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Talousalueen kehitys
Seudullinen kehitys

 Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli 
Turun seutukunnassa heinäkuun 2022 lopussa 10,7 
% ja  työttömyysaste on laskenut -1,5 
prosenttiyksikköä edellisen vuoden heinäkuusta. 
(Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
työttömyyskatsaus, TEM Työnvälitystilastot)

Väestönkasvu ja työllisyystilanne 

 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Turun 
väkiluku oli heinäkuun 2022  lopussa 195 316, jossa 
lisäystä vuoden 2021 lopun vahvistettuun 
väkilukuun oli 179 henkeä. Vuoden 2021 
heinäkuuhun verrattuna väestö on kasvanut  1 208 
henkeä. (Lähde: Tilastokeskus)

 Ennakkotietojen mukaan muunkielisiä (äidinkieli 
muu kuin suomi tai ruotsi) oli Turussa heinäkuun 
2022 lopussa 26 135,  eli 13,4 prosenttia väestöstä. 
Muunkielisen väestön määrä on kasvanut vuoden 
2021 maaliskuusta 1 557 hengellä. (Lähde: 
Tilastokeskus)

 Turussa työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta oli heinäkuun 2022 lopussa 13,8 % ja 
työttömyysaste on laskenut -1,5  prosenttiyksikköä 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
(Lähde: TEM, työnvälitystilastot)
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Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen 
ennuste

Työvoima (henkilötyövuodet)
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

Ennuste

Työvoiman käyttö, koko vuosi 10 376,0

Työvoiman käytön ennuste vs. edellinen vuosi
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

2022 2021

Työvoiman käyttö, koko vuosi 10 376,0 10 404,6*
(10 464,3)

Työvoiman muutos ed. vuodesta, henkilötyövuotta -28,6*

Palkkakuluennuste vs. edellinen vuosi
koko henkilöstö

2022 2021

Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa 454,9 443,4*
(446,2)

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, miljoonaa euroa 11,4*

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 
1.4.2020–28.2.2022 kustannusvaikutus vuodelle 
2022 on +0,43 % verrattuna vuoteen 2021. 

Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 
1.5.2022–30.4.2025. Sen kustannusvaikutus 
vuodelle 2022 on +1,76 %, 7,9 milj. euroa. Vaikutus 
henkilösivukuluineen on yhteensä 9,6 milj. euroa.

*Vertailuluvusta on oikaistu Turun työterveystalon toimintojen 
liikkeenluovutuksen vaikutus Länsirannikon Työterveys Oy:lle 
1.1.2022 lukien).
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Henkilöstömenojen ennuste suhteessa 
talousarvioon

Miljoonaa euroa
Tilinpäätös 

2021*
Talousarvio

2022
muutoksin

Ennuste Poikkeama

Henkilöstökulut 546,3 561,5 563,1 -1,6

 Palkat ja palkkiot 443,4 449,6 454,9 -5,2

 Eläkekulut 95,7 95,4 97,9 -2,5

 Muut henkilöstösivukulut 17,4 18,3 18,9 -0,6

 Henkilöstökorvaukset & -
menojen korjauserät -10,2 -1,8 -8,5 +6,7

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

Kunta-alan palkankorotusten 
sopimuskauden 1.4.2020–28.2.2022 
kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +0,43 
% verrattuna vuoteen 2021. 

Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen 
ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen 
kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +1,76 
%, 7,9 milj. euroa. Vaikutus 
henkilösivukuluineen on yhteensä 9,6 milj. 
euroa.

*Vertailuluvusta on oikaistu Turun työterveystalon 
toimintojen liikkeenluovutuksen vaikutus Länsirannikon 
Työterveys Oy:lle 1.1.2022 lukien.
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Työvoiman käytön ja henkilöstömenojen 
ennuste

• Työvoiman käytön ennustetaan olevan vuoden 
lopussa 10 376,0 henkilötyövuotta ilman työllistettyjä 
ja harjoittelijoita. Laskua edeltävään vuoteen olisi 
ennusteen mukaan kaupunkitasoisesti 28,6 
henkilötyövuotta ottaen vertailuluvussa huomioon 
Turun työterveystalon liikkeenluovutus 1.1.2022. 

• Työvoiman käyttöön on kaupunkitasoisesti ollut 
vähentävästi vaikutusta keväällä 2022 toteutuneilla 
kunta-alan lakoilla.

• Koko vuoden kaikkien palvelussuhteiden 
henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan olemaan 
noin 563,1 miljoonaa euroa ja palkat ja palkkiot 454,9 
miljoonaa euroa ja oikaistuna sairausvakuutus-, 
tapaturma-vakuutus ja muilla henkilöstömenojen 
korjauserillä yhteensä 446,4 miljoonaa euroa. 

Poikkeama henkilöstökulujen osalta talousarvioon 
kokonaisuudessaan tulisi olemaan yhteensä 1,6 
miljoonaa euroa.

• Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 
1.4.2020–28.2.2022 kustannusvaikutus vuodelle 2022 
on +0,43 % verrattuna vuoteen 2021. 

• Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 
1.5.2022–30.4.2025. Sen kustannusvaikutus vuodelle 
2022 on +1,76 %, 7,9 milj. euroa. Vaikutus 
henkilösivukuluineen on yhteensä 9,6 milj. euroa.
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Tuloksen muodostuminen

 Avainlukuja 2022
 Tulosennuste
 Kulujen ja tuottojen jakauma
 Nettokäyttömenojen toteutuminen
 Verotulot ja valtionosuudet
 Kertyneet ylijäämät ja alijäämät
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Kaupungin talouden avainlukuja
Tunnusluku, milj. euroa Tilinpäätös 

2021
Ennuste 

2022 Muutos € Muutos %

Toimintakate -1 132,1 -1 233,1 -101,0 -8,9

Verotulot ja valtionosuudet 1 195,2 1 237,2 42,0 3,5

Vuosikate 92,5 35,3 -57,2 -61,8

Poistot ja arvonalentumiset -57,3 -61,8 -4,5 -7,9

Tilikauden yli-/alijäämä 37,4 -24,3 -61,7 -164,9

Kertyneet ylijäämät 218,6 194,3 -24,3 -11,1

Investointimenot 140,8 143,4 2,5 1,8

Investointien omarahoitusosuus 138,7 137,8 -0,9 -0,6

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta -139,9 -292,5 -152,6 -109,1

Lainakanta 795,8 921,5 125,8 15,8
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Tilikauden alijäämä toteutumassa 
taloussuunnitelman mukaan

