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Toimintaympäristö



Väestö

Väestön määrä 09/2021

195 350
kaupunkilaista

Turun väestö on 

kasvanut

+ 965
henkeä vuositasolla

Lapsiperheiden 
määrä 2020

16 701
Lapsiperheiden määrä on 

laskenut

75 perheellä.

Muunkielisten 
osuus

09/2021
12,7%

Muunkielisen väestön määrä on 

kasvanut 

4,9% vuodesta 2020



Työllisyys

Työllisten määrä alueella
Turun seutukunnassa Q3/2021

158 800
työvoimasta

Työllisten määrä 

on kasvanut

+ 4,1% 
vuositasolla

Työttömyysaste

12,8%
09/2021

Työttömyysaste on laskenut

-1,7 prosenttiyksikköä

Pitkäaikaistyöttömien määrä on 

noussut viime vuodesta.

Määrä on nyt 4 679 
henkilöä. Vuosi sitten 

työttömien määrä oli

3 428. 



Elinkeino ja liikenne

Kaikkien toimialojen liikevaihto 

yhteensä Turun seutukunnassa

Meriteollisuus kasvanut 

3 vuoden takaisesta. 

Liikevaihdon kasvu 

tarkastelujaksolla

Vuodesta 2018 vuoteen 2020

+8 %

0,1 %
Vuodesta 2018 vuoteen 2020

Lentoaseman 
matkustajamäärät 
laskivat

Tammi-syyskuu 2020 –2021.

Henkilöliikenteen 

lasku rautateillä 

(2019-2020)

47 %

Vuonna 2020 
Turkuun 
perustettiin 

1 523
uutta yritystä

Työpaikka-
omavaraisuus

124 %
vuonna 2019

-69%



Rakentuva kaupunki ja ympäristö

120 412
504

Asuntojen määrä on 

kasvanut

Asuntojen lukumäärä 2020

asunnolla vuodesta 2019

kpl

Myönnetyt

Rakennusluvat 2020

1 202
kpl

80%
2020, 61 % 2019

Uusiutuvien 

energianlähteiden 

osuus kaukolämmön 

tuotannossa

Joukkoliikenteen 

matkustajamäärät 

14 milj.

2020

Hyväksytyt 
asemakaavat

18
Kpl

2020 

Elinkeino-

rakentaminen, 

valmistuneet 

kuutiot

408 127
2020

Kasvua 

+23 %

517 / 2019



Turussa on 
elinvoimaa 
• Konsulttiyhtiö Rambollin tekemässä 

elävyysmallissa on vertailtu, miten 

tärkeimmät palvelut ja ruokakaupat tai 

viheralueet ovat saavutettavissa Manner-

Suomen kunnissa.

• Koko vertailussa Helsinki, Turku ja Tampere 

nousevat Suomen elinvoimaisimmiksi 

kaupungeiksi. Tulos osoittaakin 

kaupunkirakenteen merkityksen

• Lähes kaikki arjen palvelut saavutettavissa alle 

15 minuutin etäisyydellä!

                                  

                 

    

     

                  

               

                 

               

                

LIVCY-elävyysindeksi
Elävyysvertailu

Manner-Suomen kunnat, 2021



Toiminnan tavoitteet



Pormestarien Turku
– Toiminnan vuosikymmen
• Turku on avoin, toimelias ja kansainvälinen kaupunki, joka hyödyntää kaksikielisyyttään 

rikkautena ja mahdollisuutena. Edistämme kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja 

tasa-arvoa kaupunkilaisten keskuudessa ja kaupungin toiminnassa.

• Turku on edelläkävijäkaupunki ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja 

hyödynnämme sitä vetovoimamme vahvistamisessa.

• Olemme edelläkävijä ilmastoteoissa ja edistämme siirtymää perinteisestä taloudesta 

kohti kiertotaloutta. Vahvistamme Turun vetovoimaa koulutus-, kulttuuri- ja 

tapahtumakaupunkina aidon yhteistyön voimin. Osaamis- ja koulutustason nosto lisää 

turkulaisten hyvinvointia.

