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Turku vuosi 2021

 Talousalueen kehitys
 Kaupungin talous-

ennuste
 Työvoiman käyttö ja

henkilöstömenot



Talousalueen kehitys
Seudullinen kehitys
 Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Turun seutukunnassa heinäkuun

lopussa 2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 12,2 %
(laskua -2,8 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2020 heinäkuuhun).

Väestönkasvu ja työllisyystilanne
 Turun heinäkuun lopun 2021 ennakkoväkiluku oli 194 108 jossa oli vähennystä vuoden

2020 lopun vahvistettuun väkilukuun 283 henkeä. Vuoden 2020 heinäkuuhun verrattuna
väestö on kuitenkin kasvanut 1 078 henkeä.

 Heinäkuun lopun ennakkotietojen mukaan muunkielisiä (äidinkieli muu kuin suomi tai
ruotsi) oli Turussa 24 578, n. 13 prosenttia väestöstä. Muunkielisen väestön määrä on
kasvanut vuoden 2020 heinäkuusta 1 150 hengellä.

 Turun työttömyysaste oli heinäkuussa 2021 15,3 %  (laskua -2,7 prosenttiyksikköä
heinäkuusta 2020).



Työvoiman käyttö ja henkilöstömenot
(tammi-toukokuu)

Kaupungin henkilöstö
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

2021 2020

Henkilötyövoima raportointijaksolla 10 431,7 10 060,1*
(10 063,1)

Työvoiman muutos ed. vuodesta, henkilötyövuotta 371,6 (3,69%)*

* Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Perheoikeudellisen yksikön siirtyminen omaksi toiminnaksi maalis-
huhtikuun aikana 2020 ja järjestelmäasiantuntijoiden siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä 2M-IT Oy:lle 1.9.2020)

Palkkakulut
koko henkilöstö

2021 2020

Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa 190,0 177,3

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, miljoonaa euroa 12,7 (7,16%)

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020-28.2.2022 kustannusvaikutus kokonaisuudessaan vuodelle 2021
on keskimäärin 2,11 % eli noin 9,2 miljoonaa euroa.



Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen
ennuste

Työvoima (henkilötyövuodet)
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

Talousarvio
2021

muutoksin

Ennuste Poikkeama

Työvoiman käyttö, koko vuosi 10 250,7 10 290,6 39,5

Työvoiman käytön ennuste vs. edellinen vuosi
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

2021 2020

Työvoimaennuste 10 290,6 10 153,9*
(10 156,9)

Työvoiman muutos ed. vuodesta, henkilötyövuotta 49,7 (0,5%)*

Palkkakuluennuste vs. edellinen vuosi
koko henkilöstö

2021 2020

Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa 447,4 421,1

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, miljoonaa euroa 26,3 (6,2%)

*Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Perheoikeudellisen yksikön siirtyminen omaksi toiminnaksi maalis-huhtikuun
aikana 2020 ja järjestelmäasiantuntijoiden siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä 2M-IT Oy:lle 1.9.2020)

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020-28.2.2022 kustannusvaikutus kokonaisuudessaan vuodelle 2021 on
keskimäärin 2,11 % eli noin 9,2 miljoonaa euroa.



Henkilöstömenojen ennuste suhteessa
talousarvioon

Henkilöstökulut
miljoonaa euroa

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

muutoksin

Ennuste Poikkeama

Henkilöstökulut 522,3 551,1 559,5 -8,4

Palkat ja palkkiot 421,1 438,5 447,4 -8,9

Eläkekulut 92,3 96,9 99,2 -2,3

Muut henkilöstösivukulut 17,6 17,5 18,8 -1,3

Henkilöstökorvaukset & -menojen korjauserät -8,8 -1,9 -5,9 +3,8

 Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020-28.2.2022 kustannusvaikutus kokonaisuudessaan vuodelle
2021 on keskimäärin 2,11 % eli noin 9,2 miljoonaa euroa.

 Nettopoikkeama:
+ menon alitus/tulon ylitys
- menon ylitys/tulon alitus



Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen
ennuste
 Työvoiman käytön ennustetaan ylittävän työvoimatavoitteen yhteensä 39,5

henkilötyövuodella. Merkittävimpiä poikkeamia työvoiman käytön ennusteeseen liittyen
ovat kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen korona-erillisrahoituksella
palkatun henkilöstön määrä sekä pormestarimalliin siirtymisen yhteydessä henkilöstön
rakenteeseen ja sijoittumiseen vaikuttava palvelukokonaisuuksien hallintojen
keskittäminen konsernihallinnon yhteisiin palveluihin. Tämä näkyy erityisesti
konsernihallinnossa työvoimankäytön kasvuna ja vastaavasti toimialoilla
työvoimankäytön laskuna.

 Koko vuoden henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet) tulevat ennusteen mukaan
olemaan noin 559,5 miljoonaa euroa ja palkat ja palkkiot 447,4 miljoonaa euroa
(oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen
korjauserillä yhteensä 441,5 miljoonaa euroa). Nousua henkilöstökulujen osalta
talousarvioon kokonaisuudessaan tulisi olemaan yhteensä 8,4 miljoonaa euroa, joista
palkkojen ja palkkioiden osuus kaupunkitasoisesti olisi 8,9 miljoonaa euroa.

 Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020-28.2.2022 kustannusvaikutus
kokonaisuudessaan vuodelle 2021 on keskimäärin 2,11 % eli noin 9,2 miljoonaa euroa.



Tuloksen muodostuminen

 Avainlukuja 2021

 Tulosennuste

 Kulujen ja tuottojen
jakauma

 Nettokäyttömenojen
toteutuminen

 Verotulot ja
valtionosuudet

 Kertyneet ylijäämät ja
alijäämät



Kaupungin talouden avainlukuja

Miljoonaa euroa Tilinpäätös
2020

Ennuste
2021

Muutos
€

Muutos
%

Toimintakate -1 118,8 -1 208,8 -90,0 -8,0 %

Verotulot ja valtionosuudet 1 153,1 1 186,1 32,9 2,9 %

Vuosikate 64,9 4,6 -60,3 -92,9 %

Poistot ja arvonalentumiset 56,7 53,7 -3,0 -5,3 %

Tilikauden yli-/alijäämä 10,2 -47,0 -57,2 -559,2 %

Kertyneet ylijäämät 182,1 135,1 -47,0 -25,8 %

Investointimenot 80,4 147,6 67,2 83,6 %

Investointien omarahoitusosuus 77,0 145,3 68,3 88,7 %

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta -170,7 -307,1 -136,4 -79,9 %

Lainakanta 712,8 838,5 125,8 17,6 %



Kaupungin tulosennuste
Tuloslaskelma

1000 euroa Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

muutoksin
Ennuste

2021
Ennusteen
poikkeama

talousarvioon

Toimintatulot 436 593 447 073 455 475 8 402

Valmistus omaan käyttöön 1 601 1 610 1 610

Toimintamenot 1 557 007 1 589 562 1 665 871 -76 309

TOIMINTAKATE -1 118 814 -1 140 879 -1 208 786 -67 907

Verotulot 816 677 847 259 881 517 34 259

Valtionosuudet 336 454 296 618 304 551 7 933

Rahoitustulot ja -menot 30 583 27 300 27 300

VUOSIKATE 64 899 30 297 4 582 -25 716

Poistot ja arvonalentumiset 56 741 57 922 53 728 4 194

TILIKAUDEN TULOS 8 158 -27 625 -49 146 -21 521

Varausten ja rahastojen muutokset 2 078 1 945 2 145 200

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10 236 -25 680 -47 001 -21 321

Toimintakate ylittäisi
talousarvion
n. 68 milj. euroa

6,0 prosenttia

Suurimmat talousarvion
nettopoikkeamat:

Kaupunginhallitus (ml.
Työllisyyden palvelut)

3,9 milj. euroa

Kaupunginhallitus,
Kaupungin yhteiset

8,4 milj. euroa

Kasvatus- ja opetus
-5,9  milj. euroa

Hyvinvointi
-72 milj. euroa

Kaupunkiympäristö
-3,4 milj. euroa, josta

Joukkoliikenne -1,9 milj. euroa

Verorahoitus:

Verotulojen muutos
7,9 %

Valtionosuuksien muutos
5,7 % (vertailukelp.)