Miljoonaa euroa
Talousarvio 

2022
muutoksin

Ennuste 
2022

Poikkeama Poikkeama
%

Toimintatuotot 453 467 14 3,1

Valmistus omaan käyttöön 2 2 5,0

Toimintakulut 1 635 1 702 -67 -4,1

Toimintakate -1 180 -1 233 -53 -4,5

Verotulot 870 918 48 5,5

Valtionosuudet 317 319 2 0,8

Rahoitustuotot ja -kulut 29 31 2 6,8

Vuosikate 36 35 -1 -2,3

Poistot ja arvonalentumiset 64 62 2 2,7

Tilikauden tulos -27 -26 1 3,2

Varausten muutokset 2 2 2,5

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -25 -24 1 3,7

Suurimmat toimintakatteen 
nettopoikkeamat:

Kaupunginhallitus, 
kaupungin yhteiset 

-8,2 milj. euroa

Kasvatus ja opetus
-13,3 milj. euroa

Hyvinvointi
-30,5 milj. euroa

Kaupunkiympäristö
-4,6 milj. euroa, josta 

Joukkoliikenne -3,0 milj. euroa

Verorahoitus
50 milj. euroa
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Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen
Toimintatulot yht. 467 milj. euroa

 Myyntitulot 147 milj. euroa

 Maksutulot 71 milj. euroa

 Tuet ja avustukset 52 milj. euroa

 Vuokratulot 171 milj. euroa

 Muut toimintatulot 26 milj. euroa

Toimintamenot yht. 1 702 milj. euroa

 Henkilöstömenot 563 milj. euroa

 Palvelujen ostot 819 milj. euroa

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 63 milj. euroa

 Avustukset 67 milj. euroa

 Muut toimintamenot (sis. vuokrat) 190 milj. euroa

Sisältää valmistusta omaan käyttöön n. 2 milj. 

Myyntitulot; 
147

Maksutulot; 
71Tuet ja 

avustukset; 
52

Vuokratulot; 
171

Muut 
toimintatulot; 

26
Henkilöstö
menot; 563

Palvelujen 
ostot; 819

Aineet, 
tarvikkeet 
ja tavarat; 

63

Avustukset; 
67

Muut 
toimintamenot 
(sis. vuokrat); 

190
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Toimintakatteen ennustetaan heikkenevän yli 
100 milj. euroa edellisvuodesta

Toimintakatteen/nettokäyttömenojen muutos (ennuste verrattuna tilinpäätökseen 2021)

Palvelukokonaisuus Muutos, 
miljoonaa euroa*

Muutos-
prosentti*

Linkki 
palvelukokonaisuuden 

selvitykseen 

Kaupunginhallitus 
(konsernihallinto, työllisyys 
ja yhteiset palvelut)

-26,7 -68,9

Hyvinvointi -44,3 -6,6

Kasvatus ja opetus -13,1 -4,1

Vapaa-aika -2,4 -3,5

Kaupunkiympäristö -14,7 -50,9

V-S aluepelastuslautakunta -0,4 -16,0

*Vuoden 2021 tilinpäätöksestä on oikaistu Turun Työterveystalon vaikutus. Turun Työterveystalon liikkeenluovutus 1.1.2022.

Dia 27

Dia 38

Dia 30

Dia 43

Dia 46

Dia 49

Dia 52

Dia 33
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Verorahoituksen kertymän ennuste

Valtion koronarahoituksesta 
johtuen vuodet eivät ole 

vertailukelpoisia keskenään
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Yhteisöveron ennuste 48 milj. euroa yli 
talousarvion

Miljoonaa euroa Talousarvio 
2022

Ennuste
2022 Poikkeama

Kunnallisvero 693 693 0

Kiinteistövero 67 67 0

Yhteisövero 111 158 48

Verotulot yhteensä 870 918 48

Valtionosuudet 317 319 2

Verorahoitus yhteensä 1 187 1 237 50

Paluu 
diaan 11

Yhteisöverotuloja ennustetaan toteutuvan 48 milj. euroa 
talousarviota enemmän
 kehityksen taustalla verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio
 alkuvuonna kertyneet lisäennakot
 heijastuu positiivisesti myös tulevien vuosien kehityksiin

Kunnallisvero
 alkuvuoden ennakkoverot kehittyneet myönteisesti ja toteutunee 

talousarvion mukaisesti
 ansiotulojen kehitys parantunut alkuvuoden ennusteista (3 ->4 

prosenttiin)

Kiinteistöveron osalta on mahdollisesti odotettavissa 
nousua kuluvana vuonna
 osa vuoden 2022 kiinteistöverosta kertyy vuoden 2023 puolella 

(aikaisempi arvio n. 10 %, uuden verohallinnon arvion mukaan n. 6 %)
 ei huomioitu vielä ennusteessa, laskelma tarkentuu kolmanteen 

ennusteeseen

Veroennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta ja tarkempia ennusteita on 
luvassa budjettiriihen jälkeen syyskuun lopussa.

Valtionosuudet
 verotulomenetysten kompensaatio lisää valtionosuustilityksiä n. 2 milj. 

euroa
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Taseen kertyneet yli-/alijäämät
Miljoonaa euroa Tilinpäätös

2018
Tilinpäätös

2019
Tilinpäätös

2020
Tilinpäätös

2021
Ennuste

2022

Tilikauden yli-/alijäämät -47,8 -36,5 7,7 35,9 -24,3

Taseen yli-/alijäämät yhteensä 208,3 171,8 179,6 215,5 191,2
Taseen yli-/alijäämät yhteensä ilman 
satunnaisia eriä 24,8 -11,7 -56,1 24,2 -80,4

1.1.2022 yhtiöitetyn Turun Työterveystalon ylijäämä eliminoitu tilinpäätöksestä 2021 (vuoden 2018-2020 sisältämillä ylijäämillä ei olennaista vaikutusta)
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Rahoitusasema

 Rahoituslaskelman ennuste
 Investoinnit ja vuosikate
 Antolainojen kehitys
 Lainakannan kehitys
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Rahoituslaskelman ennuste 
Miljoonaa euroa Talousarvio 

2022 Muutokset
Talousarvio

2022
yhteensä

Ennuste
2022 Poikkeama

Toiminnan rahavirta 16,8 -2,7 14,1 11,6 -2,6
Vuosikate 38,8 -2,7 36,2 35,3 -0,8
Tulorahoituksen korjauserät -22,0 -22,0 -23,8 -1,8
Investointien rahavirta -128,9 -6,1 -135,0 -99,4 -30,2
Investointimenot 158,2 18,1 176,3 143,4 -32,9
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 3,1 3,1 5,5 2,5
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutusvoitot 26,2 12,0 38,2 38,4 0,2

