
 

 

Pohjaehdotus talousarvioneuvotteluihin 2022 

 

Kaupunginhallitus 

Vuonna 2022 valmistaudutaan asukasbudjetoinnin kasvattamiseen 3 miljoonaan euroon 

vuodelle 2023. 

Toteutetaan henkilöstöpalveluiden ja palvelukokonaisuuksien yhteinen rekrytointikampanja 

ammattimaisia rekrytointiyrityksiä hyödyntäen kriittisen henkilöstön saamisen 

varmistamiseksi. 

Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen panostetaan kaikissa 

palvelukokonaisuuksissa. TVA-tarkastelua jatketaan normaalisti ja kohdennetaan 

ensisijaisesti haastavimmassa rekrytointitilanteessa oleviin ryhmiin.  

Jos TVA-prosessi tuottaa palkankorotustarpeita yli budjetoitujen henkilöstömenojen, se 

raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Samalla arvioidaan muutostarpeet 

talousarvioon. 

Pormestariohjelman mukaisessa rakennuttamisen yhtiöittämisen jatkovalmistelussa 

täsmennetään yhtiön perustehtävä ja varmistetaan, että yhtiö tuottaa kaupungille 

tarpeellisia kiinteistöjä kustannustehokkaasti ja huolehtii kiinteistöjemme asianmukaisesta 

hoidosta. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi yhtiöittämisen vaihtoehtoiset mallit 

sekä niiden edut ja haitat, jonka jälkeen yhtiöittämisestä tehdään ratkaisu. 

Seutukuntayhtymän toimintaan varataan KH:n talousarvion sisältä 2e/asukas 

rahoitusosuus. 

Sote-uudistusta toteutettaessa tavoitellaan ruotsinkielisiä palveluja varten oman sote-

keskuksen perustamista Turunmaan sairaalan yhteyteen. 

Arvioidaan päivitetyn Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin toimivuus ja 

vaikuttavuus ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet osana pormestariohjelman 

toimeenpanoa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 § 455 hyväksyä terveysasemien hoitoonpääsyn 

parantamisen toimenpidesuunnitelmasta. Toimenpidesuunnitelman osana ovat 

kehittämistoimenpiteet, joiden osana on mm. pormestariohjelmassa todettu 

omalääkäriyden vahvistaminen sekä paljon palveluita käyttävien tunnistaminen, 

yksilöllinen hoitosuunnitelma ja omalääkäritiimi. Kehittämistoimet sisältyvät vuoden 2022 

talousarvioon mutta  

-> vuoden 2022 talousarvioesitykseen lisätään hoitoon pääsyn toimenpidesuunnitelman 

mukaisesti käytettäväksi 4M€ 

Asiakasohjaukseen kiinnitetään huomiota erityisesti vanhuspalveluissa. 

Selvitetään rintasyövän seulontojen ulottamisen vaikuttavuus yli 70-vuotiaiden ikäryhmään 

ja päätetään mahdollisesta käyttöönotosta vuoden 2022 aikana. 



 

 

Palveluiden laadunvalvonnan toteutuminen varmistetaan. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Resurssien tulee olla riittävät oppimisen tuen takaamiseksi ja oppimisvajeiden 

paikkaamiseksi. Vuoden 2022 aikana laaditaan suunnitelma uuden varhaiskasvatuslain 

edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyyksien muutoksiin vastaamiseksi.  Kasvatus- 

ja opetuslautakunta voi kohdistaa uudelleen henkilöresursseja palvelualueiden välillä 

perustuen palvelutarpeen muutoksiin.  

Lautakunta huomioi palvelutarpeen muutokset henkilöstösuunnitelmasta päätettäessä ja 

arvioi henkilöstöresurssin riittävyyden osavuosikatsausten yhteydessä palvelutason 

säilyttämiseksi. 

Koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan 

suunnitelmallisesti.  

Lautakunnalle tuodaan selvitys oppimisen tuen kokonaisuudesta, ja sen pohjalta 

vahvistetaan oppimisen tukea järjestelmällisesti. 

