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Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu
Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta.
Toimielinkohtaiset ja toimielimissä käsitellyt talousarvion toteutumistiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle
30.3.2020 tilinpäätökseen sisältyvinä.
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Turku vuosi 2020

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
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Turun kaupunki teki poikkeusoloissa vahvan tuloksen
• Koronapandemian vaikutus yleiseen taloustilanteeseen Suomessa jäi
viime vuonna pelättyä vähäisemmäksi
• Työllisyyden tilanne heikentyi, mutta toivottavasti väliaikaisesti

• Tilikauden ylijäämä 10,2 miljoonaa
• Vuosi oli henkilöstölle erittäin raskas ja henkilöstöä pyrittiin
kannustamaan kertapalkkioilla ja erilaisilla kannustepalkkioilla
• Valtion tukitoimenpiteet selittävät olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen
hyvää tulosta
• Kaupungin talous ei ajautunut ahdinkoon ja käynnissä olevaa talouden
tasapainottamista jatketaan suunnitelman mukaan
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Toimintaympäristö 2020
”Turusta on tulossa vahva teekkarien ja insinööriopiskelijoiden kaupunki ”
Turun Sanomat 6.1.2020

”Selvitys: Turun seudusta tuli
vetovoimainen voittaja –
pääkaupunkiseutu on mörkö”

”Yli sadassa Suomen kunnassa näkyy Turun telakan mieletön kasvu – Meyer
hankki tavaroita ja palveluita Suomesta ja ulkomailta yli 900 miljoonalla eurolla”
Tekniikka ja talous 7.2.2020

”Turun yliopiston DI-koulutuksille
akkuteknologian ja sähköisen voimansiirron
lahjoitusprofessuurit ”

Turun Sanomat 8.2.2020

”Maailman johtavat ilmastokaupungit on
listattu – Lahti ja Turku ovat mukana”

Yle 11.3.2020

Ilta-Sanomat 18.2.2020

Turun satamasta tuli koronaSuomen elämänlanka ja
valtakunnan tärkein meritie, jolla
rekkaralli vain kiihtyi

”Turun kaupunki lähti tukemaan yrittäjiä – Turkupaketti
sisältää helpotuksia taloudelliseen tilanteeseen”
Ilta-Sanomat 25.3.2020

Turun Sanomat 8.6.2020

” Suomi-radan ja Turun tunnin junan hankkeet etenevät: Valtioneuvosto hyväksyi
hankeyhtiöiden perustamisen”
Helsingin Sanomat 25.6.2020
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Toimintaympäristö 2020
”Logomon silta ja funikulaari eivät kerro koko totuutta –
seitsemän Turun rakennushanketta alitti budjetin”
Yle 26.8.2020

”Matkustus sakkaa ja hotelliala on
kriisissä, mutta luottavaisimmat
uskaltavat yrittää uutta: Turussa
pääsee yöksi vaikka vankilan muurien
sisään”

”Turku on nyt maailman ehkäisypääkaupunki:
Lääkeyhtiö Bayer investoi tuotantolaitokseen 35
miljoonaa”
Kauppalehti 26.8.2020

Yle 22.9.2020

”Viidesosa Turun busseista vaihdetaan sähköbusseihin
– sähköbussit tulevat seitsemälle linjalle”
Yle 3.9.2020

Turkuun uusi keskittymä meriteollisuudelle
Osto & Logistiikka 13.10.2020

Kansallisen lääkekehityskeskuksen
sijaintipaikaksi varmistui Turku
Yle 26.10.2020

Orion investoi 17 miljoonaa Turun
tuotantolaitoksiin
Taloussanomat 10.11.2020

Turkuun tuli ennätysiso apurahapotti –
suurimmat summat meriteollisuuden, tekoälyn ja
myynnin tutkimukseen
Turun Sanomat 27.11.2020
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Turun toimintaympäristö
2020

2019

Muutos

194 488

192 962

+1 526

12,3 %

11,8 %

+0,5 %yks.

Kuntien välinen nettomuutto

655

1 411

-756

Työttömyysaste %, 12/2020

16,5 %

11,5 %

+5 %yks.

21,9 M€

19,4M€

+2,5 M€

3 176

1 721

+1 455

Väestömäärä, ennakkoväkiluku 12/2020
Muunkielisten osuus %, ennakkotieto 12/2020

Työmarkkinatuen kuntaosuus
Myönnetyt rakennusluvat
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Kaupungin henkilöstö
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

Kaupunki
on työpaikka
yli 10.000:lle

Sivistystoimiala
3 807,6

Vapaa-aikatoimiala
595,8
Konsernihallinto ja
palvelukeskukset
636

10.156,9
Henkilötyövuotta*

V-S pelastuslaitos
575,1

+0,23%
Hyvinvointitoimiala
4 228,2

Kaupunkiympäristötoimiala
314,1

*Keskusvaalilautakunta 0,0 HTV, Revisiotoimisto 4,3 HTV.
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Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut
Kaupungin henkilöstö
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita
Henkilötyövoima raportointijaksolla

2020

2019

10156,9

10133,6*
(10 131,0)

Työvoiman muutos ed. vuodesta, HTV

Palkkakulut
palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä
Palkat ja palkkiot, milj. euroa**
Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa

23,3 (0,23%)

2020

2019

404, 1

396,8

7,35 (1,8%)

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2020 palkkoihin on noin +0,76% (n. 3
milj. euroa) ja lisäksi lomarahaleikkauksen poistuminen on korottanut maksettua
palkkoja 1,4% (5,6 milj. euroa)
* 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) Vastaavaa organisaatiomuutosten vaikutusta ei ole laskettu henkilökuluihin,
koska muutos on pieni ja siitä ei synny olennaista eroa.

**Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-,
tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä .
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Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut
Kaupungin henkilöstö
kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat
Henkilötyövoima raportointijaksolla
Työvoiman muutos ed. vuodesta, HTV

2020

2019

10489,4

10469,9*
(10 467,3)

19,5 (0,19%)*

Työvoiman muutosarvo on suuntaa-antava.

Henkilöstökulut
kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat

Henkilöstökulut, milj. euroa
Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa*
Palkat ja palkkiot, milj. euroa**
Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa*

2020

2019

522,3

510,4

11,9 (2,3%)
412,3

404,5

7,83 (1,93%)

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2020 palkkoihin on noin +0,76% ja
lisäksi lomarahaleikkauksen poistuminen on korottanut maksettua palkkoja 1,4%.
*Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset henkilötyövoimaan
(Perheoikeudellisen yksikön siirtyminen omaksi toiminnaksi maalis-huhtikuun
aikana 2020 ja järjestelmäasiantuntijoiden siirtyminen liikkeenluovutuksen
yhteydessä 2M-IT Oy:lle 1.9.2020). Vastaavaa organisaatiomuutosten vaikutusta ei
ole laskettu henkilökuluihin, koska muutos on pieni ja siitä ei synny olennaista
eroa.

**Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla
henkilöstömenojen korjauserillä.
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Kaupungin henkilöstö
Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla 1.1.–31.12.2020 oli 10 489,4. Työvoiman käyttö
vuonna 2020 laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten
työllistämistöissä olevia oli 10156,9.
Organisaatiomuutokset huomioiden koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 19,5 henkilötyövuodella (+0,19%)* edeltävään
vuoteen verrattuna. Työvoiman käyttö vuonna 2020 laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita,
uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia nousi 23,3 henkilötyövuodella (+0,23%). Kasvua
tapahtui konsernihallinnon ja palvelukeskusten, sivistystoimialan ja Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen osalta.
Konsernihallinnon ja palvelukeskusten osalta 1.9.2020 pormestari-mallin ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin toimialoilta 87
vakanssia, joista 48,5 henkilötyövuoden osalta siirrettiin myös määrärahat. Loput määrärahat siirretään vuoden 2021
aikana, jolloin myös henkilöstösiirrot jatkuvat. Sivistystoimialalla työvoiman käytön kasvuun vaikuttivat oppilasmäärien
kasvu sekä korona-erillisrahoituksella palkatun henkilöstön määrä

.

Henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 522,3 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot** 412,3 milj. euroa ja henkilösivukulut yhteensä
110,0 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioiden henkilöstökulut nousivat 11,9 milj. euroa (+2,3%) edellisestä
vuodesta, palkkojen ja palkkioiden nousu oli 7,8 milj. euroa (+1,9%).
Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa
määritellyt sopimuskorotukset. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2020 palkkoihin oli noin +0,76 % (vaikutus
henkilöstökuluihin noin 4 milj. euroa ja palkkoihin noin 3 milj. euroa). Lomarahaleikkauksen poistumisen vaikutus
palkkakuluihin oli noin 6 milj. euroa (1,4%).

**Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.
* Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset henkilötyövoimaan (Perheoikeudellisen yksikön siirtyminen omaksi toiminnaksi maalis-huhtikuun
aikana 2020 ja järjestelmäasiantuntijoiden siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä 2M-IT Oy:lle 1.9.2020). Vastaavaa organisaatiomuutosten vaikutusta ei
ole laskettu henkilökuluihin, koska muutos on pieni ja siitä ei synny olennaista eroa.
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Tuloksen muodostuminen
Avainlukuja
Kulujen ja tuottojen jakauma
Tuloslaskelma
Verotulot ja valtionosuudet
Kertyneet yli- ja alijäämät
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Kaupungin talouden avainlukuja
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos
€

Muutos
%

Toimintakate

-1 118,8

-1 071,3

-47,5

-4,4 %

Verotulot ja valtionosuudet

1 153,1

1 046,8

106,3

10,2 %

Vuosikate

64,9

11,7

53,2

453,4 %

Poistot ja arvonalentumiset

56,7

57,7

-1,0

-1,7 %

114,4

20,3

Tilikauden yli-/alijäämä

10,2

-36,5

46,7

128,1 %

Kertaerillä oikaistu tilikauden yli-/alijäämä

10,2

-44,1

54,3

123,2 %

182,1

171,8

10,2

6,0 %

19,5

19,5

10 489,4

10 469,9

19,5

0,2 %

Miljoonaa euroa

Vuosikate prosenttia poistoista, %

Kertyneet ylijäämät

Kunnallisveroprosentti
Henkilötyövoima (koko työvoima, htv)
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Tilinpäätöksen avainlukuja
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos
€

Muutos
%

Investointimenot

80,4

120,9

-40,5

-33,5 %

Investointien omahankintameno

77,0

116,7

-39,7

-34,0 %

Investointien tulorahoitus-%

84,3

10,0

Toiminnan ja investointien rahavirta

-4,5

-89,9

85,3

-94,9 %

-104,5

31,0

-135,5

-437,1 %

Lainakanta 31.12.

712,8

741,5

-28,8

-3,9 %

Lainat €/asukas

3 665

3 843

-178,0

-4,6 %

1 080,0

1 132,5

-52,5

-4,6 %

5 553

5 869

-316,1

-5,4 %

45,6

44,8

1 792,7

1 806,3

-13,6

-0,8 %

Miljoonaa euroa

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (5v.)