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA -112,1 -8,8 -120,8 -87,9 33,0

Antolainauksen muutokset -37,7 -12,5 -50,2 -50,2
Antolainansaamisten lisäykset 63,0 12,5 75,5 75,5
Antolainansaamisten vähennykset 25,3 25,3 25,3
Lainakannan muutokset 125,8 125,8 125,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 220,0 220,0 170,0 -50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 124,2 124,2 124,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos 30,0 30,0 80,0 50,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 88,1 -12,5 75,6 75,6

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -24,0 -21,3 -45,3 -12,3 33,0

Dia 35 
Kh omaisuuden 

hallinta 

Dia 20
Investoinnit
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Investointien omahankintameno ja vuosikate
Miljoonaa euroa

Tilinpäätös 
2018

Tilinpäätös 
2019

Tilinpäätös 
2020

Tilinpäätös
2021

Ennuste
2022

Investointien omahankintameno 80,0 116,7 77,0 138,7 137,8

Vuosikate 6,2 11,7 64,9 92,5 35,3

Sumu-poistot 55,8 57,7 56,3 56,8 60,9

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

Vuosikatteen ylittäessä 
poistot, voidaan myös 
varautua rakenteelliseen 
kehittämiseen. 
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Investointiosan toteutumisennuste

 Investointimenojen ennustetaan alittuvan talousarvioon nähden 32,9 miljoonaa eurolla (18,7%)

 Infra- ja tilainvestointien rahankäyttöennuste alittuu 32,2 milj. euroa (24,0%)

 Kohteiden ajoituksen siirtyminen eteenpäin heijastuu investointien ajoitukseen ja rahankäyttöennusteeseen.

 Investointien rahoitusosuuksien ennusteen ylittyvän 2,5 miljoonaa eurolla (80,5%) 
 Traficomin valtionavustuskohteet mm. pyöräteihin ja CEF-tuki Kupittaa-Turku –kaksoisraide ja Turun ratapihahankkeelle 

lisäsivät rahoitusosuuksien ennustetta verrattuna talousarvioon.

 Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste ylittyy 0,2 miljoonalla eurolla (0,5%)
 Asunto-osakkeiden myyntitulo nostaa ennustetta verrattuna talousarvioon 0,2 milj. eurolla.

 Luovutustuloihin tehty talousarviomuutos on Kiinteistö Oy Nunnankatu 4 rakennusten ja tontin kauppa, 
jotka kaupunki hankki perustettavan yhtiön lukuun joulukuussa 2021 ja joiden omistus siirtyi yhtiön 
perustamisen ja rahoitusjärjestelyjen jälkeen maaliskuussa 2022. Omistuksen siirrolla ei ollut 
tulosvaikutusta. 

Miljoonaa euroa

Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio 
2022 

yhteensä

Ennuste
2022 Poikkeama

Investointimenot -140,8 -158,2 -18,1 -176,3 -143,4 32,9

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2,1 3,1 0,0 3,1 5,5 2,5

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 33,8 26,2 12,0 38,2 38,4 0,2

Paluu 
diaan 18
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Tila- ja infrainvestointien ennuste alittaa 
32,2 milj. eurolla talousarvion

Infrainvestointimenojen ennuste 69,9 miljoonaa euroa. Talousarvio 
muutoksin 89,8 miljoonaa euroa.  

46 %

19 %

21 %

5 %
5 % 4 %

Strategiset kärkihankkeet 32,5 M€ (46%)

Kiinteistökehityshankkeet 13,3 M€ (19%)

Korjausvelkaa alentavat hankkeet 15,0 M€ (21%)

Asukasviihtyvyyttä tukevat hankkeet 3,4 M€ (5%)

Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat (sis. 
Aikaistettu toteutussuunnittelu 0,3 M€) 3,1 M€ (5%)

Toimintoja tukevat hankkeet 2,7 M€ (4%)

Tilainvestointimenojen ennuste 31,8 miljoonaa euroa. Talousarvio 
muutoksin 44,1 miljoonaa euroa. 

79 %

21 %

Nimetyt tilahankkeet > 1 M€ 25,2 M€ (79%)

Pienet hankkeet < 1 M€ 6,6 M€ (21%)
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Muut investoinnit alittaa talousarvion 
0,7 milj. eurolla

 Ennuste yhteensä 41,7 miljoonaa euroa. 

 Talousarvio muutoksineen 42,5 miljoonaa euroa.

 Ennusteeseen sisältyy Turku emon muut investointimenot, mutta ei infra- ja tilainvestointeja. 

52 %

25 %

15 %

8 %

Sijoitukset, osakkeet 21,7 M€ (52%)

Tietojärjestelmät ja muu toiminnan kehittäminen 10,3 M€ (25%)

Koneet ja kalusto ja muut aineelliset 6,2 M€ (15%)

Maanhankinta 3,5 M€ (8%)
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Antolainaus toteutuu suunnitellusti
Miljoonaa euroa

Tilinpäätös 
2021

Talousarvio 
2022

Muutoksin
Ennuste 

2022 Poikkeama

Antolainauksen muutokset -86,7 -50,2 -50,2 0

Antolainasaamisten lisäykset -93,6 -75,5 -75,5 0

Antolainasaamisten vähennykset 6,9 25,3 25,3 0

Antolainoja myönnetty pääosin Koy Turun Nunnankatu 
4:lle

 Uusia antolainoja on myönnetty Koy Turun Nunnankatu 4:lle yhteensä 
12,48 miljoonaa euroa alkuvuonna. Laina on tarkoitettu yhtiön 
omistaman kiinteistön hankintaan ja perustuu kaupunginvaltuuston 
18.10.2021 ja kaupunginhallituksen 20.12.2021 (§ 596) tekemiin 
päätöksiin. Antolainaa ei oltu huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

 Lisäksi alkuvuonna on myönnetty antolainaa Turun Vapaavarasto
Oy:lle, joka on Turun Satama Oy:n tytäryhtiö. Nostettu lainamäärä oli
yhteensä 1,5 milj. euroa.

 Koko vuoden toteuman ennustetaan olevan enintään 75,5 miljoonaa 
euroa (sis. Koy Turun Nunnankatu), mutta yhtiöiden rahoitustarve 
sisältää merkittävää epävarmuutta. Antolainasaamiset on luonteeltaan 
varauksen omainen erä rahoituslaskelmassa, minkä vuoksi 
myönnettyjen antolainojen määrä saattaa alittua huomattavasti.

Antolainojen lyhennykset vuonna 2022 yhteensä 25,3 
milj. euroa

 Antolainoja lyhennetään velkakirjojen ehtojen ja talousarvion 
mukaisesti eli noin 25,3 miljoonaa euroa. 