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen mahdollisesta noususta johtuva lisähenkilöstöresurssi 

turvataan, ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta. 

Lautakunta seuraa perusopetuksen ryhmäkokojen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin 

toimenpiteisiin, mikäli palvelutaso tämän osalta heikkenee. 

Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli 

laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin. 

Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville 

toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti 

saavutettavia harrastuksia koululaisille. 

Lukiokoulutukseen kohdennetaan erityisopetuksen resurssia. 

Ammatillisen koulutuksen mahdollinen strategiaraha tulee kohdentaa ammatillisen 

koulutuksen kehittämiseen. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan noudattaen suoritepäätösten 

opiskelijamääriä. 

Lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien 

toimien toteuttamiseen, että ”Toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan 

mittaristolla". 

Kaupunkiympäristölautakunta 

Kaavaohjelmaa tarkastellaan siten, että kaupungin omassa kaavavalmistelussa 

priorisoidaan kasvuhankkeita. 

Kaupungille tuloa tuottavien kiinteistökehityskohteiden kaavoituksen sujuvuus 

varmistetaan kumppanuuskaavoituksen kautta. 



 

 

Käynnistetään tarkastelu, jossa etsitään sijainteja tarvittavia julkisten palveluiden 

tonttitarpeita varten hyvinvointialueen palveluverkkoa silmällä pitäen. 

Laaditaan TVTn kanssa erillinen kumppanuuskaavoitussopimus, jonka johdosta TVT voi 

uudistaa olemassa olevaa asuntokantaansa ja valmistella asemakaavoja. Kaavoitus voi 

kohdistua kaupungin omistamille ja osoittamille alueille. 

Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma pientalotonttien määrän kasvattamiseksi siten, 

että se mahdollistaa merkittävästi suuremman uuden pientalon rakentamisen vuosittain. 

Suunnitelman lähtökohta on tavoitteellinen ja siinä pyritään tarjottavien tonttien määrän 

kasvuun valtuustokauden aikana lineaarisesti 2023 200 tonttia, 2024, 250 tonttia, 2025 

300 tonttia. Lopullinen tavoite asetetaan suunnitelman laatimisen jälkeen. Suunnitelmassa 

huomioidaan kestävä kaupunkirakenne ja sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 

Valmistellaan uudenlainen toimintamalli yksityisten pienten kaavahankkeiden (esimerkiksi 

maksimissaan noin 2000 kem) prosessin nopeuttamiseksi siten, että se tuodaan 

päätettäväksi alkuvuoden 2022 aikana. Tehdään tarkastelu ja arviointi mallin 

onnistumisesta valtuustokauden päätteeksi. 

Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet huomioidaan 

suotuisan kaupunkikehityksen edistämiseksi. Ilman lisäresursseja kunnianhimoisiin 

kehitystavoitteisiin ei lautakunnan arvion mukaan päästä. 

Hiilinielujen tavoitelukua (hiilivaraston muutos, CO2-ekv/) valmistaudutaan nostamaan 

erillisen valmistelun pohjalta. 

Rakennuslupien käsittelyajan vuositavoitteita lasketaan nopeammin kohti yleistavoitetta 30 

vuorokautta. Esimerkiksi vähintään 2022 60 vrk, 2023 45 vrk, 2024 30 vrk, 2025 30 vrk. 

Asemakaavoituksen keston yleistavoitteeksi 2025 mennessä asetetaan 20 kuukautta ja 

vuoden 2022 aikana luodaan toimenpidesuunnitelma siihen pääsemiseksi. Lisäksi 

erityisesti kiirehditään kaavoituksen aloittamista kaava-aloitteen jättämisen jälkeen 

(kaavoituksen jonotusajan lyhentäminen). 

Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan investointilistalle tuomisen kiirehtiminen niin, että 

hanke lisätään tämän valtuustokauden investointilistalle. Tämä vastaa kaupungin 

kulkumuotojakaumatavoitteiden lisäksi pormestariohjelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. 