Ennusteessa on huomioitu syksyllä haettavat
korona-avustukset (10 milj. euroa)



Ennusteen käyttötalouden tulojen ja
menojen toteutuminen
Ennusteen käyttötalouden toimintatulot, yht. 455 milj. euroa

 Myyntitulot 137 milj. euroa
 Maksutulot 63 milj. euroa
 Tuet ja avustukset 57 milj. euroa
 Vuokratulot 166 milj. euroa
 Muut toimintatulot 33 milj. euroa

Ennusteen käyttötalouden toimintamenot, yht. 1.666 milj. euroa

 Henkilöstömenot 560 milj. euroa
 Palvelujen ostot 795 milj. euroa
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 589 milj. euroa
 Avustukset 69 milj. euroa
 Muut toimintamenot

(sis. vuokramenot) 184 milj. euroa
Sisältää valmistusta omaan käyttöön 2 milj. euroa.



Toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 90
miljoonaa euroa edellisvuodesta

Toimintakatteen muutos (ennuste verrattuna tilinpäätös 2020)

Palvelukokonaisuus (=pk)
Muutos,

miljoonaa
euroa *)

Muutos-
prosentti *)

Linkki
palvelukokonaisuuden

selvitykseen

Konsernihallinto -7,1 -15,0 %

Hyvinvoinnin pk -54,7 -8,1 %

Kasvatuksen ja opetuksen pk -14,0 -4,6 %

Vapaa-ajan pk -2,3 -3,6 %

Kaupunkiympäristön pk -11,6 -46,5 %

V-S aluepelastuslautakunta 0,3 19,8 %

Dia 29 Dia 32

Dia 36

Dia 46

Dia 40

Dia 43

Dia 49

*) Muutos on kaupunkitasolla vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, mutta ei palvelukokonaisuuksittain.
Palvelukokonaisuuksien muutoksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa pormestarimalliin siirtyminen ja toimialojen
hallintojen siirtäminen ja keskittäminen konsernihallinnon yhteisiin palveluihin. Toimintakatteen ennusteesta puuttuu vielä
syksyllä haettavat valtionosuudet, jotka tulevat vaikuttamaan toimintatuottoihin positiivisesti.



Verorahoituksen kertymän ennuste

Vuosien 2020 ja 2021
valtionosuudet eivät
ole keskenään
vertailukelpoisia
koronarahoituksen takia.

Vertailukelpoiset toteumat:
2020 283,4
2021 299,5
+5,7 %



Verorahoitusennuste
1000 € Tilinpäätös

2020
Talousarvio

2021
Ennuste

2021

Ennusteen
poikkeama

talousarvioon
nähden

Ennusteen
poikkeama

tilinpäätökseen
nähden

Kunnan tulovero 654 073 652 096 663 797 11 701 9 724

Kiinteistövero 52 412 65 598 68 451 2 853 16 039

Yhteisövero 110 192 129 564 149 269 19 705 39 077

Verotulot yhteensä 816 677 847 259 881 517 34 259 64 840

Valtionosuudet 336 454 296 618 304 551 7 933 -31 903

Verorahoitus yhteensä 1 153 131 1 143 877 1 186 068 42 191 32 937

Verotuloja ennustetaan kertyvän 31,9 milj. euroa talousarviota enemmän.
 Palkkasumman ennakoitua parempi kasvu (+4,0 %) parantaa kunnallisveron kertymää.
 Kiinteistöveron suuri poikkeama tilinpäätökseen nähden johtuu tilitysuudistuksesta, jolloin jatkossakin edellisen vuoden

kiinteistöveron kertymästä osa tilitetään vasta seuraavan vuoden tammi-helmikuussa.
 Yhteisöveron hyvä kehitys selittyy talouden myönteisellä kehityksellä ja kuntaryhmän 10 %-yksikön määräaikaisella

korotetulla jako-osuudella.
Valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 7,9 milj. eurolla.
 Valtionosuudet laskevat 9,5 % vuoteen 2020 verrattuna, mutta koronatuilla oikaistu valtionosuuksien kasvu

edellisvuoteen olisi 5,7 %.

paluu
diaan 11



Taseen kertyneet yli-/alijäämät

Miljoonaa euroa Tilinpäätös
2017

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Tilinpäätös
2020

Ennuste
2021

Tilikauden yli-/alijäämät 24,2 -47,8 -36,5 10,2 -47,0

Taseen yli-/alijäämät yhteensä 256,1 208,3 171,8 182,1 135,1

Taseen yli-/alijäämät ilman satunnaisia eriä 72,6 24,8 -11,7 -56,1 -103,1

Satunnaiset tuotot ovat kasvattaneet kertyneitä yli-/alijäämiä vuodesta 2012 lähtien vuoteen 2017 asti



Rahoitusasema

 Rahoituslaskelman ennuste
 Investoinnit ja vuosikate
 Antolainojen kehitys
 Korollisen kokonaisvelan

kehitys



Rahoituslaskelman ennuste (taulukko)

1000 euroa Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021 Muutokset

Talousarvio
2021

yhteensä
Ennuste

2021 Poikkeama

Toiminnan rahavirta 48 077 2 596 -198 2 398 -24 087 -26 486

Vuosikate 64 899 30 495 -198 30 297 4 582 -25 716

Tulorahoituksen korjauserät -16 822 -27 899 -27 899 -28 669 -770

Investointien rahavirta -52 621 -77 929 -47 649 -125 578 -112 465 12 195

Investointimenot 80 404 112 618 47 649 160 268 147 614 12 654

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 3 382 1 819 1 819 2 277 -459

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 24 401 32 871 32 871 32 871

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 544 -75 332 -47 847 -123 179 -136 553 -13 373

Antolainauksen muutokset -25 035 -111 300 -111 300 -86 300 25 000

Antolainasaamisten lisäykset 29 500 115 500 115 500 90 500 25 000

Antolainasaamisten vähennykset 4 466 4 200 4 200 4 200

Lainakannan muutokset -28 757 195 760 195 760 125 760 -70 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 110 000 200 000 200 000 150 000 -50 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 104 240 54 240 54 240 54 240

Lyhytaikaisten lainojen muutos -34 517 50 000 50 000 30 000 -20 000

Muut maksuvalmiuden muutokset -3 465

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -57 257 84 460 84 460 39 460 -45 000

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -61 801 9 128 -47 847 -38 719 -97 093 -58 373



Rahoituslaskelman ennuste
 Toiminnan rahavirta on 24,1 miljoonaa euroa negatiivinen heikosta tulorahoituksesta johtuen.

 Investointimenot 147,6 miljoonaa euroa alittavat talousarvion 12,6 miljoonalla eurolla.