Pitkäaikaisten antolainojen ennuste enintään 619 
miljoonaa euroa 12/2022 (569 milj. euroa vuonna 2021) 

 Pitkäaikaisten antolainojen määrä kasvanee nettona enintään 50,2 
milj. euroa. Suurimmat antolainat annetaan TVT Asunnot konsernille 
ja antolainojen yhtiökohtainen jako saattaa muuttua vielä 
talousarviovuoden aikana. 
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Investoinnit vaikuttavat lainakannan kasvuun
Miljoonaa euroa

Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

Ennuste
2022 Poikkeama

Lainakannan muutokset 83,0 125,8 125,8 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90,0 220,0 170,0 -50,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -54,2 -124,2 -124,2 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 47,2 30,0 80,0 +50,0

Korollinen velka kasvaa ennusteen mukaan nettona enintään 
126 milj. euroa.

 Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 
170 milj. euroa (brutto). Alkuvuoden hyvä rahoitustilanne saattaa 
alentaa vielä ottolainauksen tarvetta loppuvuonna merkittävästi. 

 Korollinen pitkäaikainen velka kasvanee ennusteen mukaan nettona 
enintään 46 milj. euroa, mikäli kuntatodistusten liikkeelle laskettu 
määrä ei muutu. 

 Lyhytaikaisten lainojen määrän ennustetaan kasvavan, koska 
konserniyhtiöiden talletukset ovat lisääntyneet ja niiden määrä 
kesäkuun lopussa oli yhteensä 116 milj. euroa. Tämä vähentää 
pitkäaikaista rahoitustarvetta. Lyhytaikaiseen velan tarpeeseen liittyy 
suurta epävarmuutta.

 Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 70 milj. euroa toukokuun alussa ja se 

jälleen rahoitettiin uudella 80 milj. euron lainalla. Laina nostettiin 
kahdella eri velkakirjalla. Pitkäaikailen lainamäärä lisääntyi siten 10 
milj. euroa. Vuonna 2022 erääntyy vielä lokakuussa yksi 50 milj. euron 
lainaerä, joka jälleen rahoitetaan pitkäaikaisella velalla.

 Alkuvuoden aikana purettiin kolme koronvaihtosopimusta ja alennettiin 
kaupungin ylikorkeaa suojausastetta. Sopimusten purkamisella 
säästetään noin miljoona euroa vuositasolla korkokustannuksissa.

Lainakanta (korollinen kokonaisvelka) oli 785 milj. euroa kesäkuun 
2022 lopussa (tilinpäätös 2021; 796 milj. euroa) eli lainakanta on 
vähentynyt 11 milj. euroa alkuvuonna, johtuen muun muassa 
henkilöstökassatalletusten loppumisesta.  

Lainakannan ennuste investointien toteutuessa suunnitellusti on 
enintään 922 milj. euroa vuoden 2022 lopussa. 



Osavuosikatsaus 2/2022

Oikaistu lainakanta 31.12. ennuste



Osavuosikatsaus 2/2022

Palvelukokonaisuuksien 
nostot

 Konsernihallinto 
 Hyvinvointi
 Kasvatus ja opetus
 Vapaa-aika
 Kaupunkiympäristö
 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos



Osavuosikatsaus 2/2022

Konsernihallinto (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä 
vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

• Keskeisin toimintaympäristön muutos konsernihallinnon osalta on hyvinvointialueiden 
muodostuminen vuoden 2023 alussa.

– Sote-uudistuksen ja Hyvinvointialueiden perustamisen myötä vuoden 2023 alusta kuntien toiminnassa 
tapahtuu suuria muutoksia, joihin tulee valmistautua vuoden 2022 aikaan. Hyvinvointialueen syntymisen ja 
kaupungin sote-toiminnan liikkeenluovutuksen myötä syntyy Uusi Turku. Uusi Turku -projekti jakautuu 
ajallisesti kolmeen osioon: 

1. Vuonna 2022 tehtävät sote-uudistuksen edellyttämät muutokset 

2. TE-uudistuksen muutokset vuonna 2024

3. Visio 2025, jossa varaudutaan jo tulevan valtuustokauden ratkaisuihin. 

• Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna nettokäyttömenot kasvavat johtuen 
koronatilanteen helpottumisesta ja tapahtumatoiminnan viriämisestä sekä siitä, että vuoden 
2021 toteutumassa henkilöstösiirrot toimialoilta yhteisiin palveluihin näkyvät 
henkilöstökustannuksissa vain puolen vuoden osalta.

TOIMINTAKATE
-23,9 M€

(2021 TP -20,2 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS*

- 3,7 M€
- 18,3 %

*Vuoden 2021 tilinpäätöksestä on 
oikaistu Turun Työterveystalon 
vaikutus. Turun Työterveystalon 

liikkeenluovutus 1.1.2022.

TP = tilinpäätös
htv = henkilöstötyövuosi

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Konsernihallinto (2/3)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Konsernihallinto tulee alittamaan talousarvion ennusteen mukaan 4,3 milj. eurolla.

• Merkittävimmät palvelualuekohtaiset poikkeamat:

– Edelleen kohdistettavissa määrärahoissa ennuste tulee alittamaan talousarvion 1,1 milj. eurolla, missä suurin 
yksittäinen alitus syntyy varausmäärärahoista.

– Johdon tuki –palvelualue alittaa ennusteen mukaan talousarvion 0,8 milj. eurolla. Tapahtuma- ja edustustoiminta ei 
palaudu vielä koronaa edeltävälle tasolle. Myös rekrytoinnit ovat viivästyneet.

– Järjestämistoiminnon palvelualue alittaa talousarvion 0,5 milj. eurolla ja alitus pääosin johtuu hyvinvointialueen 
valmisteluorganisaatioon siirtyneiden palkkamenojen säästönä.

– Yhteiset palvelut –palvelualue tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa. Yksittäisten vastuualueiden osalta 
poikkeamia kuitenkin on.

o Suurimpina poikkeamina tilapalveluiden (0,9 milj. eur ylitys) ja IT-palveluiden (0,4 milj. eur ylitys).

o Tilapalveluissa ylitys johtuu kohteista, jotka eivät vielä talousarviovaiheessa olleet selvillä ja IT-palveluissa mm. 
kyberturvallisuuteen tehdyistä lisäpanostuksista.

Konsernihallinto

TOIMINTAKATE
-23,9 M€

(nettomenojen alitus
4,3 M€)

HENKILÖSTÖ
710 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Konsernihallinto (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion eikä toimenpiteisiin ole tarpeen ryhtyä.



