kanssa mahdollisesta siirtymisestä jo ennen vuotta 2029
täysin uusiutuvasti tuotettuun Ekotakuu Kaukolämpöön.

Omistettujen kiinteistöjen vuosittaiset hiilipäästöt ovat n. 600 t Co2. Tavoitteenamme on:

 Laskea tarkka hiilipäästöjen määrä vuoden 2023 alkuun mennessä
 Laskea päästöjen kompensointiin tarvittavan investoinnin suuruus per vuosi



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Teknologiakiinteistöt Oy -konserni

 Heti kun laskelmat on tehty, ryhdymme kompensoimaan päästöjämme kokonaisuudessaan tai niin suurelta osin kuin taloudellisesti järkevää
tai käytännössä mahdollista

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Uudisinvestointi toteutetaan ja sertifioidaan
Leed Platinum -tasoisesti (Meur) 23 17 9

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Rakennamme kaikki uudishankkeet korkeimpien ympäristösertifikaattien mukaisesti. Työstämme parhaillaan myös olemassa olevan kiinteistökannan
sertifioimista.

Lisäksi teemme pts-investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy
Toimitusjohtaja: Irina Nordman

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on vesihuollon ylläpitäminen ja vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö
voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä
vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja.

Pääasiallinen tehtävä on hyvälaatuisen talousveden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden jätevesien kerääminen ja toimittaminen puhdistettavaksi.

Yhtiön toiminta-ajatus on taata kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut ja puhdas vesiympäristö turkulaisille vedenkäyttäjille kestävän kehityksen pe-
riaatteella. Paikallisuuden lisäksi yhtiö on kansainvälisesti arvostettu vesihuoltotoimija. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisten
palvelujen tuottamisesta arvojensa mukaisesti turvallisesti, luotettavasti ja uudistuen.

Toimintaympäristön muutostekijät

Vesihuollolle yleisesti asetetuissa odotuksissa näkyvät globaali vastuu ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Toimintaa ohjaa Turun kaupungin
tavoitteet.

Digitalisaation kehittyminen asettaa tietosuojan ja tietoturvallisuuden entistä keskeisempään asemaan. Tekninen kehitys lisää asiakkaiden palve-
luodotuksia, mutta luo myös mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa toimintaa.

Ilmastonmuutos luo haasteita erityisesti sateisuuden, sateen intensiteetin sekä meriveden pinnan nousun kautta. Nämä vaikuttavat viemäriverkkoon
johdettuun tai suotautuvaan hulevesimäärään, jota yhtiön saneeraustoimenpiteillä pystytään pitämään nykytasolla, mutta ei enää vähentämään.

Koronapandemiasta alkanut kansainvälinen häiriötilanne on vaikeutunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tämä näkyy erityisesti yleisenä energiakus-
tannusten nousuna, jolloin kustannusvaikutuksia on käytännössä kaikkiin yhtiön hankkimiin palveluihin ja tuotteisiin. Kustannuksia nostavat hieman
tukkuvesiyhtiöiden investoinnit, joista yhtiö maksaa osakassopimusten mukaisesti pääomakuluja. Taloustilanne vaikuttanee rakentamiseen, joilla on
vaikutusta yhtiön asennus- ja liittymismaksutuloihin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön palvelutarjonnalle on keskeistä toiminnan häiriöttömyys ja laatu, sekä asiakastyytyväisyys. Häiriöttömyys perustuu omaisuudenhallintaan sekä
hyvään operointikykyyn. Omaisuudenhallinnan tasoa parannetaan jatkuvasti kehittämishankkeilla, joiden tarkoituksena on lisätä reaaliaikaista luotet-
tavaa tietoa sekä analysoimalla dataa monipuolisesti, hyödyntäen mm. tekoälyä. Laatu turvataan dokumentoinnilla, tehokkaalla omavalvonnalla ja
riskienhallinnalla.

Asiakastyytyväisyys perustuu selkeisiin pelisääntöihin, läpinäkyvyyteen ja tiedottamiseen.

Yhtiön maksut pidetään tasolla, joka takaa häiriöttömän ja laadukkaan toiminnan, mutta ovat kustannustehokkaita.