Asunto- ja maapolitiikan (AMO) periaatteet päivitetään vuoden 2022 aikana, siten että 

valtuusto hyväksyy uudet periaatteet viimeistään joulukuussa. 

Viimeistään AM-politiikan periaatteiden päivityksen yhteydessä määritellään ja päätetään 

tarkka prosessikuvaus kaupungin erilaisista merkittävistä maapolitiikan toimista (asunto- ja 

maapolitiikan periaatteet luku 4), kuten innovaatiokumppanuus, äkillinen lisäarvohanke, 

kiinteistökehittäminen, elinkeinotontin luovuttaminen tai muut maapoliittiset toimet. 

Samassa yhteydessä määritellään mahdollisuudet ja oikeudet jättää aloitteita, vastuut, 

valmistelun ja ohjauksen prosessi, päätöksentekomenettely sekä annetaan sitova 

palvelulupaus prosessin eri vaiheiden kestosta. Konserniyhtiöiden ja muiden strategisesti 

tärkeiden tavoitteiden osalta menettelyt tarkastetaan samassa yhteydessä. Samassa 

valmistelussa toteutetaan seuraavia pormestariohjelman kirjauksia:  



 

 

Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä 

luvituksen käsittelylle, millä varmistetaan, että kaavoitus- tai rakennuslupaprosessien kesto 

ei veny yli luvatun. 

Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys.  

Selkeytämme kaupunkiorganisaation vastuita siten, että yritysten ja elinkeinoelämän 

edustajat tietävät, keneen olla yhteydessä ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. 

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman toimintojen mahdollisesti korvaavat tilat, joko 
osoitteessa Eerikinkatu 34 tai muussa toimintoihin hyvin soveltuvassa tilassa 
ydinkeskustassa, otetaan investointiohjelmaan. 

Digitaalisuutta palveluissa lisätään ja kehitetään ensisijaisesti saavutettavuuden 
kehittämiseksi ja tavoitettavuuden lisäämiseksi, eivätkä digitaaliset palvelut saa heikentää 
palvelutasoa tai korvata kokonaan kohtaamisiin perustuvia palveluita. 

Nuorten palaamista palveluiden pariin ja nuorten kohtaamisia vahvistetaan koronan 
jälkeen. 

Investoinnit 

Investointisuunnitelma tarkastellaan vuoden 2022 aikana siten, että voidaan toteuttaa 

investointikokonaisuuden toteutussuunnitelma pormestariohjelman velkakattokirjauksen 

mukaisessa raamissa. 

Parannetaan investointien ajallista hallintaa ja toteutetaan tarvittaessa prosessin auditointi.  

Tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn selvitys merkittävimmistä myyntituloa lisäävistä 

hankkeista sekä selvitys vaihtoehtoisesta tarkastelusta vuokratulon lisäämisestä 

myyntitulojen rinnalla.  

Taito-kampus toteutetaan ensisijaisesti taseen ulkopuolisena hankkeena, 

hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana. 

Kansainvälisen koulun sijoituspäätös ja uuden lukion tarveselvitys tuodaan päätettäväksi 

vuoden 2022 aikana.  

Lausteen alueen kehittämisessä ja Karhunaukion koulun tarveselvityksessä huomioidaan 

Skanssin monitoimitalon suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset monipuolisista 

liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi selvitetään Lausteen lähipalveluiden muu kokonaisuus.  

Pormestariohjelman toimeenpano 

Kärkihankkeen toimeenpanon osana huomioidaan, että lähiöohjelman hyväksymistä 

tavoitellaan vuonna 2022.  

Ilmasto-ohjelman toimenpiteet päivitetään vastaamaan asetettuja tavoitteita alkuvuonna 

2022. Päivitystyön yhteydessä tarkistetaan toimenpiteiden talousarviovaikutukset ja 

tehdään tarvittaessa niiden edellyttämät muutokset talousarvioon. 