 Toiminnan ja investointien rahavirta -136,6 miljoonaa euroa toteutuisi 13,4 miljoonaa euroa
talousarviota huonommin.

 Kaupunginvaltuusto päätti 14.6.2021 § 151 ko. esityksen liitteiden 1 ja 2 mukaisin ehdoin Viking Line Abp:n
terminaalirakennuksen lunastuksen ja takaisinvuokrauksen 5,1 % vuotuisella pääomavuokralla lunastushinnasta ja
että lunastuksen seurauksena investointien määrärahaa tulee korottaa ja esitys tarvittavasta korotuksesta
tuodaan päätöksentekoon kuluvan vuoden 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

 Talousjohtaja: ”Terminaalirakennusten lunastukseen ei ole varauduttu voimassa olevassa taloussuunnitelmassa ja
investointien määrärahaa tulee lunastuksen seurauksena korottaa enintään 17,5 milj. eurolla. Esitys vuoden 2021
investointimäärärahan korottamisesta tuodaan päätöksentekoon 2. osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin
huomioidaan kuluvan vuoden investointimäärärahojen käyttö ja viimeisin ennuste.” Lunastushinta ei sisälly nyt
tehtyyn ennusteeseen.

 Terminaalirakennuksen indeksitarkistetulla lunastushinnalla 17,895 milj. eurolla oikaistuna ennustettujen
investointimenojen  talousarviopoikkeamaksi muodostuisi - 5,2 miljoonaa euroa.

 Vaikutus maksuvalmiuteen on ennusteen mukaan negatiivinen yli 97 miljoonaa euroa.

Dia 21 Dia 34



Investoinnit ja vuosikate
Investointien omahankintameno ja vuosikate, miljoonaa euroa

Tilinpäätös
2017

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Tilinpäätös
2020

Ennuste
2021

Investointien omahankintameno 105,4 80,0 116,7 77,0 145,3

Vuosikate 53,6 6,2 11,7 64,9 4,6

Suunnitelman mukaiset poistot 55,0 55,8 57,7 56,3 53,7

Vuosikatteen kattaessa poistot
voidaan huolehtia olemassa olevan
omaisuuden säilyttämisestä
oletuksella, että poistot vastaavat
keskimääräistä vuotuista
investointitasoa.

Vuosikatteen ylittäessä poistot,
voidaan myös varautua
rakenteelliseen kehittämiseen.



Investointiosan toteutumisennuste

1000 euroa

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

Talousarvio
muutokset

Talousarvio
2021

yhteensä

Ennuste
2021 Poikkeama

Investointien rahavirta -52 621 -77 929 -47 649 -125 578 -112 465 12 195

Investointimenot 80 404 112 618 47 649 160 268 147 614 12 654

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 3 382 1 819 1 819 2 277 -459

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot 24 401 32 871 32 871 32 871

 Investointimenoennuste alittuu talousarvioon nähden 12,7 miljoonaa euroa

 Osakkeiden hankintamenoennuste alittuu 7,3 miljoonaa euroa

 Hankeyhtiöiden Tunnin juna ja Pikaraitiotie perustamisen määrärahan tarvetta
vuodelle 2021 on tarkennettu talousarviossa suunnitellusta.

 Infra- ja tilainvestointien rahankäyttöennuste alittuu 5,5 milj. euroa

 Kohteiden ajoituksen siirtyminen eteenpäin heijastuu investointien ajoitukseen ja
rahankäyttöennusteeseen.

paluu diaan 19
rahoitus-
laskelma



Tila- ja infrainvestointiohjelmien ennuste alittuu
talousarviosta 5,5 miljoonaa euroa

Tilainvestointimenojen ennuste 23,7 miljoonaa
euroa. Talousarvio muutoksin 28,0 miljoonaa euroa

 Nimetyt tilahankkeet > 1 M€ 14,9 M€ (63 %)
 Pienet hankkeet < 1 milj. euroa yht. 8,5 M€ (36 %)
 Energiatehokkuusinvestoinnit 0,3 M€ (1 %)

Infrainvestointimenojen ennuste 62,1 miljoonaa
euroa. Talousarvio muutoksin 63,3 miljoonaa euroa.

 Strategiset kärkihankkeet 27,9 M€ (45 % )
 Kiinteistökehityshankkeet 15,5 M€ (25 %)
 Korjausvelkaa alentavat hankkeet 12,9 M€ (21 %)
 Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta 3,1 M€  (5 %)

parantavat hankkeet
 Asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet   2,2 M€  (3 %)
 Toimintoja tukevat hankkeet 0,5 M€  (1 %)
 Aikaistettu toteutussuunnittelu 0,1 M€ (0,2 %)



Muut investoinnit ennuste alittuu talousarviosta 7,6
miljoonaa euroa

Ennuste yhteensä 57,4 miljoonaa euroa.
Talousarvio muutoksineen 65,1 miljoonaa euroa.
Ennusteen sisältyy Turku emon muut investointimenot, mutta ei infra- ja
tilainvestointeja.

 Sijoitukset, osakkeet 37,2 M€ (65 %)
 Tietojärjestelmät ja muu toiminnan kehittäminen   9,3 M€ (16 %)
 Koneet ja kalusto 7,2 M € (13 %)
 Maanhankinta 3,5 M€  (6 %)
 Arvo- ja taide-esineet ja muut aineelliset 0,2 M€ (0,4 %)



Antolainojen muutokset
1000 euroa Tilinpäätös

2020
Talousarvio

2021
Ennuste vuodelle

2021 Poikkeama

Antolainauksen muutokset -25 035 -111 300 -86 300 25 000

Antolainasaamisten lisäykset 29 500 115 500 90 500 25 000

Antolainasaamisten vähennykset 4 466 4 200 4 200

Antolainoja myönnetty pääosin TVT Asunnot Oy:lle
 Uusia antolainoja on myönnetty TVT Asunnot Oy:lle yhteensä 23 miljoonaa euroa kesäkuun alkuun mennessä. Lisäksi elokuun

lopussa yhtiölle myönnetään 33,1 milj. euroa antolainaa seudullisen asuntotuotannon toteutukseen.

 Lisäksi on myönnetty antolaina Forum Marinum – säätiölle (249 t€) sekä Logomon Tapahtumatilat Oy:lle (680 t€).

 Koko vuoden toteuman ennustetaan olevan enintään 90,5 miljoonaa euroa, koska muun muassa Turun Sataman FTT – hanke
ei lisää antolainojen määrää vielä tänä vuonna. Myös Turku Energian rahoitustarve on epävarma.

Antolainojen lyhennykset vuonna 2021 -4,2 milj. euroa
 Antolainoja lyhennetään velkakirjojen ehtojen mukaisesti talousarvion mukaisesti eli noin 4,2 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten antolainojen ennuste enintään 569 miljoonaa euroa 12/2021
(483 miljoonaa euroa vuonna 2020)
 Pitkäaikaisten antolainojen määrä kasvanee nettona enintään 86,3 milj. euroa. Suurimmat antolainat annetaan TVT Asunnot

konsernille ja antolainojen yhtiökohtainen jako saattaa muuttua vielä talousarviovuoden aikana.