Osavuosikatsaus 2/2022

Työllisyyden palvelukokonaisuus (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden 
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden 
tilinpäätökseen

• Koronan aiheuttama pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyi työmarkkinatuen kuntaosuuden 
nousussa 2020 - 2021. Nyt kuluvan vuoden ennuste alkaa näyttämään työmarkkinatuen 
kuntaosuudessa samaa positiivista kehitystä, joka oli ennen koronaa. Viime vuonna Turku 
maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 23,3 M€, tämän vuoden ennuste näyttää heinäkuun 
tilanteen jälkeen 21,5 M€ maksuosuutta.

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astui voimaan 2.5.2022.

• Kuluvan vuoden talousarvioon tehdyt lisäykset kohdentuivat työmarkkinatuen kuntaosuuden 
nousuun (v. 2019 kuntaosuusmaksu oli 19,4 M€, korona-aikana v. 2020 – 2021 kasvu lähes 
4 M€), sekä työllisyyspalveluiden varautumiseen pohjoismaisen työvoimapalvelumalliin.

TOIMINTAKATE
-36,4 M€

(2021 TP -34,5 M€)

TOIMINTAKATTEEN 
MUUTOS
-2,0 M€
-5,5 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Työllisyyden palvelukokonaisuus (2/3)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Ei olennaisia talousarviopoikkeamia tiedossa tällä hetkellä. 

• Työllisyystilanne on kohentunut kuluvan vuoden aikana, mutta pitkäaikaistyöttömyyden 
osalta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden tilanne on vaikea. Nuorten työllisyystilanne on 
kehittynyt hyvään suuntaan, mutta maahanmuuttajataustaisten työllistyminen ei ole 
juurikaan muuttunut vuoden aikana, vaikka yleinen työttömyystilanne on merkittävästi 
parempi.

TOIMINTAKATE
-36,4 M€

(nettomenojen alitus 
0,2 M€)

HENKILÖSTÖ
78 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Työllisyyden palvelukokonaisuus (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Työllisyyden palvelukokonaisuus ei ennusteen mukaan ylitä talousarviota, joten toimenpiteisiin ei ole tarpeen 
ryhtyä.



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot 
(1/2)

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

• Toimintakatteen ennustetaan alittuvan edellisen vuoden tilinpäätökseen 21,0 milj. euroa. 
Toimintatuottojen ennuste alittuu 25,4 milj. euroa ja toimintakulujen ennuste 4,5 milj. euroa 
vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. 

• Vuonna 2021 markkinatilanne johti alueiden paljon ennakoitua nopeampaan rakentamiseen. 
Maankäyttösopimuskorvauksia laukesi merkittävä määrä maksuun etupainotteisesti, mikä 
vaikutti edellisvuoden tulosta parantavasti. Maaomaisuuden myyntivoittoennuste vuodelle 
2022 ei sisällä edellisen vuoden kovia kasvulukuja.

• Pilaantuneiden maiden puhdistukseen ja pakollisiin ympäristövarauksiin on tänä vuonna 
ennustettu käytettävän noin 3,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

TOIMINTAKATE
-5,0 M€

(2021 TP 16,0 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS
-21,0 M€
-131,2 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot
(2/2)

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Kaupungin yhteisiin toimintoihin budjetoitiin talousarviovaiheessa 7,0 milj. euron 
kohdentamaton säästötavoite, joka oli tarkoitus kohdentaa osavuosikatsausten yhteydessä. 

• Kaupunkitasoisissa erissä ei merkittäviä poikkeamia ole tiedossa, mutta työterveyshuollon 
siirtyminen Länsirannikon Työterveys Oy:lle voi tuoda epävarmuutta ennusteeseen suuntaan 
tai toiseen.

– Toistaiseksi kustannukset ovat olleet edellisten vuosien suuntaiset.

• Omarahoitusosuuksissa eläkemenoperusteiset ennakot ovat ennusteen mukaan ylittämässä 
budjetin 150 000 eurolla

• Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannusten ennuste ylittyy 1,0 milj. eurolla 
talousarviosta. Ylitykseen sisältyy Topinojan ympäristövastuuvaraus 0,5 milj. euroa ja yleisten 
alueiden puhdistuskuluihin varautuminen, joista ei ole ollut etukäteistietoa maaperän 
mahdollisesta pilaantumisesta.

TOIMINTAKATE
-5,0 M€

(nettomenojen ylitys 
8,2 M€)

Paluu 
diaan 11



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, 
omaisuuden hallinta

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista – investoinnit

• Investointimenojen ennustetaan alittuvan 32,4 milj. eurolla talousarviosta. Ennusteen 
merkittävimmät talousarviopoikkeamat ovat infrainvestointien alitus 19,9 milj. euroa ja 
tilainvestointien alitus 12,3 milj. euroa.

• Investointitulojen ennuste ylittyy 0,2 milj. eurolla talousarviosta. Poikkeama johtuu 
osakkeiden ja tilaomaisuuden luovutustulojen ylityksestä.

• Investointien rahoitusosuuksien ennuste ylittyy 2,5 milj. eurolla talousarviosta. Ennuste 
muodostuu ARA:n ja Traficomin valtionavustuskohteista mm. pyörätieinvestointeihin sekä CEF-
tuesta Kupittaa-Turku –kaksoisraide ja Turun ratapihahankkeelle.

INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

-83,4 M€

(nettoinvestointien 
ylitys 35,0 M€)

Paluu 
diaan 18



Osavuosikatsaus 2/2022

Investointiosan toteutumisvertailu (1/2)
Kaupunginhallitus on 4.4.2022 päättänyt Urakka-, tavara- ja palveluhankintoja ja -hankintasopimuksia koskevista yleisistä 
linjauksista ja toimintatapaohjeista liittyen Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

Toimitilojen rakennuttamisen selvitys tilainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen 
• Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan vaikutukset heijastuvat materiaalien saatavuuteen ja hintaan. Urakkahinnat ovat 

kohonneet ja osin tarjouksia ei saada lainkaan, koska tarjoajat eivät uskalla sitoutua hintoihin. Materiaalihinnat 
saattavat vaihdella muutaman tunnin aikavälillä urakoitsijoiden kertoman mukaan. Toimitilojen rakennuttamisen osalta 
osa hankkeista jää toteuttamatta, koska tarjouksia ei saada. Kilpailutuksia on vielä käynnissä ja käynnistymässä. 
Osassa kohteita työt on pakko tehdä ja joudutaan hankkimaan tekijöitä suorahankintamenettelyllä kun tarjouksia ei 
tule. 