Lainat ja vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut €/asukas
Omavaraisuusaste, %
Tase 31.12.
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Ulkoisten kulujen jakautuminen, milj. euroa

Ulkoiset kulut, miljoonaa euroa
▪ Palvelujen ostot

641

▪ Henkilöstökulut

522

▪ Avustukset

102

▪ Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

58

▪ Vuokrakulut

58

▪ Muut toimintakulut

10

▪ Rahoituskulut

10

▪ Yhteensä

1 400
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Ulkoisten tuottojen jakautuminen, milj. euroa

Ulkoiset tuotot, miljoonaa euroa
▪ Myyntituotot

92

▪ Maksutuotot

64

▪ Tuet ja avustukset

40

▪ Vuokratuotot

47

▪ Muut tuotot

27

▪ Rahoitustuotot

40

▪ Verot ja valtionosuudet

1 153

▪ Yhteensä

1 463
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Koronatuet vaikuttivat tilikauden 2020 ylijäämään
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos

269,8

282,3

-12,5

1,6

1,8

-0,2

Toimintakulut

-1 390,2

-1 355,4

-34,8

Toimintakate

-1 118,8

-1 071,3

-47,5

Verotuotot

816,7

785,1

31,6

Valtionosuudet

336,5

261,7

74,7

Rahoitustuotot ja -kulut

30,5

36,2

-5,7

Vuosikate

64,9

11,7

53,2

-56,7

-57,7

1,0

Satunnaiset erät

0,0

7,6

-7,6

Tilikauden tulos

8,2

-38,4

46,6

Poistoeron muutokset

-0,9

1,9

-2,9

Varausten muutokset

3,0

0,0

3,0

Rahastojen muutokset

0,0

0,0

0,0

10,2

-36,5

46,7

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Suurin
toimintakatteeseen
vaikuttanut tuki:
Turun kaupunkiseudun
joukkoliikenteelle myönnetty
korona-avustus
Turun kaupungin osuus
4,6 milj. euroa

Suurimmat
vuosikatteeseen
vaikuttaneet tuet:
yhteisöveron kuntaryhmän
jako-osuuden noston
vaikutus
22,3 milj. euroa
valtionosuudet
53,1 milj. euroa
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Tilikauden alijäämä ilman valtion koronarahoitustukia
Tilinpäätös
2020*

Tilinpäätös
2019

Muutos

287,3

282,3

5,0

1,6

1,8

-,2

Toimintakulut

-1 399,3

-1 355,4

-43,9

TOIMINTAKATE

-1 110,3

-1 071,3

-39,0

Verotulot

794,4

785,1

9,3

Valtionosuudet

283,4

261,7

21,6

Rahoitustuotot ja -kulut

30,5

36,2

-5,7

VUOSIKATE

-2,1

11,7

-13,8

-56,7

-57,7

1,0

,0

7,6

-7,6

TILIKAUDEN TULOS

-58,8

-38,4

-20,4

Poistoeron muutokset

-,9

1,9

-2,9

Varausten muutokset

3,0

,0

3,0

Rahastojen muutokset

,0

,0

,0

-56,7

-36,5

-20,3

Miljoonaa euroa
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Poistot ja arvonalentumiset
Satunaiset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Oikaisut tilinpäätöksen
toimintakatteeseen:
Toimintatuotot +17,5 milj.
euroa
Toimintakulut -9,1 milj.
euroa

Oikaisut tilinpäätöksen
vuosikatteeseen:
Verorahoitus -75,4 milj.
euroa

*Tilikauden toteutumaa oikaistu koronaan saadulla valtion rahoituksella sekä toimialojen arvioimilla koronahäiriötilan takia menetetyillä tuotoilla ja
syntyneillä lisäkuluilla.
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Valtio kompensoi koronavaikutuksia verorahoituksen
kautta
Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2020

Poikkeama
Tilinpäätös/
Talousarvio

Muutos
Tilinpäätös/
Tilinpäätös

Kunnallisvero

621,9

651,9

654,1

2,2

32,1

Yhteisövero

107,3

114,1

110,2

-3,9

2,8

55,8

58,5

52,4

-6,1

-3,3

Verotulot yhteensä

785,1

824,4

816,7

-7,8

31,6

Valtionosuudet yhteensä

261,7

273,8

336,5

62,6

74,7

1046,8

1098,2

1153,1

54,9

106,4

milj. euroa

Kiinteistövero

VERORAHOITUS YHTEENSÄ
Kunnallisvero toteutui budjetoidusti

• Kunnallisveron valtakunnallinen kasvu (5,1 %) johtui muun muassa jaksotustekijöistä ja kunnallisveron positiivisista jakoosuusoikaisuista verovuodelle 2020. Kasvua edelliseen vuoteen oli 32,1 milj. euroa.
Yhteisövero
• Yhteisöverotuloja kasvatti kuntien jako-osuuteen tehty määräaikainen 10 %-yksikön korotus. Talousarviosta jäätiin kuitenkin
vielä korotuksenkin jälkeen 4 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,8 milj. euroa.
• Kiinteistöveron toteutuma jäi budjetoidusta
• Vuonna 2020 siirryttiin kiinteistöveron joustavaan valmistumiseen ja maksuunpanosta siirtyi noin 10 prosenttia verovuodelle
2021. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,3 milj. euroa.
• Valtionosuuksia toteutui 63 milj. euroa talousarviota enemmän
• Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksestä (49 milj. euroa) kohdistui 47 milj. euroa koronavaikutusten kompensoimiseen.
• Opetus- ja kulttuuriministeriön alkuperäinen päätös oli noin 4,3 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.
• Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta lisättiin 5 milj. eurolla ja siitä noin 1,5 milj. euroa kohdistettiin koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.