Lainakanta ja kassavaranto
1000 euroa Tilinpäätös

2020
Talousarvio

2021
Ennuste

vuodelle 2021 Poikkeama

Lainakannan muutokset -28 757 195 760 125 760 -70 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 110 000 200 000 150 000 -50 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 104 240 54 240 54 240

Lyhytaikaisten lainojen muutos (kuntatodistukset) -34 517 50 000 30 000 -20 000

Korollinen velka kasvaa ennusteen mukaan nettona  enintään 126 milj. euroa
 Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 150 milj. euroa. Alkuvuoden hyvä rahoitustilanne saattaa

alentaa vielä ottolainauksen tarvetta loppuvuonna merkittävästi.

 Korollinen pitkäaikainen velka kasvaa ennusteen mukaan nettona  enintään 96 milj. euroa, mikäli kuntatodistuksia ei ole
laskettu liikkeelle vuoden vaihteessa. Kuntatodistuksia ei ole tarvinnut käyttää alkuvuoden aikana.

 Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 50 milj. euroa huhtikuun alussa ja se jälleen rahoitettiin vastaavalla 50 milj. euroa lainalla (EIB)
Laina oli kahdeksan vuoden kiinteäkorkoinen bulletlaina, jonka korko on 0,054 % vuodessa. Vuonna 2021 ei eräänny muita
pitkäaikaisia lainoja.

 Kassavaranto per 31.5 oli 113,7 M€, konsernitilitalletukset 108,7 M€ ja henkilöstökassatalletukset 38,4 M€ vastaavana aikana.

 Alkuvuoden aikana ei ole tehty yhtään koronvaihtosopimusta (korkojohdannaista), koska kokonaisvelan suojausaste on jo nyt
verraten korkea. Lisäksi uudet lainat nostetaan kiinteäkorkoisina, mikä poistaa erillisten koronvaihtosopimusten tarpeen.

 Vuoden 2020 lopussa konsernin korollinen kokonaisvelka eli lainakanta oli 1 437 miljoonaa euroa ja sen ennustetaan kasvavan
maltillisesti 1 550 miljoonaan euroon.

Lainakanta (korollinen kokonaisvelka)  oli 720,2 milj. euroa toukokuun 2021 lopussa (tilinpäätös 2020: 713 milj.
euroa) eli lainakanta on kasvanut ainoastaan seitsemän milj. euroa alkuvuoden aikana.
Lainakannan ennuste enintään 839 milj. euroa vuoden 2021 lopussa.



Oikaistu lainakanta 31.12. ennuste
1000 euroa 2017 2018 2019 2020

Ennuste
2021

Oikaistu lainakanta 109 180 284 230 269

Antolainat 648 641 458 483 569

Lainakanta yhteensä 757 821 742 713 839



Palvelukokonaisuuksien nostot

 Konsernihallinto

 Hyvinvointi

 Kasvatus ja sivistys

 Vapaa-aika

 Kaupunkiympäristö

 Varsinais-Suomen
Aluepelastuslaitos



Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen

 Merkittävin muutos konsernihallinnon toiminnassa on pormestarimalliin
siirtyminen ja toimialojen hallintojen keskittäminen yhteisiin palveluihin.

 1.6.2021 otettiin käyttöön järjestämistoiminto, jonka valmistelu on jatkunut
syksystä 2020 alkaen.

 Ulkoisen toimintaympäristön osalta koronapandemia vaikuttaa suoraan
toimintaan kaikkien tapahtumien peruuntumisena, henkilöstön etätyön
jatkumisena sekä koulutus- ja matkustuskustannusten normaalivuotta
merkittävästi pienempänä toteutumisena.

 Korona tulee edelleen nostamaan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuutta
ja ennuste vuodelle 2021 on 22,0 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu
18 milj. euron maksuosuuteen.

 Työllisyyden kehitys on kuitenkin kääntynyt positiivisempaan suuntaan, sillä
kesäkuun lopun tietojen mukaan Turun työttömyysprosentti oli 14,8 %, kun vuotta
aiemmin työttömyysprosentti oli 18,9 %.

paluu
diaan 13



Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 4,1 milj. eurolla.

 Merkittävimmät poikkeamat palvelualueittain:
 Hankkeet ja projektit –palvelualue alittaa talousarvion 2,0 milj. eurolla.

 Tall Ships races –tapahtuman peruuntuminen -1,5 milj. euroa

 Turun tiedepuisto –kärkihankkeessa osa projekteista on toteutunut suunniteltua aikataulua hitaammin

(-0,5 milj. euroa)

 Johdon tuki –palvelualue alittaa talousarvion 0,8 milj. eurolla koronan aiheuttamien tapahtumien

peruuntumisten johdosta ja edustuskulujen merkittävänä vähentymisenä.

 Edelleen kohdistettavat määrärahat –palvelualue alittaa talousarvion 0,7 milj. eurolla.

 Varausmäärärahoista jää varoja käyttämättä ja avustushakemuksia on tullut normaalivuotta

vähemmän.

 Yhteiset palvelut -palvelualue tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa, mutta

vastuualuekohtaisia poikkeamia tulee.
 Tilapalveluissa ulkoiset vuokrat ylittävät talousarvion 2,8 milj. eurolla uusien väistötilojen käyttöönoton

johdosta, joita ei talousarvion suunnitteluvaiheessa ollut tiedossa.
 työterveyshuollon palvelut tulee ennusteen mukaan tekemään talousarviota paremman tuloksen

lisääntyneen koronatestauksen johdosta, joka laskutetaan sisäisesti kaupungin yhteisistä
määrärahoista, missä vastaavasti tulee talousarvioylitys toimintakulujen osalta.

Konsernihallinto

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-27,4 M€
(nettomenojen alitus

4,1 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-27,4 M€
(nettomenojen alitus

4,1 M€)

HENKILÖSTÖ
707,6 htv

HENKILÖSTÖ
707,6 htv

paluu
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Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
 Työllisyyspalveluiden palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,2

milj. eurolla.

 Koronaepidemian vaikutukset näkyvät edelleen työllisyyspalveluiden 2021 talousluvuissa.

 Suurin yksittäinen tekijä menopuolella on työttömyyden perusteella maksettavan työmarkkinatuen

kuntaosuuden nousu.

 Syy tähän on kasvaneissa työttömyysluvuissa ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden nousussa, joka reagoi aina

viiveellä, kun yleinen työttömyystilanne alkaa kohenemaan.

 Mikäli työmarkkinat vetävät hyvin, henkilöstökulut nousevat ennusteesta palkkatukimenojen osalta. Se

puolestaan laskee osin työmarkkinatukimenoja ja avustusten ylitys laskee, samalla nostaen tuloja

valtionavustukissa (palkkatuki). Tulopuolella työkeskuksella on myös haasteita saada myyntituoton tavoitetta

täyttymään, johon vaikuttaa myös töiden tilauspuolella korona.

Työllisyyden
palvelukokonaisuus

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-34,3 M€
(nettomenojen ylitys

0,2 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-34,3 M€
(nettomenojen ylitys

0,2 M€)

HENKILÖSTÖ
87,3 htv

HENKILÖSTÖ
87,3 htv

paluu
diaan 11



Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa
pysymiseksi

 Konsernihallinto on ennusteen mukaan alittamassa talousarvion.



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset
toiminnot

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden
tilinpäätökseen

 Toimintakate-ennuste (nettotulo) kasvaa  12,5 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna

 Kaupunkitasoiset erät on siirretty kaupungin yhteisiin toimintoihin, muutos ei ole vertailukelpoinen
edelliseen vuoteen.