• Ensi vuoden töiden osalta pyritään ennakoimaan kohteita ja pienet hankkeet listalle on nostettu uusia 
suunnittelukohteita työn alle määrärahavarauksella aikaistettu toteutussuunnittelu tehtäväksi.

• Kustannusten rajusta noususta johtuen tällä hetkellä Suikkilan koulun ja päiväkodin yhteistoimintaurakan 
kehitysvaiheen päätteeksi laskettu kustannusarvio ylittyy noin 4 milj. euroa, uuden kustannusarvion hyväksyminen 
valtuustossa 8/2022.



Osavuosikatsaus 2/2022

Investointiosan toteutumisvertailu (2/2)
Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

• Kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna 1,9 milj. euroa. Itäisen 
Rantakadun pyöräteiden, Manillalaiturin, Aurajoen rantaväylän Agricolankadun kohdalla ja Kulttuurijokilautan 
suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen ja käyttämättä jäävät määrärahat esitetään siirrettävän vuonna 
2023 käytettäväksi.

• Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 13,6 milj. euroa vuoden 2022 osalta. 
Kirstinpuiston, Herttuankulman, Pihlajaniemen ja Pukkilan toteuttamisen painopiste siirtyy arvioitua enemmän tuleville 
vuosille ja se huomioidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

• Maanläjitysalueet-kokonaisuuden määrärahasta jää käyttämättä 1,4 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan 
läjitysalueen määrärahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi. Rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.

   



Osavuosikatsaus 2/2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (1/5)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden 
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden 
tilinpäätökseen

• Covid-19

– Pandemia jatkuu;  alkuvuoden pandemiasta johtuvien kulujen toteuma 2022 on  8,0 M€ Se on 0,5 M€ pienempi kuin 
vastaavana aikana 2021

– Vuoden 2022 korvausperiaatteista ei ole vielä valtion päätöstä, päätösperusteet ovat elokuussa lausuntokierroksella 
ja päätetään syksyllä.. Ennusteessa on lähdetty siitä, että menot korvataan täysimääräisesti.

– Ennusteessa on arvioitu Covid- kustannusten jäävät koko vuoden osalta noin kolmannekseen vuoteen 2021 
verrattuna. Oletuksena on epidemiatilanteen parantuminen ja toiminnan normalisoituminen vuoden loppua kohden

• Työehtosopimusneuvottelut ja työvoimatilanne
– Työvoimatilanteesta johtuen henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan saman suuruisina kuin vuonna 2021 pl. 

palkankorotusten vaikutus, joka vuoteen 2022 on noin  4,0 M€.

– Työvoimanvuokrauksen menoennuste on  vuoden 2021 tasolla, n.10 M€.

• Inflaatiosta johtuvat kustannusnousut

– Ukrainan sodasta ja rahapolitiikan kiristymisestä johtuen inflaatio euroalueella on noussut ennätyslukemiin. Tästä 
todennäköisesti seuraa hinnankorotuksia materiaali- ja palveluostoihin. Hinnankorotukset on huomioitu ennusteessa 
siltä osin, kun ne ovat olleet tiedossa. Riskinä on, että hinnankorotuksia nähdään syksyn aikana lisää.

TOIMINTAKATE
-719,9 M€

(2021 TP -675,6 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS
-44,3 M€
-6,6 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (2/5)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä  

• Vanhus- ja vammaispalvelut
– Ennusteen ylitysuhka talousarvioon nähden on nettona 9,8 M€ (5,2 %)  

– tulojen ennustetaan ylittyvän 2 M€ (4,5 %); Avustusten odotetaan ylittävän ennusteen 4,0 M€, muiden toiminta-
tuottojen alittavan talousarvion 2 M€

– Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 11,8 M€, joka johtuu suurelta osin työvoimavuokrauksesta (6 M€) 

– Covid ennuste 4,8 M€ (H1 loppuun mennessä Covid- kulujen toteuma on 2,4 M€)

• Perhe- ja sosiaalipalvelut
– Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden talousarvio 2022 on tehty vuoden 2021 talousarvion lukuihin perustuen.  

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylitys talousarvioon nähden on nettona 13 M € ja edellisvuoden verrattuna 3,6 M€. 

– Ylitysuhka tulee palveluiden ostoista (18 M€). Palveluiden ostojen vuoden 2021 toteuma oli 73,8 M€, talousarvio 
2022 57,3 M€ ja toteutumisennuste 2022 75,4 M€.

HENKILÖSTÖ
4159 htv

Paluu 
diaan 11

TOIMINTAKATE
-719,9 M€

(nettomenojen ylitys
30,5 M€)



Osavuosikatsaus 2/2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (3/5)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Terveyspalvelut
– Terveyspalveluiden toimintotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,0 M€ ja menojen ylittävän talousarvion 

5,4 M€n. Nettona talousarvion ennustetaan siten alittuvan 1,6 M€. Poikkeamat johtuvat suureksi osin 
arvioiduista Covid –kustannuksista ja niiden korvauksista.

– Toimintatuottojen ylittyminen johtuu covid-avustuksesta, jota arvioidaan saatavan 10,8 M€. Talousarviossa ei ole 
ennustettu covid-avustusta. Maksutuottojen alittumista ennustetaan avohoidon, suun terveyden huollon sekä 
sairaalapalvelujen asiakasmaksujen osalta. Asiakasmaksujen maksukatto ja maksuvapautukset ovat 
laajentuneet uuden asiakasmaksulain myötä ja koskevat myös suunterveydenhuollon asiakasmaksuja vuoden 
2022 alusta alkaen.

• Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiiri
– Turun maksuosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 9,2 M€, jolloin maksuosuus olisi 266,9 M€. 

– Turun talousarvio VSSHP:n kustannuksille on 257,7 M€ ja VSSHP:n oma talousarvio Turun maksuosuudesta on 
263,9 M€.

– Turun ennuste ylittää VSSHP:n tekemän talousarvion 3,0 M€, joka selittyy pääasiallisesti liikkeenluovutuksesta 
VSSHP:lle (silmätaudit, fysiatria, lasten diabetes 1/2022 ja hematologia, nefrologia, gastroenterologia, 
endokrinologia 5/2022; 3,7 M€) sekä siirtoviivemaksuista (9,8 M€).

TOIMINTAKATE
-719,9 M€

(nettomenojen ylitys
30,5 M€)

HENKILÖSTÖ
4159 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (4/5)
• Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

– Palvelukokonaisuuden yhteiselle kustannuspaikalle on ennusteeseen kirjattu sisäisten 
vuokrien ylityspoikkeama 0,9 M€ ; TA2022 29,7M€, arvio 30,6 M€

– KuEl maksujen ylityspoikkeama 0,8 M€,; TA2022 budjetoitu 7,7M€, ennakkomaksut 8,5 M€

– HyPan ICT budjetissa merkittävä ylitysuhka; ennuste ylittää vuoden 2021 toteuman 1,4 M€. 
IT-palveluiden arvio Perus IT kasvaa 7,9 M€:oon ; kasvua vuoteen 2021 verrattuna 1,7 M€ . 
Lisäksi IT-palvelut ennustavat läpilaskutettavaksi 4,8 M€.