Toimintaa ohjaa Turun tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Yhtiön tulot perustuvat nykyisen suuruiseen myydyn veden määrään, toiminnallisissa mittareissa näkyviin maksujen muutoksiin sekä hyvin maltilliseen
odotukseen liittymismaksutuloista. Alkuvuodesta 2023 korotetaan veden ja jäteveden käyttömaksuja n. 4 %. Kustannusten nousuvaikutus asiakkaille
on pienempi, koska perusmaksut on tarkoitus pitää nykyisen suuruisena. Korotuksen syynä on yleinen inflaatio ja kustannusten nousu. Seuraava
maksujen muutos on tarkoitus tehdä suunnitelmakauden lopulla. Korotus vastaa normaalia laskennallista (1,5 %) inflaatiotasoa. Vesimaksujen koro-
tustarve arvioidaan kuitenkin vuosittain vastaamaan todellista tarvetta suhteessa kustannuksiin.

Toiminnalliset mittarit ovat jo nyt haasteellisella tasolla eikä niihin ole esitetty tiukennuksia. Toiminnallisten mittareiden hyvää kehitystä edistetään
tutkimisella, mittauksilla ja tiedon analysoinnilla sekä tietojen perusteella oikein kohdennetuilla ja oikea-aikaisilla saneerauksilla. Nämä toimenpiteet
eivät kuitenkaan riitä viemäriverkoston laskuttamattoman jäteveden eli sinne tarkoituksella, tahallisesti tai tahattomasti johdetun hulevesimäärän vä-
hentämiseen. Tarvittavat lisätoimenpiteet kohdistuvat erityisesti liittyjiin ja kadunpitäjään. Toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta hulevedet eivät ai-
heuttaisin viemäritulvia. Yhteistyössä kaupungin kanssa tehdään tiekartta hulevesien vähentämisen keinoista, aikatauluista ja kohdentamisesta ta-
lousarvio- ja suunnitelmavuosina.

Investoinnit perustuvat yhteishankkeiden osalta kaupungilta saatuun tietoon hankkeiden aikatauluista. Uudisrakentamisen ja joidenkin yhteisten sa-
neeraushankkeiden lisäksi yhtiöllä on myös omia saneerauskohteita. Saneerausinvestointeja pyritään tekemään vähintään poistojen mukaisella ta-
solla, jotta korjausvelkaa ei syntyisi. Tulorahoitus ei riitä talousarvio ja - suunnitelmakaudella investointien rahoittamiseen, vaan investointeja on
osittain rahoitettava vähentämällä vapaata omaa pääomaa tai ottamalla lainaa. Talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisen velan korkoja tai
lyhennystä.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Vesihuolto Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus,
min/asukas/vuosi (keskimääräinen) 23,9 <5 <5 <5 <5 <5

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvällä omaisuuden hallinnalla, ennakoivalla kunnossapidolla sekä riittävällä, oikein ja oikea-
aikaisesti kohdennetulla saneerauksella.

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Jakeluun toimitettavan veden laadussa ha-
vaitut poikkeamat laatuvaatimuksista, kpl 0 0 0 0 0 0

Jakeluun toimitettavan veden laadussa ha-
vaitut poikkeamat laatusuosituksista, kpl 0 0 0 0 0 0

Putkirikkojen määrä, kpl/100 vesijohtokilo-
metriä 4 <5 <5 <5 <4 <4

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvällä omaisuuden hallinnalla, tehostetulla reaaliaikaisella seurannalla ja ennakoivalla kun-
nossapidolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Hiilijalanjäljen pienentäminen
kartoitus

tehty
toimenpiteitä

toteutettu

päivitys suo-
situsten mu-

kaisesti

kohdennetut
tavoitteet

päivityksen
perusteella

kohdennetut
tavoitteet

päivityksen
perusteella

kompensaa-
tiotarpeen

arviointi

Toimitilojen energiatehokkuus (lämmitys-
energia MWh) 2497 2400 <2300 <1500 <1000 <1000

Työmaiden hiilineutraalius
kartoitus

osittain tehty
toimenpiteitä

toteutettu

päivitys suo-
situsten mu-

kaisesti,
urakkakilpai-
luissa tavoit-

teellisena
green deal-
periaatteet

oman kalus-
ton uusimi-

nen, urakka-
kilpailuissa ja
kuljetuksissa

tavoitteelli-
sena green

deal- periaat-
teet

oman kalus-
ton uusimi-

nen, urakka-
kilpailut ja

kuljetukset
green deal-

periaatteiden
mukaisesti

työmaat hiili-
neutraalit tai

päästöjä
kompensoitu

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiölle on laadittu vuoden 2020 tietojen perusteella hiilijalanjälkiselvitys sekä tiekartta päästöjen
vähentämiseen. Tiedon puuttumisen vuoksi jotkin osiot jäivät puuttumaan tai niitä on laskettu yleisillä tiedoilla. Päästövähennystoimenpiteiden vaiku-
tusta ei arvioitu numeerisesti. Selvityksessä on suosituksena päivittää laskelmia säännöllisesti, täydentää puuttuvaa tai yleistä tietoa tarkemmaksi
sekä arvioida päästövähennystoimenpiteiden todellista vaikutusta. Kompensaatiotarvetta arvioidaan suunnitelmakauden lopulla.