 Omarahoitusosuudet on siirretty kaupungin yhteisiin toimintoihin, on otettu huomioon
vertailukelpoisuudessa edelliseen vuoteen verrattuna

 Kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta, on otettu huomioon vertailukelpoisuudessa
edelliseen vuoteen verrattuna

 Toimintatuottojen ennuste kasvaa 15,1 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna

 Kaupungin yhteiset toiminnot: Maanmyyntitulot ja maankäyttösopimuskorvaukset ovat suuremmat
verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen.

 Kaupungin yhteisiin toimintoihin on ennustettu valtiolta saatavien arvioitujen korona-avustusten
määrä (10 milj. euroa).

 Toimintakulujen ennuste kasvaa 2,5 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna

 Kaupungin yhteiset toiminnot: Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannusten lisääntyminen 1,4 milj.
euroa edelliseen vuoteen verrattuna

 Omarahoitusosuudet: menojen lisäys 0,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna

*Muutos edelliseen vuoteen on olennaisilta osin vertailukelpoinen organisaatiomuutoksista
johtuen.

TOIMINTAKATE
(ennuste, nettomeno)

3,4 M€
(2020 TP -9,1 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, nettomeno)

3,4 M€
(2020 TP -9,1 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS*

12,5 M€
137 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS*

12,5 M€
137 %

paluu
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Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset
toiminnot

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista

 Toimintakate-ennuste eli nettotulot ylittyvät 8,4 milj. euroa suunnitellusta.

 Toimintakulut ylittyvät 4,7 milj. euroa (TAM 14,4 milj. euroa)
 Kaupunkitasoiset eriin sisältyivät hyvinvointipalvelukokonaisuuden ja

aluepelastuslaitoksen säästötavoitteet yhteensä 12,4 milj. euroa, joita ei kohdistettu
talousarvion hyväksymisen yhteydessä koronatilanteesta johtuen.

 Talousarvion toimintakuluihin sisältyi myös palkkavaraus 9,5 milj. euroa, joka jaetaan
osavuosikatsauksen yhteydessä palvelukokonaisuuksille.

 Reaalinen toimintakulujen ylitys on 1,7 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksissa.

 Toimintatulot ylittyvät 13,1 milj. euroa
 Kaupungin yhteisiin toimintoihin on ennustettu valtiolta saatavien arvioitujen korona-

avustusten määrä (10 milj. euroa).
 Maankäyttösopimuskorvaustulojen arvioidaan ylittyvän 3,0 milj. euroa (TA 6,0 milj.

euroa).

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

3,4 M€
(nettotulojen ylitys 8,4

M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

3,4 M€
(nettotulojen ylitys 8,4

M€)

paluu
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Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset,
omaisuuden hallinta
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista - investoinnit

Luovutustuotot toteutuvat suunnitellusti (TA 32,7 milj. euroa)

Investointimenojen arvioidaan alittuvan 12,8 milj. euroa (TAM 139,3 milj. euroa)

 Osakkeet ja osuudet ennuste, määrärahan alitus 7,3 milj. euroa (TA 11,6 milj. euroa)
 Hankeyhtiöille Tunnin juna ja Pikaraitiotie talousarviovuodelle varattu määräraha alittuu.

 Infrainvestoinnit ennuste, alitus 1,2 milj. euroa (TAM 63,3 milj. euroa)
 Infrainvestointien kustannusennusteessa tarkastellaan infrahankkeiden koko hankeajan kustannusarvioiden

toteutumista. Rullaavassa ennustemallissa vuotuinen rahankäyttö talousarviovuosille on laskennallinen.
 Infrainvestointiohjelman toteutusajan kustannusennusteen poikkeama kustannusarviosta muutoksineen, alitus 1,2 milj.

euroa  (0,4 %)
 Rahankäyttöennusteen 31.12. alitus 1,2 milj. euroa, poikkeama 1,9 %.

 Tilainvestoinnit ennuste, alitus on 4,3 milj. euroa (TAM 28,0 milj. euroa)
 Tilainvestointien kustannusennusteessa tarkastellaan tilahankkeiden koko hankeajan kustannusarvioiden toteutumista.

Rullaavassa ennustemallissa vuotuinen rahankäyttö talousarviovuosille on laskennallinen.
 Tilainvestointiohjelman toteutusajan kustannusennusteen poikkeama kustannusarviosta muutoksineen, alitus 4,5 milj.

euroa (2,1 %).
 Rahankäyttöennusteen 31.12. alitus 4,3 milj. euroa, poikkeama 15,4 %.
 Nimettyjen hankkeiden toteumaennuste on suunniteltua rahankäyttöä pienempi, sillä kaikki hankkeet eivät käynnisty tai etene

arvioidussa aikataulussa.
 Energiatehokkuusinvestointien kilpailutus on käynnistetty uudelleen, rahankäyttö kohdistuu vuodelle 2022.

 Ennusteeseen ei sisälly Viking Line terminaalirakennuksen lunastushinta (KV 14.6.2021 § 151), joka
indeksitarkistuksen jälkeen on 17,895 milj. euroa, johon esitetään investointimäärärahan korotusta
osavuosikatsauksen yhteydessä.

NETTO-
INVESTOINNIT

93,8 M€
(Nettoinvestointien

alitus 12,8  M€)

paluu diaan 19
rahoitus-
laskelma



Investointiosan toteutumisvertailut

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen
• Nimetyistä kohteista Hannunniitun koulun osalta korjaukset jäävät tekemättä vuonna 2021, suunnittelu töiden teettämiseksi

vuonna 2022 aloitetaan. Kohteelle on varattu n. 0,7 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 milj. euroa.
Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tullee
olemaan noin. 1,2 milj. euroa (avustusosuus. N. 80 %). Kilpailutukset katsomon osalta ovat käynnissä.

• Sirkkalan koulun saadut urakkatarjoukset ylittävät määrärahan ja kustannusarvio joudutaan viemään uudelleen
päätöksentekoon. Rakennusmateriaalien hintojen raju nousu globaalisti vaikuttaa tällä hetkellä kaikkiin saataviin
tarjoushintoihin ja tarjoajien tarjoushalukkuuteen ja –kykyyn.

• Pienet hankkeet lista on valmistunut vasta vuoden 2021 puolella, joka tulee vaikuttamaan joiltain osin kesällä toteutettavien
töiden määrään. Silti rahan käyttö pysynee suunnitellun mukaisella tasolla.

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra
• Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylän ja Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen ympäristöineen (sis. Manillalaiturin)

hankesuunnittelut ovat vielä kesken. Kohteille on varattu määrärahaa 3,5 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta 3,05 milj.
euroa. Kulttuurijokilautta -hankkeen jatkuminen on toistaiseksi epävarmaa, josta syystä hankkeelle varattu 0,3 milj. euroa
määräraha arvioidaan jäävän käyttämättä.

• Voimakadun kaavan arvioidaan valmistuvan 12/2022, joten hankkeelle varattu 0,4 milj. euroa määräraha jää käyttämättä. Itä-
Skanssin asemakaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta, jonka vuoksi varatusta 2,36 milj. euron määrärahasta jää
arvion mukaan käyttämättä 1,6 milj. euroa. Fortuna -kortteli ei ole etenemässä, joten sille varattu 0,6 milj. euron määräraha
jää käyttämättä. Topinojan kiertotalouspuiston  ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy vuodelle 2022. Kohteelle varatusta
0,5 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä arviolta 0,4 milj. euroa. Karhunahde kaava-alueen rakentamisen painopiste on
siirtymässä vuodelle  2022 kaavan vahvistumattomuuden vuoksi. Hankkeelle varatusta 1,7 milj. euron määrärahasta jää
käyttämättä arviolta 1,2 milj. euroa.