• Hyvän kaupungin ytimessä ovat sujuva arki, laadukkaat palvelut, viihtyisä ja turvallinen 

asuinympäristö ja kiinnostavuus kaupunkina. Kasvun on oltava inhimillisesti, ekologisesti 

ja taloudellisesti kestävää.



Pormestariohjelman toimeenpano

• Pormestariohjelma määrittää Turun valtuustokauden 2021–2025 painopisteet.

• Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki Turun kaupunginvaltuustossa edustetut 

valtuustoryhmät.

• Ohjelmassa on 10 teemaa, joissa on 130 tavoitetta koko valtuustokauden ajalle.

• Pormestariohjelman tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.8.2021

• Talousarvioon sisällytetään alustavat pormestariohjelman toimeenpanon vuoden 

2022 toimenpiteet, joiden osalta valmistelu jatkuu vielä syksyn aikana.



Kaupunginhallitus

• Vuonna 2022 valmistaudutaan asukasbudjetoinnin kasvattamiseen 

kolmeen miljoonaan euroon vuodelle 2023.

• 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.



Kaupunginhallitus

• 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.



Kaupunginhallitus

• 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 

        d                          ä     ävä     M€



Sosiaali- ja terveyslautakunta

• 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. 



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. 



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.



Kasvatus- ja opetuslautakunta

• 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.



Kasvatus- ja opetuslautakunta
• 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 

  h             h äv                               ä ”           d   

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.



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 

TVT:nn kanssa erillinen kumppanuuskaavoitussopimus, jonka johdosta TVT voi 

uudistaa olemassa olevaa asuntokantaansa ja valmistella asemakaavoja. Kaavoitus 

voi kohdistua kaupungin omistamille ja osoittamille alueille.



Kaupunkiympäristölautakunta
• 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. Kaavaohjelmaa tarkastellaan siten, että 

kaupungin omassa kaavavalmistelussa priorisoidaan kasvuhankkeita.



Kaupunkiympäristölautakunta

• Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet huomioidaan 

suotuisan kaupunkikehityksen edistämiseksi.

• 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.

• 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.



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. 



Investoinnit

• 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. 



Kärkihankkeet ja ilmastotavoitteet
• 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.



Koronan jälkihoitoon liittyvät 
ehdotukset

• Toteutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä toimenpidekokonaisuus 

terveysasematoiminnan kehittämiseksi, jotta kertynyttä hoitovelkaa saadaan 

purettua.

• Koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korvataan 

suunnitelmallisesti.

• Nuorten palaamista palvelujen pariin ja nuorten kohtaamisia vahvistetaan koronan 

jälkeen.



Pormestarin 
talousarvioesitys



Pormestarin talousarvioesitys:

Kunnallisvero-

prosentti

19,50
(19,50)

Toiminnan 

nettomenot (M€)

-1 177,7
(-1 162,6*)

Tilikauden 

alijäämä (M€)

-22,6
(-9,1*)

Investointi-

menot (M€)

158,2
(142,9*)

*Vuoden 2021 3. osavuosikatsaus



Investoinnit



Turun investoinnit

Kaupungin 

investointimenot ovat 

taloussuunnitelmakaudella 

yhteensä 953 miljoonaa.

Infran osuus 438 miljoonaa 

ja toimitilat 408 miljoonaa, 

yhteensä 846 miljoonaa.

Valtaosa 

infrainvestoinneista 

kohdistuu strategisiin 

hankkeisiin, kiinteistö-

kehityskohteisiin ja 

korjausvelkakohteisiin. 

Toimitilahankkeet 

painottuvat  

uudisrakennuksiin, 

rakennusten 

peruskorjauksiin ja 

laajennuksiin.