Toimitilojen energiatehokkuutta edistetään, kun vuoden 2024 aikana yhtiön toimisto muuttaa LEED-Platina ympäristösertifikaatin saaneeseen Infra
City toimitiloihin Itäharjulle. Yhtiön varikkotoiminnoille kunnostetaan tilat Tierankadulle. Kunnostus sisältää energiatehokkuus ja hiilineutraaliustoimen-
piteitä. Mittarissa on vuoden 2021 osalta pinta-alaperusteinen arvio yhtiön osuudesta Logomon ja Kaurakadun vuokratilojen kaukolämpöenergiasta.
Halistentie 4 kaukolämmönkulutus sisältää koko Halisten alueen lämmitysenergian - Turun Seudun Vesi Oy:n varalaitostilojen lämmityksen ja kau-
pungin muille vuokraamat tilat. Tavoitteena on aleneva ja hiilineutraalisti tuotettu lämmitysenergia.

Työmaiden hiilineutraaliutta kehitetään Green Deal - periaatteiden mukaisesti. Hiilijalanjälkiselvityksessä oli jo toimenpiteitä muun liikkumisen hiili-
neutraaliustoimenpiteistä.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Vesihuolto Oy

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Vesijohtoverkoston saneeraus milj. € 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0

Viemäriverkoston saneeraus milj. € 5,4 5,4 4,5 4,5 4,4 4,4

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Verkostosaneeraukset toteuttavat useaa EU-taksonomian mukaista tavoitetta. Päätavoitteet
ovat kuitenkin vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu sekä ympäristönpilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen. Sanee-
rauksella ja erityisesti erillisviemäröinnillä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Toimitusjohtaja: Risto Siilos

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Säätiön tehtävänä on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saami-
sesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja sekä huolehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan kohderyh-
män tulevaa tarvetta varten.

Toimintaympäristön muutostekijät

Keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä:

- yleiset talouden epävarmuustekijät (kustannusten nousu, korkojen nousu, inflaatio, taloussuhdanne)
- rahoituksen ja investointiavustusten saatavuus (ARA) uudishankkeisiin ja peruskorjauksiin
- opiskelutapojen muutokset (etä-/läsnäopiskelu)
- ilmastonmuutos
- Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muutokset

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

TYS:n tavoitteena on, että sen asuntojen vuokrataso on 15 – 20 % alle markkinavuokrien ottaen huomioon, että vertailussa on mukana myös sähkö,
vesi ja internetyhteys.

Säätiön hiilineutraaliustiekartan tavoitteena on, että TYS käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään vuonna 2029 ja selvittää
mahdollisuuksiaan siirtyä hiilineutraalin energian käyttöön jo aikaisemmin. TYS pyrkii jatkuvaan oman toimintansa päästöjen vähentämiseen siten,
että oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2029 on 70 % pienempi kuin vuonna 2020. Toiminnasta aiheutuvat päästöt kompensoidaan viimeistään
vuodesta 2029 alkaen. Uudisrakentamisen osalta jokaisessa kohteessa tarkastellaan mahdollisuuksia vähentää rakentamisen päästöjä. ARA sään-
telyn vaikutusta säätiön toimintaan ja taloudellisiin mahdollisuuksiin tarkastellaan ja omalla toiminnalla pyritään vaikuttamaan toimintakentän käytän-
teisiin ja asenteisiin. Lisäksi TYS tarkastelee mahdollisuuksiaan sitoutua vähähiilisten työmaiden green dealin mukaisiin tavoitteisiin vuoteen 2029
mennessä.

Säätiön toiminnasta on tunnistettu neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiak-
kaat sekä kestävä asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun
näkökulmat. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vastuullisuusraportissa vuosittain.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Yleisten talouden epävarmuustekijöiden (kustannusten nousu, korkojen nousu, inflaatio, taloussuhdanne) vaikutus sekä rahoituksen ja investoin-
tiavustusten saatavuus (ARA) uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdollisuuksiin lähiaikoina tulee arvioitavaksi.