• Kauppatorin kokonaiskustannusarviota on korotettu kaupunginhallituksen 8.2.2021 § 67 päätöksellä  0,9 M€:lla Saariston
Sydän suunnitelman toteuttamista ja laatutason nostoa varten. Vuoden 2021 osalta kauppatorin määräraha ei tämän hetken
tiedon mukaan tule ylittymään. Nosturikadun hulevesijohdon saneerausta varten on osoitettu hankesuunnitelmassa kesken
talousarviovuoden investointimäärärahaa 1,5 M€ ja vastaava määrärahan säästö osoitetaan vuonna 2021
investointiohjelman sisältä. Logomon sillan ylitys vuoden 2021 osalta on noin 2,9 M€, mutta hankkeen kaupunginvaltuuston
17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään ja vuoden 2021 ylitys katetaan vuoden 2021
määrärahoilla investointiohjelman sisällä.



Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen

 Hyvinvointitoimialan talousarvio rakennettiin toiminnallisten muutosten ja
kustannusten mukaan, kuitenkin maltillisella kustannusten kasvulla
 Suurimmat toiminnalliset muutokset, jotka sisältyivät talousarvioon olivat

 Mielenterveys- ja päihdeyksikön perustaminen (henkilöstömenot 1,5M)

 Geriatriset ja kuntouttavat palvelut (henkilöstömenot 1M€)

 Talousarvio ei sisältänyt Covid-19 pandemian hoitoon liittyviä kustannuksia ja
niiden ennusteita vaan niiden raportoinnista sovittiin osavuosikatsauksien
yhteydessä
 Vuoden 2021 talouden ennuste poikkeaa oleellisesti vuoden 2020 tilipäätöksestä

 VSSHP:n kustannukset tulevat ylittämään TP2020 n 23,4 M€
 Covid-19 kustannuksia ennustetaan olevan n 14,3 M€ enemmän kuin vuonna 2020
 Oman toiminnan kustannusylitys on noin 25 M€ eli 7 M€ enemmän kuin vuonna 2020

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 728,6 M€
(2020 TP - 674 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 728,6 M€
(2020 TP - 674 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 57,4 M€
- 8,1 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 57,4 M€
- 8,1 %

paluu
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Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
 Suurimmat toiminnalliset muutokset, joilla on menovaikutusta ja jotka eivät sisälly

talousarvioon liittyvät Covid-19 kustannuksiin tulevat olemaan noin 30 M€
 Tartunnan jäljitys, tartunnan hoito (3 M€)
 Covid-19 rokottaminen (4 M€)
 Rajavalvonta (2 M€), josta saatu korvaus 08/2020-06/2021 yht. 2,6 M€
 Covid-19 näytteenotto ja testaus, bussit (10 M€)
 Suojaimet (4 M€)
 Henkilöstökorvaukset (3 M€)
 Muu henkilöstövuokraus ja palvelujen osto asiakkaille (4 M€)

 Covid-19 pandemiaan liittyen toiminnan tuottojen arvioidaan laskevan edelleen 2,1M€
 Covid-19 nettovaikutus 32,1 M€ eli 43 % TA2021 nettomenojen ylityksestä
 VSSHP:n talousarvio on ylittymässä n 20 M€:lla, mitä selittää mm. kardiologian ja

reumatologian liikkeen luovutukset, Covid-19 infektiovastaanotot, psykiatrisen hoidon
tarve, päivystys sekä sairaalapalvelujen lisäostopalvelut erikoissairaanhoidosta

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-728,6 M€
(nettomenojen ylitys

72 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-728,6 M€
(nettomenojen ylitys

72 M€)

HENKILÖSTÖ
4180 htv

( htv alle tavoitteen)

HENKILÖSTÖ
4180 htv

( htv alle tavoitteen)

paluu
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Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
 Toiminnalliset kustannukset ovat ylittymässä noin 23 M€:lla

 Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Asiakaspalvelujen ostot 12,3 M€

 Vuoden alussa alkanut uusi sopimuskausi nosti hintoja 10-16% ja kun palveluissa tarve on ollut vaativalle sijaishuollon palvelulle,
joissa hinnan korotukset ovat pääosin 16%, on sillä huomattava kustannusvaikutus

 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannukset ylittyvät erityisesti päihdehuollon tuetun asumisen
kasvaneen kysynnän vuoksi

 Henkilöstökulut 2,2 M€ (vuoden 2020 viivästyneen rekrytoinnin aiheuttaman kirjaamisvirhe 1,7M€ ja vuoden
KVTES korotusten ylittyminen 0,5 M€ eli keskistetysti varattu määräraha ei riittänyt ja siten ei huomioitu OVK I)

 Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien koronan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi hyväksytyt
lisävakanssit sekä lasten ja nuorten mielenterveyden tukitoimet (sosterla 28.4.2021 § 154); 0,6 M€.

 Rekrytointivaikeudet, joiden myötä joudutaan turvautumaan ostopalveluihin (esim. sosiaalityöntekijät ja
Orikedon palvelukeskus)

 Jälkihuollon asiakaskunnan ennakoitua suurempi palvelutarve

 Vanhus- ja vammaispalvelut
 Henkilöstökulut, erilliskorvaukset (1,4 M€)

 Asiakaspalvelujen ostot (6,3 M€) niin vanhus- kuin vammaispalveluissa

 Rekrytointivaikeudet nostavat edelleen henkilöstövuokrauksen kustannuksia (2,5 M€)

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (3 M€),

 Terveyspalvelut
 Terveyspalvelujen toiminnallisia kustannuksia haastaa eritoten Covid-19 pandemiaan liittyvät kustannukset eli

toimintaa on jouduttu sopeuttamaan siten, että uusista velvoitteista on selvitty

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-728,6 M€
(nettomenojen ylitys

72 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-728,6 M€
(nettomenojen ylitys

72 M€)

HENKILÖSTÖ
4180 htv

( htv alle tavoitteen)

HENKILÖSTÖ
4180 htv

( htv alle tavoitteen)



Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään
talousarviossa pysymiseksi

 Kokonaisuutena talousarviossa pysyminen ei ole mahdollista, oleellista on keskittyä
oman toiminnan kustannusseurantaan ja mahdollisuuteemme vaikuttaa siihen

 Vanhuspalveluiden maakunnallinen tehostetun palveluasumisen kilpailutus on tehty ja
uusi sopimuskausi alkaa 1.9. Uudet sopimukset nostavat hintoja (0,4 M€), mutta
kiinteähintaisuus helpottaa tulevalla sopimuskaudella kustannusseurantaa.