paluu
diaan 31
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Valtion toimenpiteet paransivat verorahoituksen tuottoa
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Tuloslaskelman rahoituserät
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos

Rahoitustuotot ja -kulut

30,5

36,2

-5,7

Korkotuotot

15,8

18,6

-2,9

Muut rahoitustuotot

24,6

26,1

-1,5

Korkokulut

-7,6

-7,4

-0,2

Muut rahoituskulut

-2,2

-1,1

-1,1

miljoonaa euroa

Rahoitustuotot ja –kulut netto 30,5 milj. euroa (36,2 milj. euroa TP 2019)
▪ Korkotuotot: Antolainojen, kassavarojen ja vahinkorahaston korkotuottoja yhteensä 15,8 milj. euroa (18,6 milj. euroa
TP 2019). Poikkeama talousarvioon johtuu pääasiassa entisestään alentuneesta korkotasosta ja COVID pandemian
aiheuttamasta häiriötilasta korkomarkkinoilla.

▪ Muut rahoitustuotot: Suurin osinkotuotto Oy Turku Energialta 20 milj. euroa, muut rahoitustuotot lähinnä
vahinkorahaston tuottoja ja korkosijoitusten emissiotuottoja, yhteensä 24,6 milj. euroa.

▪ Korkokulut: Korollisen velan korkokulut 7,6 milj. euroa, sisältäen velan suojauskustannukset (7,4 milj. euroa TP
2019). Lainasalkun keskikorko mukaan lukien suojauskustannukset 1,33 %.

▪ Muut rahoituskulut: Pääasiassa arvonalennuksia kassan ja vahinkorahaston eräistä korkosijoituksista yht. 2,2 M€.
▪ Vahinkorahaston tuotto varsin hyvällä tasolla ottaen huomioon matala korkotaso ja pandemian aiheuttama turbulenssi
sijoitusmarkkinoilla:

▪ Vahinkorahaston nettotuotto 1,1 milj. euroa ja taseen loppusumma 48,7 milj. euroa (2,4 milj. euroa TP 2019)
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Kertyneet yli-/alijäämät 2011 – 2020

Satunnaiset tuotot ovat kasvattaneet kertyneitä yli-/alijäämiä vuodesta 2011 lähtien vuoteen 2017 asti
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Rahoitusasema

Rahoitusasema vuonna

Investoinnit ja vuosikate

Tilinpäätöksen rahoituslaskelma

Korollisen kokonaisvelan kehitys
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Toiminnan rahoitus
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos

Toiminnan rahavirta

48,1

-6,5

54,5

Vuosikate

64,9

11,7

53,2

0,0

7,6

-7,6

Tulorahoituksen korjauserät

-16,8

-25,8

9,0

Investointien rahavirta

-52,6

-83,4

30,8

Investointimenot

-80,4

-120,9

40,5

3,4

4,2

-0,8

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

24,4

33,3

-8,9

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-4,5

-89,9

85,3

Antolainauksen muutokset

-25,0

182,8

-207,8

Antolainasaamisten lisäykset

-29,5

-8,7

-20,8

4,5

191,5

-187,0

Lainakannan muutokset

-28,8

-79,3

50,5

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

110,0

0,0

110,0

-104,2

-83,1

-21,1

-34,5

3,8

-38,4

-3,5

17,2

-20,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-57,3

120,7

-178,0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

-61,8

30,8

-92,6

miljoonaa euroa

Satunnaiset tuotot ja kulut

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Antolainasaamisten vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

Tulorahoituksen
korjauserät:
oikaistu vuosikatteeseen
sisältyviä omaisuuden
myyntivoittoja ja -tappioita
noin 19 milj. euroa
rahoitusvaikutuksen
oikaisemiseksi (sisältyy
luovutustuloihin)

Antolainat:
lisäystä 25 milj. euroa
pääasiassa TVT Asunnot
Oy:lle

Lainakanta:
vähennys noin 29 milj.
euroa
johtui kuntatodistusten ja
yhteisöjen- ja
henkilöstökassan talletusten
vähenemisestä
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Investoinnit ja vuosikate 2011 – 2020

Vuosikatteen kattaessa poistot
voidaan huolehtia olemassa
olevan omaisuuden
säilyttämisestä oletuksella,
että poistot vastaavat
keskimääräistä vuotuista
investointitasoa.
Vuosikatteen ylittäessä poistot,
voidaan myös varautua
rakenteelliseen kehittämiseen.

Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit - rahoitusosuudet
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Antolainojen lisäys 25 milj. euroa
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos

Antolainauksen muutokset

-25,0

182,8

-207,8

Antolainasaamisten lisäykset

-29,5

-8,7

-20,8

4,5

191,5

-187,0

miljoonaa euroa

Antolainasaamisten vähennykset

Antolainoja tytäryhtiöille 29,5 milj. euroa vuoden 2020 aikana
▪ Kaupungin antolainaus lisääntyi bruttona 29,5 milj. euroa seuraaville kaupungin tytäryhteisöille:

▪ TVT Asunnot konsernille 29,3 milj. euroa
▪ Forum Marinum –säätiölle 0,2 milj. euroa

Suurimmat antolainojen lyhennykset vuoden 2020 aikana
▪ Kaupungin antolainat tytär- ja osakkuusyhtiöille vähenivät 4,5 milj. euroa vuonna 2020, mikä johtui pääasiassa
normaalista, velkakirjojen mukaisesta lyhennysohjelmasta. Nettomääräisesti kaupungin antolainaus lisääntyi 25,0 milj.
euroa vuoden 2020 aikana.