TOIMINTAKATE
-719,9 M€

(nettomenojen ylitys
30,5 M€)

HENKILÖSTÖ
4159 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (5/5)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Perhe-ja sosiaalipalvelut jatkavat oman toiminnan vahvistamiseen ; esim. laajentunut sosiaalipäivystys ja 
lasten- ja mielenterveyspalvelujen ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelujen kautta pienentämään 
ostopalvelujen tarvetta.

• Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen perhekuntoutuksen ja nuorten tukiasuntojen 
vuokraamisesta, jotka korvaavat ostopalveluita loppuvuodesta alkaen

• Äitiys- ja neuvolapalveluiden toimenpidesuunnitelmalla pyritään siirtämään palveluiden käyttöä 
kustannuksia nostavasta erikoissairaanhoidosta omaan toimintaan 

• Virtuaalipalvelujen laajentaminen Turun kaupungin kotihoidossa, (SosTerla 250 §)

• Määräaikaisella sitouttamispalkkiolla pyritään vaikuttamaan työvoimatilanteeseen, (SosTerla 223 §)

• Työhyvinvoinnin palvelualuelupauksella pyritään lisäämään henkilöstön yhdenvertaisuuden kokemusta ja 
tukemaan työhyvinvointia. Tätä kautta tavoitellaan henkilöstön vaihtuvuuden vähenemistä ja 
sairaspoissaoloprosentin alenemista joka tukee henkilöstökulujen hallittavuutta.



Osavuosikatsaus 2/2022

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä 
vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

• Toimintatuotoissa lisäystä tilinpäätökseen 2021 noin 1,4 milj. euroa

• Toimintakuluissa kasvua 14,6 milj. euroa, josta

– Henkilöstömenot 5,9 milj. euroa

– Palvelujen ostot 7,4 milj. euroa 

– Aineet ja tarvikkeet noin 0,3 milj. euroa

– Avustukset kasvua vähennystä 0,2 milj. euroa 

– Muut menot 1,1 milj. euroa, josta sisäiset vuokrat 1,5 milj. euroa

• Koronan vaikutusten arvioidaan vähenevän vuonna 2022 sekä toimintatuottoihin että 
toimintamenoihin 

TOIMINTAKATE
-335,8 M€

(2021 TP -322,7 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS
-13,1 M€
-4,1 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (2/3)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Toimintatuotoissa ennustetaan ylitystä 0,1 milj. euroa

• Toimintakuluissa arvioidaan ylitystä 13,4 milj. euroa

– Menojen ylityksistä henkilöstökulut ylittyvät 7,9 milj. euroa. Tästä palkkaratkaisun 
vaikutus on noin 3,4 milj. euroa ja vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman toteuttamisen 
kasvu on noin 1,6 milj. euroa. Vastaavasti ennusteessa on huomioitu lakon 
henkilöstömenoja pienentäväksi vaikutukseksi n. 1,7 milj. euroa.

– Muita ylityskohteita ovat sisäisissä vuokrissa ennakoimaton kasvu 1,45 milj. euroa 
sekä palvelusetelimenojen ylitys 2,9 milj. euroa ja päivähoitopalvelut 0,7 milj. euroa. 

– Ruokapalvelujen ylitykseksi arvioidaan 1,4 milj. euroa.

TOIMINTAKATE
-335,8 M€

(nettomenojen ylitys
13,3 M€)

HENKILÖSTÖ
3874 htv*

Paluu 
diaan 11

* Sisältää myös korona-
rahoituksen osuuden htv:stä



Osavuosikatsaus 2/2022

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Toiseen osavuosikatsaukseen ja tässä yhteydessä laadittuun talouden ennusteeseen sisältyy edelleen 
epävarmuuksia syksyn toiminnan käynnistymisen yhteydessä. Ongelmat henkilöstön palkkaamisessa etenkin 
varhaiskasvatukseen sekä myös enenevässä määrin perusopetukseen voivat vaikuttaa siten, että kuluvan 
vuoden henkilöstösuunnitelmaa ei kyetä toteuttamaan. Lisäksi paineet valmistavan opetuksen lisäämiseen ja 
tarvittavaan määrään on edelleen epävarma. Myös muut kustannusten nousut voivat vielä muuttaa tilannetta.

• Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä on kuitenkin jokseenkin varmaa, että sisäiset tilavuokrat tulevat 
ylittämään talousarvion ennustetulla 1,45 milj. euron suuruudella ja tästä syystä esitetään korotusta 
palvelukokonaisuuden sisäisten vuokrien talousarviomäärärahaan.

• Muiden ylitystarpeiden osalta kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä voidaan määritellä tarkemmat 
talousarviomäärärahan korotustarpeet.



Osavuosikatsaus 2/2022

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä 
vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

• Korona vaikuttaa edelleen palvelujen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 
tasolle oli jo nähtävissä. 

– Museon toiminnan volyymi ja asiakasmäärä ovat kasvaneet alkuvuoden aikana vahvasti kaksi vuotta jatkuneiden 
koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Edellisvuoden tammi-kesäkuusta kävijämäärät ovat nousseet 60 prosenttia 
vuoden takaisesta.

– Orkesterin osalta Yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuivat edelleen tammikuussa 2022, eivätkä yleisöt ole palanneet 
tapahtumiin odotetulla tavalla rajoitusten lievennyttä ja poistuttua. 

• Maksutuottojen ennustetaan kasvavan 1,7 miljoonalla eurolla vuoteen 2021 verrattuna.

• Henkilöstökustannukset kasvoivat noin 8,4 %, joka koostuu toiminnan palaamisesta normaaliin 
palvelutasoon ja palkkojen yleiskorotuksesta.

• Palvelujenostot ja materiaalien kustannukset kasvavat ennusteen mukaan 8,8 % vuoden 2021 
tasoon. Pääasiassa kasvu koostuu palvelujen palaamisesta normaalille tasolle ja vuoden 2022 
kustannustason kasvut.

TOIMINTAKATE
-69,0 M€

(2021 TP -66,7 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS*

-2,4 M€
-3,5 %

*Luvut otettu talousjärjestelmän 
luvuista, joissa ei ole huomioitu 
kaikkia vuonna 2021 muualle 

siirtyneiden henkilöiden 
henkilöstömenoja. 