 VSSHP:n kanssa on käynnistetty psykiatristen palvelujen käyttöön liittyviä lean-
hankkeita, joita seurataan ohjausryhmässä, mutta jolla ei vielä ole suoria vaikutuksia

 Perhe- ja sosiaalipalveluissa käynnistetään selvitystä ja vertailua ostopalveluista

 Terveyspalveluissa pyritään hoitamaan Covid-19 liittyviä tehtäviä tilapäisen tai
vuokrahenkilöstön turvin, jotta voidaan suoriutua perustehtävästä

 Analysoidaan TAE2022 varten oman toiminnan kustannusylitystä suhteessa aiempiin
vuosiin, jotta budjetointi olisi realistista



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden
tilinpäätökseen

 Toimintatuottojen osalta vuonna 2021 ennustetaan lisäystä edelliseen vuoteen 2,9 milj. euroa
 Myynti- ja maksutuotot + 0,8 milj. euroa.
 Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut + 1,1 milj. euroa
 Tuet ja avustukset + 1,0 milj. euroa
 OKM:n tuet ja avustukset rahoituksina koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin

(+5,6 milj. euroa) lisäsivät toiminta-tuottoja vuonna 2020 ja vuodelle 2021 näistä on kohdennettu 4,4
milj. euroa. Nämä tuet ja avustukset ovat konsernihallinnon hanketoiminnan hallinnassa ja näihin
liittyvät henkilöstömenot kohdentuvat myös sinne.

 Vuonna 2020 koronan vaikutukset sivistystoimialalla kohdistuivat toimintatuotoissa voimakkaimmin
varhaiskasvatuksen päivähoitomaksujen pienenemisellä sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijatöistä
saatavien tulojen vähenemisellä

 Toimintamenojen ennustetaan kasvavan edelliseen vuoteen 16,9 milj. euroa
 Henkilöstömenot + 11,5 milj. euroa
 Palvelujen ostot + 2,3 milj. euroa (Palvelusetelimenot ovat siirtyneet avustuksista asiakaspalvelu-

menoihin)
 Tilavuokrat + 2,3 milj. euroa
 Toimintamenoissa vuonna 2020 koronatoimenpiteiden vaikutukset kohdistuivat kaikilla palvelualueilla

ruokapalvelumenojen vähenemisellä sekä perusopetuksessa myös koulukuljetusmenojen
vähenemisellä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijatöiden väheneminen vaikutti myös niihin
liittyvien menoihin sekä oppisopimuskoulutuksen vähenemiseen

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 322,5 M€
(2020 TP - 308,5 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 322,5 M€
(2020 TP - 308,5 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 14,0 M€

-4,5 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 14,0 M€

-4,5 %

paluu
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Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

 Toimintatuottojen osalta ennustetaan pysymistä talousarviossa
 Myynti- ja maksutuotot alittaisivat kuitenkin talousarvion noin 0,9 milj. euroa, johtuen

alkuvuoden koronavaikutuksista sekä varhaiskasvatuksen maksutulojen
vähenemisestä. Tarkempi arvio varhaiskasvatusmaksujen vähenemisen suuruudesta
voidaan arvioida syksyn laskutuksen käynnistyttyä lokakuun alussa.

 Tuet ja avustukset + 1,0 milj. euroa, joka sisältää esi- ja perusopetukseen
kohdennettavan tasa-arvorahan sekä kokeilun 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen
maksuttomuudesta.

 Koronaan liittyviä tukia on saatu kaikkiaan noin 5,6 milj. euroa, josta suurin on tullut
kohdennettavaksi vuoteen 2021, eivätkä sisälly sivistystoimialan talousarvioon eikä
toteumiin.

 Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 5,8 milj. euroa
 Henkilöstömenojen ylitys 5,2 milj. euroa, jossa on huomioitu palkankorotukset, jotka

eivät sisälly talousarvioon n. 3,8 milj. euroa
 Palvelumenojen alitus  1,5 milj. euroa
 Aineet ja tarvikkeet ylitys 1,1 milj. euroa, joka muodostuu toisen asteen

maksuttomuuden aiheuttamista kustannuksista, jotka eivät sisälly talousarvioon
 Muissa toimintamenoissa sisäisten vuokrien ylitys noin 0,7 milj. euroa johtuen

talousarvion laadinnan vaiheessa ennakoimattomista väistöistä

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-322,5 M€
(nettomenojen ylitys

5,7 M€) *)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-322,5 M€
(nettomenojen ylitys

5,7 M€) *)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)
3820 htv

(25 htv alle tavoitteen)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)
3820 htv

(25 htv alle tavoitteen)

paluu
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*) Toukokuun lopun
tilanteesta, kesäkuun
talousarviomuutosten
jälkeen ylitysennuste
5,9 milj. euroa



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään
talousarviossa pysymiseksi

 Toisessa ennusteessa on huomioitu palkankorotusten vaikutukset, jotka on
tarkoitus kompensoida palvelukokonaisuudelle.

 Alentuneet varhaiskasvatusmaksut sekä toisen asteen maksuttomuudesta
aiheutuvat kustannukset on myös luvattu kompensoida talousarvioon vuoden
2021 aikana.

 Lisäksi tilaväistöjen aiheuttamat kustannusten lisäykset sisäisiin vuokriin ovat
palvelukokkonaisuudelle ennakoimattomia kustannuksia, joihin ei ole ollut
vaikutusmahdollisuutta. Ne tultaneen kompensoimaan myös
palvelukokonaisuudelle.

 Valtuuston lupaamat lisärahat tulevat näin ollen suurelta osin kattamaan nyt
tiedossa olevat talousarvioylitykset.



Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen

 Ennusteessa on huomioitu toimintojen sulkujen ja rajoitusten vaikutukset
toukokuun loppuun voimassa olleiden rajoitusten mukaisina. Lisäksi oletetaan,
että kesällä ja syksyllä päästää avaamaan palveluja laajemmin mutta edelleen
rajoitetusti.

 Toimintatulojen arvioidaan alentuvan vuoden 2020 tilinpäätöksen tasosta 0,4 M€.
Toimintamenojen arvioidaan alentuvat lähes 1,1 M€ vuoden 2020
tilinpäätöksestä.

 Matkailun palvelukeskus sisältyy lukuihin.

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-66,9 M€
(2020 TP -67,6 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-66,9 M€
(2020 TP -67,6 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
-0,7 M€

-1 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
-0,7 M€

-1 %

paluu
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Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

 Vapaa-aikatoimialalla koronapandemia vähentää perinteisten palvelusuoritteiden
määrää ja heikentää niiden saatavuutta. Vaikka palvelujen yksikkökustannukset
kasvavat, pienempi suoritemäärä alentaa menoja ja tulot jäävät normaalivuotta
pienemmiksi.

 Vapaa-aikatoimiala tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvionsa 1,1 milj.
eurolla.

 Merkittävimmät talousarvioalitukset ovat palvelujen ostoissa.

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-66,9 M€
(nettomenojen alitus

1,1 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-66,9 M€
(nettomenojen alitus

1,1 M€)

HENKILÖSTÖ
611,5 htv

( htv alle tavoitteen)

HENKILÖSTÖ
611,5 htv

( htv alle tavoitteen)



Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään
talousarviossa pysymiseksi

 Toimintakatteen toteumaennusteen perusteella ei tarvita toimenpiteitä
talousarviossa pysymiseksi.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen

• Alkuvuoden lumitilanne oli huomattavasti vaikeampi kunnossapidon
kannalta kuin edellisen vuoden lumitilanne. Tämän kustannuksia lisäävä
vaikutus verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen on noin 1,2 milj. euron
luokkaa.

• Vuoden 2021 talousarviopäätöksen yhteydessä kiinteistöveroa korotettiin ja
siten erillisistä hulevesimaksuista päätettiin luopua eikä niitä enää peritä
(hulevesituloja n. 3,2 milj. euroa v. 2020).

• Kesän 2021 aikana siirryttiin uuteen rullaavaan investointien ennustemalliin.
Tämän vuoksi kustannusraporttien vuosiennusteet eivät vielä kaikilta osin
vastaa kohteiden todellisia ennusteita.

• Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen on perustettu 1.6.2021 uusi
Liikkumispalvelut –palvelualue, jonka alla seudullinen joukkoliikenne -
palvelualue ja kaupunkiliikkumisen ratkaisut –palvelualue ovat. Pääosa
kaupunkiliikkumisen ratkaisujen kustannuksista on edelleen Smart and Wise
–hankkeessa vuonna 2021. Arvio kaupunkiympäristön
palvelukokonaisuuteen kuuluvista nettokustannuksista vuonna 2021 on
56.700 euroa.

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 36,5 M€
(2020 TP -24,9 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 36,5 M€
(2020 TP -24,9 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 11,6 M€
-46,6 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 11,6 M€
-46,6 %

paluu
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Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
 Koronaepidemia on vaikuttanut suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Tammi-

toukokuun matkamäärä oli noin 45 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-
toukokuu 2019). Pudotus alkoi vuoden 2020 maaliskuun puolivälissä.
Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vähentää lipputuloja. Menot ovat
jonkin verran budjetoitua pienemmät. Valtion koronatuki on 4,36 milj. euroa, josta
Turun osuus on 3,63 milj. euroa.

 Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna
niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.
Pysäköintimaksutulojen ennustetaan kertyvän 0,4 milj. euroa ja
pysäköintivirhemaksuja 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän.
Koronapandemian helpottaessa ihmisten liikkuvuus lisääntyy, jolloin loppuvuoden
maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta.

 Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon on
syntynyt noin 1,1 milj. euron ylityspaine. Osa pyritään kompensoimaan
talousarviovuoden aikana, säästämällä vastaavasti muista kunnossapitomenoista.
Talousarviomuutosta haetaan 0,6 milj. euron osalle.

 Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa, sillä
rakentaminen jatku vilkkaana.

 Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa
talousarviota vähemmän.

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 36,5 M€
(nettomenojen ylitys

3,7 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

- 36,5 M€
(nettomenojen ylitys

3,7 M€)

HENKILÖSTÖ
329,75 htv

(TA 327; 2,75 htv-
siirto)

HENKILÖSTÖ
329,75 htv

(TA 327; 2,75 htv-
siirto)

paluu
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Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

 Pilaantuneiden maiden osalta pyritään toteuttamaan vain välttämättömät puhdistamistoimenpiteet.

 Poikkeuksellisen runsaslumisen talven vaikutuksista  pyritään kompensoimaan talousarviovuoden
aikana säästämällä muista kunnossapitomenoista. Talousarviomuutosta haetaan 0,6 milj. euron
osalle.

 Rakennusvalvonnan uuden henkilökunnan perehdytys on käynnissä ja rakennuslupaprosessin
toimintamallien yksinkertaistaminen konsultin johdolla on aloitettu. Rakennusvalvonnassa on
käynnistetty useita sähköistä asiointia tukevia projekteja.

 Koronapandemian vaikutuksia pysäköinninvalvonnan tulonmuodostukseen on vaikea korjata
omalla työllä.

 Ympäristöterveydessä priorisoidaan koronapandemian hillitsemiseksi annettujen määräysten
noudattamisen valvontaa.

 Joukkoliikenteeseen on tehty merkittävää karsintaa 24.3.2020 alkaen. Liikenteessä jatkuvat
edelleen karsinnat kuten linjan 7A lakkauttaminen vuodeksi 2021 ja yöliikenteen ja myöhäisillan
liikenteen karsinta.

Tulevaan liikkumisen palvelut –yksikköön siirrettiin 1.2.2021 alkaen kolme Smart and Wise Turku –
projektin henkilöä (+2,75 htv, palkkakulut edelleen konsernihallinnon kustannuspaikalta)



Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden
tilinpäätökseen

 Tehtävämäärät (pelastus ja ensihoito) ovat edelleen vähentyneet vuoden 2020
vastaavasta ajanjaksosta, vähennys johtuu pääasiassa koronapandemiasta.
Tehtävämäärien väheneminen aiheuttaa myös Ensihoidon rahoitustuottojen
vähenemistä. Loppuvuoden tehtävämääriä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa,
mutta arvion lähtökohtana pidetään viime vuoden taso.

 Talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen (2,1 M€) ei tällä hetkellä ole tulossa
muutosta.

 Henkilöstömenot toteutunevat suunnitellun mukaisesti ja tämän hetken arvion
mukaan suorituskyky kyetään ensihoito- ja pelastushenkilöstön osalta
säilyttämään vaatimusten mukaisella tasolla, mutta tason säilymisen
edellytyksenä on, että koronatilanne ei muutu selvästi nykyistä vaikeammaksi
(esim. henkilöstön sairastavuus lisääntyy).

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

2,1 M€
(2020 TP 1,8 M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

2,1 M€
(2020 TP 1,8 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS

0,3 M€
19,9 %

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS

0,3 M€
19,9 %

paluu
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Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä
KÄYTTÖPUOLI:

 Tämän hetken talouden toteutumisen seurantatietojen mukaan talousarviossa
ollaan pysymässä vuosiennusteessa sekä pelastustoiminnan että
ensihoitopalveluiden osalta.

INVESTOINNIT:

 Uusien investointiprojektien kilpailutukset ovat käynnistymässä ja hankintoja
valmistellaan. Monivuotiset investointiprojektit ovat Q2 valmiit kaluston
hankintojen osalta ja päätettävissä.

HENKILÖSTÖ:

 Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden 2021 HTV on vähenemässä
viime vuoden tilinpäätöslukemista (TP 2020 HTV 572). Henkilötyövuosien koko
vuoden tavoite 2021 on edelleen 548. Pandemian pitkittymisellä saattaa edelleen
olla vaikutusta myös HTV-lukuun ja henkilöstömenoihin.

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

2,1 M€
(nettomenojen

alitus/ylitys xx M€)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

2,1 M€
(nettomenojen

alitus/ylitys xx M€)

HENKILÖSTÖ
553,6 htv

(5,6 htv yli tavoitteen)

HENKILÖSTÖ
553,6 htv

(5,6 htv yli tavoitteen)


	Osavuosikatsaus 2/2021
	Sisällysluettelo
	Turku vuosi 2021
	Talousalueen kehitys
	Työvoiman käyttö ja henkilöstömenot
	Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen ennuste
	Henkilöstömenojen ennuste suhteessa talousarvioon
	Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen ennuste

	Tuloksen muodostuminen
	Kaupungin talouden avainlukuja
	Kaupungin tulosennuste
	Ennusteen käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen
	Toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 90 miljoonaa euroa edellisvuodesta
	Verorahoituksen kertymän ennuste
	Verorahoitusennuste
	Taseen kertyneet yli-/alijäämät

	Rahoitusasema
	Rahoituslaskelman ennuste (taulukko)
	Rahoituslaskelman ennuste
	Investoinnit ja vuosikate
	Investointiosan toteutumisennuste
	Tila- ja infrainvestointiohjelmien ennuste alittuu talousarviosta 5,5 miljoonaa euroa
	Muut investoinnit ennuste alittuu talousarviosta 7,6 miljoonaa euroa

	Antolainojen muutokset
	Lainakanta ja kassavaranto
	Oikaistu lainakanta 31.12. ennuste

	Palvelukokonaisuuksien nostot
	Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus
	Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot
	Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
	Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
	Vapaa-ajan palvelukokonaisuus
	Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
	Varsinais-Suomen pelastuslaitos