Säätiön vuosittainen strategian päivitys tehdään ja vahvistetaan vuosikellon mukaisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Säätiön toimintasuunnitelma
ja budjetti tulee vuosikellon mukaisesti vahvistettavaksi lokakuussa säätiön hallituksessa.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Käyttöaste, % 95,7 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto, 1 000 eur 27 349 28 619 29 063 28 660 29 890 31 180

Liikevoitto, 1 000 eur 3 170 2 390 1 839 2 060 2 060 1 760

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Asukaspaikkojen määrä, kpl 6 955 7 180 7 180 7 180 7 180 7 180

Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupun-
gissa olevien opiskelijoiden määrään, % 20,5 21 21 21 21 21

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Säätiö jatkaa Response-hankkeen toteutta-
mista.

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hankkeiden vaikutuksia ei ole vielä arvioitu.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Kiinteistöjen korjauksissa tehdään energia-
luokan parannuksia.

Työ käynnis-
tyy mahd.

vuoden 2024
aikana

Hiilijalanjälki, t CO2-ekv 4572 4157 3742 3327 2912 2497

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamisen osalta jokaisessa kohteessa tarkastellaan mahdollisuuksia vähentää raken-
tamisen päästöjä. ARA sääntelyn vaikutusta säätiön toimintaan ja taloudellisiin mahdollisuuksiin tarkastellaan ja omalla toiminnalla pyritään
vaikuttamaan toimintakentän käytänteisiin ja asenteisiin. Lisäksi TYS tarkastelee mahdollisuuksiaan sitoutua vähähiilisten työmaiden green dealin 
mukaisiin tavoitteisiin vuoteen 2029 mennessä.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
TVT Asunnot Oy -konserni

TVT Asunnot Oy -konserni
Toimitusjohtaja: Teppo Forss

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen kohtuuhintaista turvallista asumista ja monipuolisia vuokra-asumisen vaihtoehtoja. Se on
kilpailukykyinen ja laadukas asiakaslähtöinen yritys.

Yhtiö toteuttaa toimialueellaan valtakunnallista ja alueellista asuntopolitiikkaa omistamalla, hallinnoimalla ja kehittämällä kaupungin asuntokantaa
huolehtien erityisesti kohtuuhintaisesta elinkeinopoliittisesta vuokra-asuntotarjonnasta ja sosiaalisesta asumisesta Se noudattaa toiminnassaan voi-
massa olevaa osakeyhtiölakia, arava- ja korkotukilainsäädäntöä sekä muuta toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Yhtiö omistaa ja hallinnoi yli 11 000 erilaista asuntoa ympäri Turkua. Tämä vastaa noin 10 prosenttia kaikista asunnoista ja noin 20 prosenttia vuokra-
asunnoista, mikä on tyypillinen keskuskaupunkien asuntorakenne. Yhtiöllä on noin 20 000 asukasta. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuus-
yhtiöineen. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Turun Palvelutilat Oy, Turun Osakehuoneistot Oy ja Turun Päiväkodit Oy.

Yhtiö noudattaa lakien ja ohjeiden mukaan omakustannusperiaatetta. Asuinhuoneistojen vuokrat määräytyvät asuinhuoneistokohtaisesti, asunnon
sijainnin, kunnon ja varustetason mukaan ja muodostuvat kiinteistön hoitokuluista sekä koko yhtiön asuntokannan rakentamiseen ja peruskorjaami-
seen ottamien lainojen koroista ja lyhennyksistä.

Omalle pääomalle omistaja on edellyttänyt muiden yleishyödyllisten asuntotoimijoiden tuottotavoitteisiin rinnastettavaa kohtuullista tuottoa. Vuosittai-
nen tuotto realisoituu pääosin yhtiölle myönnetyllä pääomalainalla.

Toimintaympäristön muutostekijät

Vuokra-asumiseen vaikuttavat tulot, varallisuus, tarpeet, suhdanteet, väestörakenne ja niiden kehitys. Merkittävimmät toimintaympäristön muutoksiin
liittyvät riskit ovat vaihtelut asuntojen kysynnässä ja sitä kautta käyttöasteessa sekä vaihtelut rahoituksen ja hoitokulujen hinnassa.

Suuri osa yhtiön rakennetusta asuntokannasta tulee peruskorjausikään lähivuosina. Yhtiöllä on edessä suurten peruskorjausten aika mm. 1970-
luvulla rakennetussa kannassa.

Asukkaiden toiveet ja vaatimukset palvelullisesti ja laadullisesti jatkavat kasvuaan, mikä heijastuu toimintoihin ja kustannuksiin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö muuntuu seudulliseksi asuntotarjoajaksi.

Yhtiön asuntojen kokonaismäärää voidaan kasvattaa hallitusti siten, että yhtiön asuntokannan suhteellinen osuus Turun asuntokannasta pysyy sa-
mana ja yhtiön omistamien asuntojen määrä liikkuu 5 %:n vaihteluvälin sisällä suhteessa Turun kokonaisasuntokantaan.