Tämän lisäksi kaupunki 

toteuttaa kaupungin 

taseen ulkopuolisia 

investointihankkeita                

(mm. Pansion, 

Linnakaupungin ja 

Runosmäen monitoimitalot 

sekä raitiotien 

kehitysvaihe) sekä 

vuokrahankkeita (mm. 

Byråbo ja päihdehuollon 

tilaratkaisut).



Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät 
infrainvestointiohjelman kokonaisuudet

Kärkihankkeet

201 M €

Kiinteistö-

kehityskohteet

101 M €

Korjausvelkaa 

alentavat 

kohteet

52 M €

Liikenteen 

toimivuutta ja 

turvallisuutta 

parantavat 

kohteet

9 M €

Asukas-

viihtyvyyttä 

parantavat 

kohteet

12 M €



Kärkihankkeet ja kiinteistökehityskohteita

Blue

Industry Park

Gotlanninkatu/

Yard park

Perno-

Pansio 

aluekehitys 

Runosmäen 

aluekehitys

Pukkila

Linna-

kaupunki
Linnanfältti

Harppuunakortteli

Herttuankulma 

Kirstinpuisto

Vaasanpuisto

Aninkainen
Matkakeskus

Turku Ratapiha 

(elämyskeskus)

Parkin alue

Turku 

Waterfront
Itäisen rantakadun 

pyörätiet

Jokiranta

Ferry Terminal

Linnanniemi

Hansatown
Kauppatori

Kauppahallin kortteli

Pihlajanniemi

Turun 

tiedepuisto
Tiedepuiston kansi

Itäharjun liittymä

Voimakatu

Kiinanmyllynkatu

Liikenne ja 

liikkuminen
Turku ratapihan ja 

kupittaan välinen 

kaksoisraide

Skanssi
Itäskanssi  

Skanssin 

keskuspuisto

Skanssinkolmio

Skanssinmäki



Konserttitalo

Kuva: PES-arkkitehdit



Havainnekuvia:
Linnanniemi

Kuva: After Party & Sitowise Oy

Taiteiden talo

Kuva: Tietoa Oy/Heikki Räisänen

Elämyskeskus

Kuva: Muuan Oy



Taloussuunnitelmakauden
merkittävimmät tilahankkeet

Uudisrakennus-

kohteet 

251 M€

Koulujen ja 

päiväkotien 

perus-

korjaukset

66 M€

Tämän lisäksi 

kaupunki 

toteuttaa 

tilahankkeita 

hyödyntämällä 

Turku-konsernin 

toteutusratkaisuja 

ja ulkoisia 

vuokrahankkeita



Havainnekuvia:

Kuva: Muuan Oy

Kuva: Schauman Arkkitehdit Oy

Kuva: Tietoa Oy/Visualisointi



Havainnekuvia:

Kuva: Konkret Oy

Kuva: Ari-Pekka Joensuu

Kuva: Tietoa Oy/Visualisointi



Taloussuunnitelma-

kauden 

merkittävimmät 

tilahankkeet

Korjauskohde

Uudisrakennus

Toteutustapa päättämättä

Pansion-Perno 

monitoimitalo

Suikkilan koulu ja 

Talinkorvantien 

päiväkoti

Linnakaupungin 

monitoimitalo

Runosmäen 

monitoimitalo

Lyseon koulu

Byråbo

Konserttitalo

Wäinö Aaltosen museo

Paavo Nurmen stadion

Kaskenkadun päiväkoti

Sirkkalan koulu

S:t Olofskolan

Kupittaan maauimala

Luolavuoren koulu

Nummen koulu

Hannunniitun koulu

TAITO-kampus

Varissuon koulu

Karhunaukion 

yhtenäiskoulu

Pääskyvuoren koulu



Blue Industry Park

Kuva: Turku Science Park & Elomaticy



Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt

Turun alueen 

kasvihuonekaasu-

päästöt ovat vähentyneet 

-51 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2020.

2000-luvun huipputasosta 

vähennys on -55 %.

Turussa on yli 700 
kiertotaloustoimijaa, 

joista noin 300 on 

kiertotalousliiketoimintaa 

kehittäviä yrityksiä.