Pitkäaikaiset lainasaamiset pääasiassa konserniyhteisöille 472,9 milj. euroa (447,9 milj.
euroa TP 2019)
▪ Lisäksi lyhytaikaisia lainasaamisia eli konsernitilin luottolimiitin käyttöä vuoden lopussa 41,8 milj. euroa
(45,8 milj. euroa TP 2019) eli vähennystä edelliseen vuoteen 4 milj. euroa.
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Korollinen velka/lainakanta väheni noin 30 milj. euroa
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos

Lainakannan muutokset

-28,8

-79,3

50,5

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

110,0

0,0

110,0

-104,2

-83,1

-21,1

-34,5

3,8

-38,4

miljoonaa euroa

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Korollinen pitkäaikainen velka lisääntyi vain 5,8 milj. euroa vuoden 2020 aikana
▪ Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa 110 milj. euroa vuoden 2020 aikana. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 104,2
milj. euroa vastaavana aikana eli nettomääräisesti pitkäaikaiset velat lisääntyivät ainoastaan 5,8 milj. euroa.
Lyhytaikaisten lainojen muutoksen (-34,5 milj. euroa) jälkeen lainakannan muutokseksi muodostui -28,8 milj. euroa.

▪ Vuoden 2020 lopussa ei ollut liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia, koska kassavaranto oli vahva (139,0 milj. euroa).
▪ Kassavarantoon sisältyivät konserniyhteisö- ja henkilöstökassatalletukset, yhteensä 138,5 milj. euroa vuoden
lopussa. (143 milj. euroa TP 2019).

Korollinen kokonaisvelka eli lainakanta oli 713 milj. euroa vuoden 2020 lopussa (742 milj.
euroa TP 2019)
▪ Vähennys (-28,8 milj. euroa) johtui pääasiassa lyhytaikaisten korollisten velkojen (kuntatodistukset ja yhteisöjen- ja
henkilöstökassan talletukset) vähenemisestä verrattuna vuoden 2019 lopun tilanteeseen.
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Oikaistu lainakanta 31.12.2020
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Talousarvion toteutuminen

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

VERORAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN
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Tilikauden alijäämä toteutui muutettua talousarviota paremmin
Tuloslaskelma, miljoonaa euroa
Talousarvio 2020
muutoksin

Tilinpäätös
2020

Poikkeama

428,3

436,6

8,3

1,6

1,6

-0,0

Toimintamenot

-1 586,4

-1 557,0

29,4

TOIMINTAKATE

-1 156,4

-1 118,8

37,6

Verotulot

824,4

816,7

-7,8

Valtionosuudet

273,8

336,5

62,6

30,8

30,6

-0,2

VUOSIKATE

-27,4

64,9

92,3

Poistot ja arvonalentumiset

-57,1

-56,7

0,4

0,0

0,0

0,0

TILIKAUDEN TULOS

-84,5

8,2

92,7

Poistoeron muutokset

1,9

-0,9

-2,9

Varausten muutokset

0,0

3,0

3,0

Rahastojen muutokset

0,0

0,0

0,0

-82,6

10,2

92,8

Toimintatulot
Valmistus omaan käyttöön

Rahoitustulot ja -menot

Satunaiset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Toimintakate alitti
talousarvion
37,6 milj. euroa
4,4 prosenttia

Suurimmat
talousarvion alitukset:
Kaupunginhallitus
15,5 milj. euroa
Sivistystoimiala
6,6 milj. euroa
Hyvinvointitoimiala
6,2 milj. euroa
Vapaa-aikatoimiala
3,3 milj. euroa
Kaupunkiympäristötoimiala
3,1 milj. euroa

Verorahoitus:
Verotulojen muutos
+4,0 %

Valtionosuuksien muutos
+28,6 %
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Rahoitusosan toteutumisen
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2020

Poikkeama

Toiminnan rahavirta

-46,1

48,1

94,1

Vuosikate

-27,4

64,9

92,3

0,0

0,0

0,0

Tulorahoituksen korjauserät

-18,6

-16,8

1,8

Investointien rahavirta

-86,3

-52,6

33,7

-112,8

-80,4

32,4

2,6

3,4

0,8

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

23,9

24,4

0,5

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-132,4

-4,5

127,9

Antolainauksen muutokset

-35,8

-25,0

10,8

Antolainasaamisten lisäykset

-40,0

-29,5

10,5

4,2

4,5

0,3

Lainakannan muutokset

105,8

-28,8

-134,6

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

150,0

110,0

-40,0

-104,2

-104,2

0,0

60,0

-34,5

-94,5

-3,5

-3,5

70,0

-57,3

-127,3

-62,4

-61,8

0,6

miljoonaa euroa

Satunnaiset tuotot ja kulut

Investointimenot

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

Antolainasaamisten vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

Tulorahoituksen
korjauserät:
oikaistu vuosikatteeseen
sisältyviä omaisuuden
myyntivoittoja ja -tappioita
noin 19 milj. euroa
rahoitusvaikutuksen
oikaisemiseksi (sisältyy
luovutustuloihin)

Antolainat
alitti talousarvion
noin 11 milj. euroa

Lainakannan muutos
alitti talousarvion
noin 135 milj. euroa
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Investointiosan toteutuminen
Miljoonaa euroa