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus (2/3)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvionsa 0,6 milj. 
eurolla. 

• Ylitys koostuu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kokonaisuuksista. Toimintatuottoja arvioidaan 
kertyvän suunniteltua noin 0,6 miljoonaa euroa enemmän ja toimintakulut ylittyvät noin 1,2 
miljoonalla eurolla.

• Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat henkilöstökulussa ja palvelujen ostoissa. Uuden 
palkkaratkaisun vaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa, joka selittää kokonaan 
henkilöstömenojen ylityksen. 

• Palveluostojen ylitys johtuu kustannustason voimakkaasta kasvusta

TOIMINTAKATE
-69,0 M€

(nettomenojen ylitys 
0,6 M€)

HENKILÖSTÖ
622 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Palvelutuotanto jatkuu suunnitelmien mukaisena, koska ennustetut ylitykset johtuvat talousarvioon 
sisältymättömistä kasvuista ja ennuste tarkentuu vielä merkittävästi kolmanteen osavuosikatsaukseen mennessä. 



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden 
euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden 
tilinpäätökseen

• Alkuvuoden 2022 lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon on syntynyt arviolta 0,7 milj. euron 
ylityspaine, jota ei pystytä kompensoimaan kuten vuonna 2021.

• Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa autoilun määrään 
ja sitä kautta myös pysäköintimaksujen kertymään. Vaikutuksen suuruutta on vielä mahdoton 
arvioida. Pysäköinti ei ole palannut vielä normaalille tasolle koronan jälkeen. 

• Dieselin voimakas hinnannousu vaikeuttaa myös Fölin toimintaa, mutta lisää matkustaja-
määrää. 

TOIMINTAKATE
-43,5 M€

(2021 TP -28,9 M€)

TOIMINTAKATEEN 
MUUTOS
-14,7 M€
-50,9 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus (2/3)
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Alkuvuoden lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon on syntynyt 0,7 milj. euron ylitys.

• Infran toteutussuunnittelun käyttökuluihin on ennustettu ylitystä 0,25 milj. euroa. 

• Kesäkatu –hanke ja pop up –leikkipaikka kustannukset eivät ole huomioituna kunnossapidon 
talousarviossa, niiden hinta on noin 0,25 milj. euroa. 

• Kokonaisuutena luvat ja valvonta -palvelualueen talous on talousarviossa, mutta 
rakennusvalvonnan tulot ylittävät tällä hetkellä talousarvion noin 0,5 milj. euroa, kun taas 
pysäköintitoiminnan tulot alittuvat tällä hetkellä talousarviosta noin 0,3 milj. euroa, 

• Indeksikorotukset ja polttoainekustannukset

Joukkoliikenteessä dieselin voimakas hinnannousu aiheuttaa vähintään 1 milj. euron 
ylityksen.

• Arvio lipputulovajeesta on 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen matkustus on pikkuhiljaa palaamassa 
kohti normaalia.   

TOIMINTAKATE
- 43,5 M€

(nettomenojen ylitys 
4,6 M€)

HENKILÖSTÖ
356 htv

Paluu 
diaan 11



Osavuosikatsaus 2/2022

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Lumitilanteen osalta esitetään 0,7 milj. euron talousarviomuutosta.

• Infran toteutussuunnittelun käyttökuluihin esitetään määrärahan lisäystä 0,25 milj. euroa ja 0,25 milj. euroa 
vähennetään investointien aikaistetusta toteutussuunnittelusta hankesuunnitelmien laadintaa varten.

• Infran kunnossapidon käyttökuluihin esitetään määrärahan lisäystä yhteensä 0,25 milj. euroa (kesäkatu –hanke 
0,14 milj. euroa ja pop up –leikkipaikka 0,11 milj. euroa).

• Pysäköintimaksujen lisäämiseksi on vaikea tehdä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, koska kyse on ihmisten 
liikkumistottumuksista.



Osavuosikatsaus 2/2022

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (1/3)
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä 
vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

• Pelastuksen tehtävämäärät ovat pysyneet vuoden 2021 tasolla. Ensihoidon tehtävämäärät 
ovat puolestaan nousseet vuoden takaisesta ja niillä on vaikutusta rahoitustuottojen 
kehittymiseen. Loppuvuoden tehtävämääriä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa, mutta 
arvion lähtökohtana pidetään viime vuoden taso.

• Talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen (2,15 M€) ei tällä hetkellä ole tulossa muutosta, 
joten ennusteen mukaan toimintakate vähenisi huomattavasti tilinpäätökseen nähden riippuen 
edelleen loppuvuoden investointien toteutumisista ja rahavirtojen suhteesta.

• Henkilöstömenoja on toteutunut viime vuotta enemmän, mutta edelleen talousarvion 
mukaisesti, vaikka jo alkuvuonna on jouduttu tekemään sijaisjärjestelyjä. Tämän hetken 
arvion mukaan suorituskyky kyetään ensihoito- ja pelastushenkilöstön osalta säilyttämään 
vaatimusten mukaisella tasolla, mutta tason säilymisen edellytyksenä on, että sijaisjärjestelyt 
eivät muutu selvästi nykyistä vaikeammaksi. Ennen siirtymistä hyvinvointialueelle, avoimet 
virat pitää saada täytettyä, joka on välttämätöntä palvelun tuotannon tehostamiseksi ja 
toisaalta se vähentää myös sijais- sekä ylityökuluja.

TOIMINTAKATE
2,15 M€

(2021 TP 2,6 M€)

TOIMINTAKATTEEN 
MUUTOS
-0,4 M€
-16,0 %

Paluu 
diaan 13



Osavuosikatsaus 2/2022

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (2/3)
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 käynnistyneet ja hankintoja valmistellaan. 
Rullaavissa investointiprojekteissa on edelleen ylivuotisia hankintoja meneillään.    

HENKILÖSTÖ:

• Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden 2022 HTV tullee nousemaan lukemaan 569 
(viime vuoden tilinpäätöslukemat TP 2021 HTV 557). Projekteihin on edelleen palkattu 
henkilöitä, jotka lisäävät htv -lukua. Loppuvuonna tullaan myös täyttämään avoimia virkoja, 
joita hyvinvointialueen organisaatiouudistuksen myötä edellytetään.

TOIMINTAKATE
2,15 M€

(nettotulon alitus 
0,0 M€)

HENKILÖSTÖ
569 htv



Osavuosikatsaus 2/2022

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (3/3)
Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

• Talous toteutunee tämän hetken ennusteissa budjetin mukaan. 



Osavuosikatsaus 2/2022

Kiitos!
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