Kaupunkikonsernin 

ilmastopanostukset 

jatkuvat.

Fossiilisen hiilen 

energiakäytöstä 

luovutaan 2022.

Ilmaston lämpeneminen jatkuu 

vaarallisella tasolla, vaikka 

ilmastotavoitteet vahvistuvat 

globaalisti.

Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma 

arvioidaan ja päivitetään (ml. riskit, 

vaikutukset ja varautuminen)

Turun kasvihuonekaasupäästöt ovat Suomen suurista 

kaupungeista pienimmät ja alenevat nopeimmin.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Turku Tampere Espoo Helsinki Vantaa Oulu

Lähde CO2-raportti 2021, asukaskohtaiset päästöt v. 2019 t.-CO2-ekv.



Ilmastobudjetointi ja -investoinnit 2022

Turku muuttaa ilmastoa parempaan, 
ja auttaa meitä kaikkia olemaan muutoksen tekijöitä

Hiilineutraali 

energia-

järjestelmä Kestävä 

liikkuminen

1.5 asteen 

elämä

Kiertotalous 

ja resurssi-

viisaus

Hiilinielujen 

vahvistaminen

Kestävä 

kaupunki-

rakenne

Varautuminen ja 

sopeutuminen

Kaupunki-

organisaation 

ilmastovastuu



Ilmastotavoitteita toteuttavia 

investointeja 2022

Ilmastoinvestoinnit 2022 ovat 

 h     ä         M€.

Vähähiilinen 

liikkuminen

28,5 M€

Tunnin juna –h     h  ö     M€

            M€

Turun ratapihat ja Kupittaan 

          d       M€

 äv    j    ö ä        M€

Liikentee       v         M€

Varautuminen
3,1 M€

Kiertotalous

4,9 M€

Ruoppausmassojen 

läjitysalueet mm. 

              M€.

                M€

Hulevesien hallinta 

Putkitus- ja 

 v jä j      ä    M€ 

Kaava-         M€

Korvattavat katu- ja 

                M€

Energia-

tehokkuus
1,0 M€

Turun Ylioppilas-

kyläsäätiö
1,2 M€

Tyyssijan aurinkopaneelit

Ylioppilaskylän 5-korttelin 

energiainvestoinnit

Nummenrannan aurinkopaneelit

Aitiopaikan latauspiste

Polkupyörien latauspisteet

Turku Energia

27,5 M€

Kivihiiltä korvaava 

 ä  ö                M€.

Hyötytuulen tuulivoimapuisto, 

         M€

Lämpöakku sekä muut 
 ä  ö        v              M€

Turun seudun 

puhdistamo

10,3 M€ 

Poistoputkihanke ja UV-laitos 

   M€

Energiatehokkuutta kehittävät 

  v              M€

Tilojen

Energiatehokkuuden 

   ä       M€

Ilmastobudjetointi valmistellaan vuoden 2022 aikana pormestariohjelman 

mukaisesti ja pannaan toimeen talousarvion 2023 valmistelusta alkaen.

Varautuminen ja 

sopeutuminen



Turun kasvihuonekaasupäästöjen jakauma, 

kehitys ja tavoitteet kohti vuotta 2029

Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma 2020

Lähde: Turun kaupungin ilmastoraportti 2020, elokuu 2021

Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2000 ja 2008-2020 

sekä tavoitteet 2021, 2025 ja 2029.



Taloussuunnitelma



Euroalueen talous toipuu nyt 
nopeasti, mutta koronakriisin jäljet 
näkyvät yhä taloudessa

Lähde: 16.9.2021 – Euro & talous 4/2021 – Kansainvälinen talous

Suomen talouden kasvu on vahvistunut kevään ja kesän 2021 aikana odotettua

nopeammin. Syyskuun 2021 väliennusteessa talouskasvu vuonna 2021

arvioidaan nopeammaksi kuin vielä kesäkuun ennusteessa. Ennusteen

suurimmat lähiaikojen epävarmuudet liittyvät pandemian kehitykseen sekä

Suomessa että globaalisti. Talouskasvu jatkuu nopeana vielä vuoden 2022,

mutta ennustejakson lopulla vuonna 2023 talouskasvun odotetaan hidastuvan

ja palautuvan pitkän aikavälin kasvu-uralleen.