Investointimenot

Tilinpäätös
2019

Talousarvio Talousarvio
2020 muutokset

Talousarvio
muutoksin
2020

Tilinpäätös
2020

Tilinpäätöksen
poikkeama
talousarvioon
nähden

Muutos
Tilinpäätös/
Tilinpäätös

120,9

100,8

12,0

112,8

80,4

-32,4

-40,5

4,2

2,6

0,0

2,6

3,4

0,8

-0,8

Luovutustulot

33,3

23,9

0,0

23,9

24,4

0,5

-8,9

Nettoinvestoinnit

83,4

74,3

12,0

86,3

52,6

-33,7

-30,8

Rahoitusosuudet

•

Merkittävimmät investointimenojen poikkeamat talousarvioon nähden olivat määrärahojen käytön alituksia:
•

Infrainvestointimäärärahojen käyttö alittui 17,8 milj. euroa. Viiveet maankäytön hankkeiden kaavoitus- ja infran
suunnitteluvaiheessa heijastuvat investointien ajoitukseen ja tonttien luovutukseen.

•

Tilainvestointimäärärahojen käyttö alittui 8,7 milj. euroa useiden kohteiden aloituksen siirryttyä ja toteutuksen painottuessa
arvioitua enemmän vuodelle 2021.

•

Osakkeiden hankintameno alittui 7,2 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarviossa varattiin Turun Tunnin Juna Oy:n
osakkeiden hankintaan 7 miljoonaa euroa. Turun Tunnin Juna yhtiön maksuosuus tulee jakautumaan neljälle vuodelle.

•

Omaisuuden luovutustuloja kirjattiin 24,4 milj. euroa (33,3 milj. euroa vuonna 2019). Luovutustulot ylittyivät
0,5 milj. euroa talousarviosta.

•

Rahoitusosuuksia investointikohteille kirjattiin 3,4 milj. euroa (4,2 milj. euroa vuonna 2019). Rahoitusosuudet ylittyivät
talousarviosta 0,8 milj. euroa.
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Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot ja saadut korvaukset
▪ Omaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 22,1 milj. euroa (31,5 milj. euroa vuonna 2019) ja
luovutustappioita yhteensä 2,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa vuonna 2019).

▪

Maaomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot ylittyivät 2,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna
(talousarvio 19,2 milj. euroa).

▪
▪

Maaomaisuuden vastikkeettomasta apporttisiirrosta tytäryhteisölle kirjattiin 1,7 milj. euron luovutustappio.
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen, kehittämisen ja
pääkäyttäjätoimintojen liikkeenluovutuksesta kirjattiin 0,6 milj. euron luovutustappio.

▪

Osakkeiden luovutustappiot 0,4 milj. euroa.

▪ Maankäyttösopimuskorvauksia kirjattiin 9,5 milj. euroa (4,6 milj. euroa vuonna 2019).
Maankäyttösopimustulojen osuus ylittyi talousarvioon verrattuna 4,9 milj. euroa. Rakentamisen
kiihtyminen on tuottanut ennakoitua enemmän maankäyttösopimustuloja.
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Investointimenojen muutos

•

•

Kaupungin investointimenot 80,4 milj. euroa olivat kolmanneksen pienemmät edelliseen
tilinpäätöksen verrattuna (120,9 milj. euroa vuonna 2019).
Tilinpäätösten välistä muutosta selittää osakehankinnat, joihin vuonna 2019 käytettiin 50,0 milj.
euroa, joista merkittävin oli Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osakemerkintä oli 41,6 milj. euroa.
Vuonna 2020 osakehankintoihin käytettiin 0,8 milj. euroa.
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Infrainvestointiohjelman toteutuminen
Investointiohjelman toteutuminen
Miljoonaa euroa
Strategiset kärkihankkeet
Kiinteistökehitys hankkeet

14,5

7,2

7,3

1,5

0,2

1,3

15,4

11,4

3,9

2,5

1,7

Asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet

2,4

2,0

0,5

Aikaistettu toteutussuunnittelu

0,5

0,2

0,3

54,2

36,4

17,8

Toimintoja tukevat hankkeet
Korjausvelkaa alentavat hankkeet
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

Kaikki infrainvestoinnit yhteensä

•
•

•

Tilinpäätöksen
Talousarvio
Tilinpäätös
poikkeama
muutoksin
2020 talousarvioon
2020
nähden
3,7
17,4
13,7

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen
infrainvestointimenot olivat yhteensä 36,4 milj.
euroa (30,3 milj. euroa vuonna 2019).
Suurimmat käynnissä olleet infrakohteet olivat
Kauppatori ja Logomon silta.
Infrainvestointeihin varattu määrärahan käyttö alittui
kolmasosan (17,8 milj. euroa), kun osa kohteista
viivästyi tai siirtyi kokonaan seuraavalle vuodelle.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen
TP 2020 36,4 M€ (TAM 54,2 M€)

0,8

Strategiset kärkihankkeet: 13,7 milj. euroa
Korjausvelkaa alentavat hankkeet: 11,4 milj. euroa
Kiinteistökehitys hankkeet: 7,2 milj. euroa
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus hankkeet: 1,7 milj. euroa
Asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet: 2,0 milj. euroa
Toimintoja tukevat hankkeet: 0,2 milj. euroa
Aikaistettu toteutussuunnittelu: 0,2 milj. euroa
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Tilainvestointiohjelman toteutuminen
Investointiohjelman toteutuminen
Miljoonaa euroa
Nimetyt investointikohteet > 1 M€
Uudisrakentaminen
Peruskorjauskohteet
Pienet hankkeet < 1 M€
Kaikki tilainvestoinnit yhteensä