Yhtiön erääntyvät arava- ja korkotukilainat jälleenrahoitetaan konsernin sisäisellä lainalla yhteistyössä konsernihallinnon talousasioiden kanssa, siltä
osin kuin tulorahoitus ei riitä niiden poismaksamiseen. Tavoitteena on koko konsernin hyötyminen emokaupungin edullisesta varainhankinnasta, joka
kanavoidaan osin myös yhtiölle. Tällä pyritään hillitsemään yhtiön vuokralaisten yleistä asumiskustannusten nousua.

Jälleenrahoitus liittyy osaltaan myös yhtiön vanhojen aravalainojen konvertointiin, joille kaupunginvaltuusto on myöntänyt omavelkaisen takauksen.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

TVT Asunnot Oy ei ole pystynyt pitämään asuntokantansa osuutta Turun koko asuntokannasta valtuuston asettaman tavoitteen mukaisena. Uudis-
tuotantoa ei ole pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti, koska uusia asuntokohteita varten ei ole ollut riittävissä määrin rakennuskelpoisia
tontteja. Tilanne on kehittynyt ja uusia rakennuspaikkoja on saatu ja niiden myötä rakentamista käyntiin.

Suuren kysynnän ja uudistuotannon vähäisyyden vuoksi TVT Asunnot ei ole voinut suunnitellusti luopua asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuu-
hintaiseen vuokrakäyttöön tai joissa on korkeita ylläpito- tai korjauskustannuksia. Luopumisia tarvitaan, jotta voidaan välttää kustannuksiltaan merkit-
tävät korjausinvestoinnit kohteisiin, jotka eivät tulevina vuosina vastaa yhtiön asunnonhakijoiden esittämää kysyntää.

Kaupunginvaltuuston asettama sitova tavoite on, että TVT:n suhteellinen osuus Turun koko asuntokannasta on 10,5 % (vaihteluvälillä 10,25–
10,75 %). Turun koko asuntokanta vuoden 2021 lopussa oli 120 000 ja TVT:n hallinnassa oleva asuntokanta Turussa oli 11 600, mikä on 9,7 % Turun
koko asuntokannasta. Erotus tavoitteen keskimäärään on yli 900 asuntoa.

TVT:n asuntotuotantotavoite on noussut vaiheittain sadasta kolmeensataan asuntoon vuodessa ja tavoite noussee tulevina vuosina 400 asuntoon
vuodessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan riittävästi rakennuspaikkoja ja rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden luovutuksesta menee 2–3
vuotta asuntojen valmistumiseen. Jos samalta alueelta luovutetaan suurempi määrä kerralla, asuntojen tuottaminen tapahtuu useamman vuoden
aikana.

Uudet asunnot tuotetaan lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti kaupungin tuottamalle ja TVT:lle luovutetulle maalle sekä TVT:n kanssa yhdessä kehi-
tettäville paikoille. Tätä täydennetään TVT:n maan- ja rakennuspaikkojen hankinnalla markkinoilta. 400 asunnon vuosituotanto edellyttää noin
30 000 k-m2 rakennusoikeutta noin kolme vuotta ennen tätä tavoitetta.
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Uudistuotanto sisältää Turun koko asuntokannan kasvun myötä TVT:n suhteellisen määrän ylläpitoon tarvittavan tuotannon ja luopumiset kuten pu-
rettavan vanhan kannan korvaus. Asunnot, jotka eivät sovellu TVT:n tarkoitukseen kohtuuhintaisesta asumisesta, myydään ja korvataan. Lisäksi
uudella tuotannolla kiritään umpeen kaupunginvaltuuston tavoitteesta jäätyä määrää.

Asuntotuotantomäärätavoite on hyvin korkea. Rakennusoikeus ja -paikat ovat erityisen kriittinen resurssi.

Rakentamisen suhdanne ei tue investointeja, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Rakennustyön hinnalla on suuri vaikutus asukkaille muodostuvan
vuokratason kohtuuhintaisuuteen. Rakennuskannan iän vuoksi TVT Asunnot tekee vuosittain peruskorjauksia, jotka osaltaan edellyttävät myös ra-
hoitusta.

Yli 300 asunnon nettolisäys kasvattaisi TVT Asunnot Oy:n liikevaihtoa noin 3,0 Meur vuodessa.

Asumisen kustannusten odotetaan nousevan ihmisten maksukykyä enemmän. Tämä koskee erityisesti osaa yhtiön asukkaista. Hoitokustannusten ja
erityisesti energian hintaan liittyy epävarmuutta suunnittelukaudella.