Lähde: Suomen Pankki, Suomen talouden väliennuste syksy 2021



Talouden tilannekuva

Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2021



Talouden elpyminen riippuvainen pandemiasta

Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2021

80 prosentin luottamusväli:

•   % - 5 % vuonna 2021

•   % - 6 % vuonna 2022

Talous voi kasvaa ennustettua hitaammin, jos

•    d      h  d       ä           

•            ä   v           ä   vä 

epävarmuudesta ja mahdollisista uusista

rajoituksista

•   h    v                   d     

hoidon epäonnistuminen hidastaa 

maailmantaloutta.

Talous voi elpyä ripeämmin, jos

•                 ää ä      väh    

•   F                      v           

katalyyttinä. 



Työllisyyden kehitys (koko maa)

Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2021



Turun työllisyyden kehitys

Lähde: Turun kaupungin työllisyyskatsaus, lokakuu 2021



Turun työllisyyden kehittyminen

Lähde: Turun kaupungin työllisyyskatsaus, lokakuu 2021



Tuloslaskelma 2022

Toiminnan 

nettomenot (M€)

-1 177,7
(-1 162,6*)

Verorahoitus 
(M€)

1 187,3
(1 182,2*)

Vuosikate 
(M€)

38,8
(46,9*)

Tilikauden 

alijäämä (M€)

-22,6
(-9,1*)

*Vuoden 2021 3. osavuosikatsaus



Toimintakatteen kehitys haasteena

Soteuudistus



Verorahoituksessa epävarmuutta

Soteuudistus tulee vaikuttamaan erityisesti 

kunnallisverotulojen kertymään sekä valtionosuuksiin



Verorahoituksessa epävarmuutta:

Soteuudistus vaikuttaa myös yhteisöverotuloihin



Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä



Tuloslaskelma
(miljoonaa euroa)

Tilinpäätösennuste 
2021* 

Talousarvio 
2022 

Taloussuunnitelma 
2023

Taloussuunnitelma 
2024

Taloussuunnitelma 
2025 

Toimintatuotot 489,5 460,1 341,3 348,0 357,8

Valmistus omaan käyttöön 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Toimintamenot 1 653,6 1 639,4 832,3 846,3 866,4

TOIMINTAKATE -1 162,6 -1 177,7 -489,3 -496,7 -507,0
Muutos-% 3,9 % 1,3 % -58,5 % +1,5 % +2,1 %

Verotulot ja valtionosuudet 1 182,2 1 187,3 487,4 488,3 493,0

Rahoitustuotot ja –kulut 27,3 29,2 29,9 31,1 31,8

VUOSIKATE 46,9 38,8 27,9 22,7 17,8

Poistot ja arvonalentumiset 58,2 63,5 62,1 64,4 65,7

Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Tilikauden tulos -11,3 -24,7 -14,2 -21,8 -27,9

Varausten ja rahastojen muutokset 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9,1 -22,6 -12,1 -19,6 -25,8

*Vuoden 2021 3. osavuosikatsaus



Rahoituslaskelma 2022

Investointien 

tulorahoitus (%)

25 %
(33%*)

Lainakannan 

muutos (M€)

+126
(+66*)

Lainakanta   
(M€)

904
(779*)

Lainakanta / 

asukas (€)

4 562
(3 967*)

*Vuoden 2021 3. osavuosikatsaus



Investoinnit ja vuosikate



Rahoituslaskelma
(miljoonaa euroa)