•

•
•

•

Talousarvio
Tilinpäätöksen
Tilinpäätös
muutoksin
poikkeama
2020
2020
talousarvioon
nähden
18,3

11,9

5,5
12,8

3,1
8,7

6,5
2,4
4,1

7,2

4,9

2,3

25,5

16,8

8,7

Kaupungin toimitila- ja palvelurakennuttamisen
investointimenot olivat yhteensä 16,8 milj. euroa
(20,8 milj. euroa vuonna 2019).
Kaupungin palvelurakennusten peruskorjauskohteista
mittavimmat olivat Ruiskatu 8:n muutostyöt, Puolalan
koulun ja Kallelankadun päiväkodin peruskorjaus.
Mittavimmat käynnissä olleet uudisrakennuskohteet olivat
Viinamäen ja Tommilan päiväkodit sekä kaupungin
tytäryhtiön toteuttama vuokrahanke Sofiankadun
päiväkoti.
Toimitilojen rakennuttamiseen varattu
investointimäärärahan käyttö alittui 8,7 milj. euroa
(TAM 25,5 milj. euroa).

Toimitilojen rakennuttaminen
TP 2020 16,8 M€ (TAM 25,5 M€)

Nimetyt investointikohteet > 1 M€,
uudisrakentaminen: 3,1 milj. euroa
Nimetyt investointikohteet > 1 M€,
peruskorjauskohteet: 8,7 milj. euroa
Pienet hankkeet <1 M€,
korjausinvestoinnit: 4,9 milj. euroa
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Muut investointimenot
Muut investointimenot toteutuminen
Miljoonaa euroa

Tilinpäätöksen
poikkeama
talousarvioon
nähden
-2,0
5,5
7,2
0,8

Talousarvio
Tilinpäätös
muutoksin
2020
2020

Maanhankinta

3,5

Osakkeet

8,0

Tietojärjestelmät, koneet ja kalusto ja
muut pysyvät vastaavat

21,6

21,0

0,6

Yhteensä

33,1

27,3

5,8

•
•
•
•
•

Kaupungin muut investointimenot olivat yhteensä 27,3 milj.
euroa vuonna 2020 (69,8 milj. euroa vuonna 2019).
Investointimäärärahankäyttö alittui 6,0 milj. eurolla (TAM
33,1 milj. euroa).
Kaupunki käytti maanhankintaan, rakennusten lunastukseen
ja maankäyttösopimusten sisältämään maanhankintaan 5,5
milj. euroa (7,3 milj. euroa vuonna 2019).
Osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankintamenot, sijoitukset
tytäryhtiöosakkeisiin ja muihin osakkeisiin olivat yhteensä
0,8 milj. euroa (50,0 milj. euroa vuonna 2019).
Muut investoinnit yhteensä 21,0 milj. euroa (12,4 milj. euroa
vuonna 2019). Kaupunkitasoisiin it-järjestelmiin ja
tietojärjestelmien kehittämiseen panostettiin 10,6 milj. euroa
ja koneisiin ja kalustoon sekä muut pysyvien vastaavien
hankinnat yhteensä 10,4 milj. euroa.

Muut investoinnit
TP 2020 27,3 M€ (TA 33,1 M€)

Maanhankinta 5,5 M€
Osakkeet 0,8 M€
Tietojärjestelmät 10,6 M€
Koneet ja kalusto ja muut pysyvät
vastaavat 10,4 M€
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Tilinpäätöksen vaikutus talousarvioon 2021
Toimialat

▪ Vuosi 2020 toteutui talouden näkökulmasta ennakoitua paremmin
➢ Toimintakate -1 119 milj. euroa (= nettomenot) toteutui 37,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana, mutta
ylitti 3,1 milj. eurolla alkuperäisen talousarvion.

▪ Hyvinvointitoimialan määrärahoja ja tuloeriä korotettiin tilikauden aikana 40 milj. eurolla. Käyttötalouden
toimintakate alittui 6,2 milj. euroa.

▪ Kaupunginjohtajan toimialalla määrärahoja ja tuloeriä korotettiin 2,6 milj. eurolla. Käyttötalouden
toimintakate alittui 18,4 milj. euroa.

▪ Sivistystoimialan määrärahoja ja tuloeriä korotettiin 0,85 milj. eurolla. Käyttötalouden toimintakate alittui
6,6 milj. eurolla.

▪ Toimintaympäristön kehitys on kääntynyt negatiiviseen suuntaan ja koronapandemiasta aiheutuvia
tulevia vaikutuksia kaupungin talouteen ei tässä vaiheessa tiedetä.

▪ Toimintakatteen tavoitetasoksi on talousarviossa 2021 asetettu -1 137 milj. euroa.
Kaupunkitasoiset erät

▪ Valtion kuntien verorahoitusta tukevat toimenpiteet olivat Turun osalta noin 75 milj. euroa vuonna 2020.
Vuoden aikana ennusteet vaihtelivat huomattavasti ja ennustaminen osoittautui vaikeaksi. Vuonna 2021
valtion koronaan antamat verorahoituksen tukitoimet kunnille vähenevät merkittävästi ja
sopeuttamistoimia talouden tasapainottamiseksi tulee jatkaa.
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Turku-konserni