Korkotason odotetaan nousevan suunnittelukaudella. Yhtiö pyrkii pitkäjänteisesti suojautumaan korkojen nousulta. Yhtiön käyttämiin ARA- korkotuki-
lainoihin sisältyy rakenteellinen suoja merkittävää korkojen nousua vastaan. Päättyvien lainojen konvertointia jatketaan yhdessä kaupungin kanssa.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Turun kaupungille pääomalainasta makset-
tava korko, 1 000 eur 1 138 1 135 1 135 1 138 1 135 1 135

Turun kaupungin muista lainoista makset-
tava korko, 1 000 eur 3 452 3 038 3 123 3 000 3 000 3 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lainakorkojen maksu velkasopimusten mukaisesti. Korkomenot on arvioitu nykyisen lainakan-
nan perusteella huomioiden päättyvien lainojen uusiminen.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto, 1 000 eur 89 338 90 000 93 000 96 000 99 000 102 000

Liikevoitto, 1 000 eur 15 876 15 000 18 000 19 000 20 000 21 000

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Käyttöaste, % (emoyhtiö) 99,0 98 98 98 98 98

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ymmärretään asiakkaan tarpeita asunnolle ja palvelullisesti. Pidetään asunnon hinta kohtuulli-
sena. Samaan aikaan tavoitellaan sekä riittävää tarjontaa markkinoilla että korkeaa käyttöastetta.

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä /
asuntojen määrä kaupungissa, % (emoyhtiö) 9,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Uudistuotanto, kpl 30 300 300 400 400 400

Luopuminen, kpl 90 50 50 50 50 50

Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön
hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö) 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asuntokannan osuus pidetään kiinteistökehityksellä vakiona vaihteluvälin 10,2–10,7 % sisällä.
Asuntoja kannattaa tehdä rakennusalan suhdanteita ja tarjolla olevia rahoitusmuotoja hyödyntäen. Lisäksi luovutaan TVT:n tarjontaan sopimattomasta
ja asukkaille kalliiksi muodostuvasta asuntokannasta. Asuntomäärää pyritään kasvattamaan nettomääräisesti n. 300 asunnolla vuodessa. Yhteistyö
erityisryhmien asuttajien kanssa jatkuu.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhteiskäyttöautoja pilotointihankkeissa 0 0 1 2 3 4

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiön öljylämmitteisten asuintalokohteiden
määrä 2 2 1 1 0 0

Normeerattu lämmönkulutus (muutos vuo-
teen 2015 verrattuna) -15,5 % -16,0 % -16,5 % -17,0 % -17,5 % -18,0 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tavoitteisiin pyritään Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimuksen (VAETS) mukaisin
toimenpitein.
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Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Toimitusjohtaja: Maria Aspala

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Asumisoikeusasuntojen omistaminen, ylläpito ja tuottaminen sekä asumisoikeuksien luovuttaminen käyttäjille voi-
massa olevien säännösten mukaisesti Turussa ja lähikunnissa. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä tavoittelematta
liiketaloudellista voittoa.

Toimintaympäristön muutostekijät

 Viime vuosina kasvanut asumisoikeusasuntojen kysyntä on pysynyt vuonna 2022 korkealla tasolla. Talouden
tulevaisuuden näkymien ja työllisyystilanteen epävarmuus ohjaa asuntokysyntää turvallisen ja joustavan asu-
misoikeuden pariin. Asumisoikeusasuntojen kysyntä on korkealla tasolla valtakunnallisesti ja Euroopassa oleva
kriisi ei näy vaikuttavan asumisoikeusasuntojen kysyntään negatiivisesti kuten sen ennustetaan tekevän omis-
tusasuntojen hinnannousun ja kauppamäärien osalta.

 Inflaatio ja nousseet rakennus-/korjauskustannukset nostavat asumisenkustannuksia asumismuodosta riippu-
matta.

 Turun seudun vetovoimaisuus ja asumisoikeuden kysyntä tukevat uudiskohdeinvestointeja. Muuttovoitto Var-
sinais-Suomen kasvukeskukseen tukee osaltaan Vaso kotien tarvetta myös tulevina vuosina. Kuten aiemminkin
monesti todettu, suhdannevaihteluista huolimatta ARA-hintaisten tonttien hankkiminen kaupunkien keskus-
toista ja palveluiden läheisyydestä on haasteellista. ARA-hintaisen asuntotuotannon tonttien luovutukset ovat
avainasemassa monipuolisten asuinalueiden rakentamisessa.

 Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2021 uuden asumisoikeuslain. Asumisoikeuden perusperiaatteet pysyvät en-
nallaan, mutta asumisoikeuslain muutos yhtenäistää asukasdemokratiaa ja lisää läpinäkyvyyttä sekä yksin-
kertaistaa ja nopeuttaa asukasvalintaa. Laki astui voimaan 1.1.2022. Asukashallinnon säännökset astuvat voi-
maan siirtymäsäännöstön jälkeen vuoden 2022 syyskuussa ja asukasvalinnan säännökset vasta 2023 aikana.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

 Investointien osalta tulemme jatkamaan myös vuonna 2023 uudistuotannon edellyttämää kiinteistökehitystä
sekä tonttihankintaa. Talousarvion uudistuotantoinvestoinnit vuonna 2023 käsittävät arviolta kolmen kerros-
talo uudiskohteen ja kahden uudisrivitalokiinteistön rakentamisen käynnistämisen.

 Perusparannusinvestointisuunnitelman toteuttamista jatketaan, kuitenkin siten, että käynnistettävät hank-
keet ja hankkeiden aikataulu valikoituu kustannusten kautta.

 Vaso on käynnistänyt asumiseen liittyvien palveluiden suunnittelun.
 Vaso jatkaa työtään Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.  Yhtiö osallistuu

aktiivisesti ilmastosuunnitelman toteuttamiseen erityisesti asumiseen liittyvillä kestävillä energiaa säästävillä
ratkaisuilla ja sähköisen liikkumisen ratkaisuilla.

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

 Inflaatio ja nousseet rakennuskustannukset näkyvät Vason vastikekehityksessä maltillisesti. Vason taloudessa
on useita kustannusnousua tasaavia tekijöitä ja äkillisiin suuriin vastikenousuihin ei nähdä tarvetta vuodelle
2023.

 Investointeja viedään eteenpäin rakennuskustannusten salliessa niiden edistämisen. Investointeihin liittyy
kuitenkin useita epävarmuustekijöitä aina urakoitsijoiden kiinnostuksesta lähtien Aran kustannusraamien to-
teutumiseen saakka.

 Kysynnän ennakoidaan jatkuvan aiempien vuosien tapaan korkeana myös vuonna 2023. Vason hakijamäärät
ovat kuluvalla tilikaudella säilyneet hyvällä tasolla ja asuntojen kappalemääräinen käyttöaste on ollut alku-
vuoden n. 99%.

 Vason taloudellisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana vuonna 2023.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Käyttöaste kpl, % 98,6 99 99 99 98 98

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vason brändin vahvistaminen, asuntojen haluttavuuden ja käyttöarvon ylläpito kiinteistö- ja
asuntokorjauksina.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Liikevaihto, 1 000 eur 25 302 25 887 26 522 27 848 29 241 30 702

Liikevoitto, 1 000 eur 5 567 4 000 4 100 4 100 4 200 4 300

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihto kasvaa käyttövastikekorotusten, asuntoneliöiden lisääntymisen ja käyttöasteen ke-
hityksen mukaisesti. Liikevoitto kattaa yhtiön rahoituskulut sekä varautumisen kiinteistöjen jaksottaisten ja perusparannuskorjausten rahoittamiseen
so. asuintalo/korjausvarauksen. Varmistetaan kiinteistöjen laadukas ylläpito- ja korjaustoiminta.

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä,
kpl 2 766 2 826 2 929 2 977 3 120 3 240

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä
suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-
asuntojen kokonaismäärään, %

67,0 67,0 67,5 68,0 68,0 67,0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamisen toteutuksen volyymista keskustojen ja palvelujen lähellä oleville kerrostalo-
tonteille pidetään kiinni, joihin tuotetaan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville asukkaille laadukkaita asumisoikeusasuntoja. Jonkin verran tuote-
taan yksikerroksisia pari- ja rivitaloasuntoja perheille.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteet 569 635 715 765 815 865

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudis- ja perusparannuskohteissa mahdollistetaan sähkö- ja hybridiautojen lataus ja käyttö.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmasto-
suunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Öljylämmityskohteiden lukumäärä 5 5 4 3 2 0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Korvataan öljylämmityskohteet maalämmöllä, vesi-ilmalämpöpumpuilla tai kaukolämmöllä (tuo-
tettu uusiutuvilla energialähteillä).
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Visit Turku Archipelago Oy
Toimitusjohtaja: Kristiina Kukkohovi (5/2022)