Tilinpäätösennuste 
2021* 

Talousarvio 
2022 

Taloussuunnitelma 
2023

Taloussuunnitelma 
2024 

Taloussuunnitelma 
2025 

Vuosikate 46,9 38,8 27,9 22,7 17,8

Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 20,0 20,0 20,0

Tulorahoituksen korjauserät -29,2 22,0 21,9 21,9 21,9

Toiminnan rahavirta 17,7 16,8 26,0 20,8 15,9

Investointimenot 142,9 158,2 237,9 278,6 278,5

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2,5 3,1 2,5 2,0 1,8

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 32,8 26,2 27,0 27,0 27,0

Investointien rahavirta -107,6 -128,9 -208,4 -249,5 -249,7

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -89,9 -112,1 -182,4 -228,8 -233,9

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset -86,3 -37,7 -26,5 -25,6 -33,8

Antolainasaamisten lisäykset (-) 90,5 63,0 55,0 45,0 50,0

Antolainasaamisten vähennykset (+) 4,2 25,3 28,5 19,4 16,2

Lainakannan muutokset 65,8 125,8 205,8 255,8 263,4

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 80,0 220,0 250,0 250,0 260,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (+) 54,2 124,2 54,2 4,2 46,6

Lyhytaikaisten lainojen muutos (+) 40,0 30,0 10,0 10,0 50,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -20,5 88,1 179,3 230,1 229,6

Vaikutus maksuvalmiuteen -110,5 -24,0 -3,1 1,4 -4,3

*Vuoden 2021 3. osavuosikatsaus



Velkaantuminen



Kertyneet ylijäämät



Esitykseen sisältyvät muutokset
• Toimielinten ehdotuksiin tehdyt muutokset

• Vuodelle 2022

– Keskitetty 7 miljoonan tuottavuustavoite (kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset)

– Terveysasemien hoitoonpääsyn parantaminen 4 miljoonaa (hyvinvoinnin palvelukokonaisuus)

– Maankäyttösopimuskorvaukset +3,3 miljoonaa ja myyntituotot +2,3 miljoonaa, Blue Industry Park 

(kaupunginhallitus, omaisuuden hallinta)

– Investointimenot +5,6 miljoonaa ja pysyvien vastaavien luovutustulot +2,3 miljoonaa, Blue Industry Park 

(kaupunginhallitus)

• Vuosina 2023-2025

– Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen taloussuunnitelmalukujen poisto
o Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

o Kuraattorit

o Kuntouttava työtoiminta

o V-S aluepelastuslaitos + omarahoitusosuudet

– Kohdentamaton satunnainen myyntitulo 20 miljoonaa / vuosi

– Osallistuvan budjetoinnin määrärahaan uudelleenkohdennettu 2 miljoonan korotus investointiohjelman sisällä
o Kokonaissumma 3 miljoonaa vuosina 2023 ja 2025 (2,8 miljoonaa investoinneissa ja 0,2 miljoonaa käyttötaloudessa)



1 177,7 M€ Toiminnan nettomenot

Investoinnit

158,2 M€

Vapaa-aika

68,4 M€

Hyvinvointi

687,7
M€

Sivistys

323,9
M€

Yhteiset 
toiminnot

58,8 M€

Kaupunki-
ympäristö

38,9 M€

Henkilöstö n. 10 270 htv

Hyvinvointi

40%

Sivistys

37%

Yhteiset 
toiminnot

13%

Vapaa-
aika

6%

Ympä-
ristö

4%

Korona

Sopeuttamisohjelma

Osaaminen

Kulttuuri

Yhteisöllisyys,

hyvinvointi ja

asuinalueiden

tasapaino

Keskustan
kehittäminen

Turun

tiedepuisto

Kärkihankkeet



Talousarvioprosessi

Päätöksentekoprosessi

• 1.11. Pormestarin talousarvioesitys

• 8.11. Kaupunginhallituksen käsittely

• 15.11. Kaupunginvaltuuston käsittely

• Marras-joulukuun aikana talousarvion toimeenpano toimielimissä

• Pormestarin talousarvioesityksen aineistot:

• https://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio

https://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio


Kiitos!