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tehtävänä on laaja-alaisesti johtaa ”DMO/Destination Management Organisation”-mallilla alueellista matkailun kehittämistä. Yhtiö luo alueen
strategian, toimintasuunnitelman ja tavoite-ohjelman sekä organisoi yhtiön toiminnat tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Yhtiö johtaa Visit Turku-brändiä
sekä edistää yhtiön brändiportfolion kehittymistä (Visit Naantali, Visit Parainen) sekä kehittää uuden alueellisen brändin työnimellä ”Archipelago”.
Yhtiö koordinoi ja johtaa alueellisia strategian mukaisia kehityshankkeita ja projekteja, johtaa matkailun digitaalisia kanavia (myynti/markkinointi) sekä
kehittää yhdessä verkoston kanssa alueen digitaalisia edellytyksiä. Yhtiö johtaa matkailumarkkinointia sekä myyntiä koko alueen Turku, Naantali,
Parainen/saaristo) puolesta sekä vastaa alueellisen verkostomallin rakentamisesta sekä johtamisesta. Yhtiö edistää matkailuinvestointien saamista
alueelle samoin kuin vastaa lentoliikennestrategian toteuttamisesta matkustajaliikenteen näkökulmasta.

Toimintaympäristön muutostekijät

Matkailun toimintaympäristö on viime vuosina ollut jatkuvassa muutostilanteessa. Matkailun toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaasti niin glo-
baalit trendit ja mullistukset kuin paikalliset muutokset mm. kulutuksessa. Matkailun ennen koronaa tehdyt strategiahankkeet ja projektit vaativat
päivittämistä tulevaisuuteen toimintaympäristön muutosten vuoksi. Matkailun globaaleihin trendeihin tulee kyetä vastaamaan niin alue- kuin yritysta-
solla; digitaalisuus, kestävä kehitys, FIT-matkailun kasvaminen sekä asiakaskokemus ja turvallisuusaspektit laajasti muutamia mainitaksemme. Lä-
hitulevaisuuden osalta, kuluttajien luottamus/käytettävissä olevat tulot tulevat merkittävästi vaikuttamaan matkailu/hospitality segmentiin.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yritys on perustamisvaiheessa. Olennaiset toiminnan tavoitteet 2023:

 Yrityksen roolin ja mandaatin määritys tavoitteineen
 Yrityksen strategia 2023 eteenpäin
 Yrityksen toimintasuunnitelman ja tavoitteiden rakentaminen vaiheittain (Vuosi 2023 -> Long term)
 Matkailukehittämisen uudelleenorganisointi alueen/Turun sisällä
 Yrityksen organisoituminen laajasti – pitäen sisällään myös vanhojen toimintojen saneeraus sekä henkilöstön rekrytointi/tehtävien uudel-

leenmääritys
 Yrityksen kulttuurin, arvojen ja toimintatapojen määritys
 ”Must Win Battles 2023” – olennaisten heti toimintaan vaikuttavien toimenpiteiden lanseeraus

Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan

Vuoden 2023 osalta yhtiön talousarvio rakentuu loppuvuoden 2022 aikana. Tulevan vuoden suunnittelussa olennainen ”liikkuva” toimintaerä on hen-
kilöstö – samaan aikaan käynnissä oleva uudelleenorganisoituminen. Nämä taas määrittävät käytettävissä olevat resurssit varsinaiseen kehitystoi-
mintaan. Vuosi 2023 on edelleen yhtiön toiminnan rakennus/balanssisointivaihetta ja pidemmän tähtäimen suunnitelmiin pääsemme hallituksen, uu-
den johtoryhmän sekä yritysverkoston kanssa vasta tulevan vuoden aikana johtuen liikkeenluovutuksen ja toiminnansuunnittelun linjauksista.



TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023–2026
Visit Turku Archipelago Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön perustamisvaiheen toteuttaminen

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Organisaatiomallin määrittely Toteutettu

Palvelusopimusten määrä 3 x x x

Strategian määrittäminen ja jalkauttaminen Toteutettu

Liikevaihdon määrä, 1 000 eur 3 150 x x x

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön perustamisprosessin läpivienti 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisunsa ja/tai b) työmaansa hiilineutraaleiksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit: Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio
2023 2024 2025 2026

Oman toiminnan periaatteiden määritys n/a n/a Määritetty

Yritysverkostoon vaikuttaminen (esim. STF
sertifikaatti/määrät alueella/Visit Finland) n/a n/a Määritetty

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö aloittaa toimintansa virallisesti 2023. Samalla määritetään yhtiön toiminnan periaatteet
koskien myös Turun ilmastosuunnitelmaa ja Visit Finland Sustainable Travel sertifikaatin tavoitetasoa matkailualueella.