KONSERNIN AVAINLUKUJA

KONSERNIN TULOS

KONSERNIN RAHOITUS
KONSERNIN INVESTOINNIT
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Konsernin investoinnit ja velkapääoma vähenivät
▪ Konsernin tilikauden ylijäämä 36,0 milj. euroa
▪ Valtion mittavat tukitoimenpiteet (yhteensä noin 85 milj. euroa) selittävät
olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen hyvää tulosta

▪ Konsernin investoinnit 244,9 milj. euroa laskivat edellisvuodesta 33,6 milj. euroa

▪ Konsernin lainakanta 1 437 milj. euroa väheni toista vuotta peräkkäin
(19,7 milj. euroa)
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Konsernitilinpäätöksen avainlukuja
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos
€

Muutos
%

-1 002,9

-959,1

-43,8

4,6 %

Vuosikate

193,2

128,7

64,5

50,1 %

Vuosikate €/asukas

993,3

665,9

327,5

49,2 %

Poistot ja arvonalentumiset

148,4

145,9

2,5

1,7 %

Vuosikate prosenttia poistoista, %

130,2

88,2

Tilikauden yli-/alijäämä

36,0

50,6

-14,6

-28,9 %

Kertaerillä oikaistu tilikauden yli-/alijäämä

36,0

-25,7

61,7

-239,9 %

403,5

367,5

36,0

9,8 %

Miljoonaa euroa

Toimintakate

Kertyneet ylijäämät

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Konsernitilinpäätöksen avainlukuja
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos
€

Muutos
%

244,9

278,5

-33,6

-12,1 %

80,3

46,9

-338,0

-298,7

-39,3

13,2 %

Konsernin lainakanta 31.12.

1 437,1

1 456,8

-19,7

-1,4 %

Konsernin lainat €/asukas

7 389,1

7 549,8

-160,7

-2,1 %

Konsernin lainat ja vuokravastuut

2 017,7

1 981,6

36,1

1,8 %

10 374,4

10 269,3

105,1

1,0 %

Konsernin lainasaamiset 31.12.

30,1

23,9

6,2

26,1 %

Konsernin omavaraisuusaste, %

38,0

37,1

3 118,8

3 086,5

32,3

1,0 %

Miljoonaa euroa

Investoinnit
Investointien tulorahoitus-%
Toiminnan ja rahoituksen rahavirran kertymät (5v.)

Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas

Konsernin tase 31.12.
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Turku-konsernin tilikausi ylijäämäinen
Suurimmat
toimintakatteeseen
vaikuttaneet tuet:

Tuloslaskelma
milj. €

TP 2020

TP 2019

Muutos €

944,4

985,3

-40,9

Valmistevarastojen muutos

0,0

0,0

0,0

Valmistus omaan käyttöön

6,0

10,9

-4,8

-1 969,6

-1 963,3

-6,4

16,3

8,0

8,3

-1002,9
812,1

-959,1
780,4

-43,8
31,7

Valtionosuudet

398,2

316,5

81,8

Rahoitustuotot ja -kulut

-14,3

-9,1

-5,2

193,2
-148,4

128,7
-145,9

64,5
-2,5

Satunnaiset erät

0,0

76,3

-76,3

Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot

44,8
0,0

59,1
-1,9

-14,3
1,9

Tilikauden verot

-4,4

-3,9

-0,5

Laskennalliset verot

-2,1

-3,0

1,0

Vähemmistöosuudet

-2,3

0,4

-2,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

36,0

50,6

-14,6

Toimintatuotot

Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta
Toimintakate
Verotuotot

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset

Ilman valtion merkittäviä tukitoimia konsernin alijäämä olisi ollut -39,7 milj.
euroa. Vertailuvuosi ilman satunnaista tuottoa olisi ollut -25,7 milj. euroa.

Turun kaupunkiseudun
joukkoliikenteelle myönnetty
korona-avustus
Turun kaupungin osuus
4,6 milj. euroa
Turun osuus VSSHP:lle
myönnetystä koronaavustuksesta 4,5 milj. euroa

Suurimmat
vuosikatteeseen
vaikuttaneet tuet:
yhteisöveron kuntaryhmän
jako-osuuden noston
vaikutus
22,3 milj. euroa

valtionosuudet
53,1 milj. euroa

Vertailuvuosi 2019:
Turun Seudun Sosiaali- ja
terveyspalvelukiinteistöt Oy:n
myynnistä satunnaista
myyntivoittoa yli 76 milj. euroa
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Turku-konsernin toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma
milj. €
Toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

TP 2020

TP 2019

Muutos €

162,8

106,6

56,2

-209,4

-207,8

-1,6

-46,6

-101,2

54,6

-6,2

71,3

-77,6

-8,5

-1,4

-7,1

2,3

72,7

-70,4

-19,7

83,0

-102,6

176,5

176,5

0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-165,5

-125,5

-39,9

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-30,7

32,0

-62,7

2,4

0,0

2,4

Oman pääoman muutokset

2,2

0,0

2,2

Muutokset vähemmistön osuudessa

0,3

0,0

0,3

-2,8

-2,8

-0,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-26,3

151,6

-177,9

RAHAVAROJEN MUUTOS

-72,9

50,4

-123,2

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Tulorahoitus ei kata
kasvavia
investointitarpeita

Varsinais-Suomen
asumisoikeusrahastoon
tehdyt lisäsijoitukset
kasvattivat konsernin
omaa pääomaa 2,2, milj.
euroa
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Konsernin investointitaso laski
Turku-konsernin investointien omahankintameno ja vuosikate 2016 - 2020
300

Miljoonaa euroa

250
200

193.2

Tilikauden 2020
vuosikate kattaa
poistot ja
arvonalennukset

174.0
147.6

150
133.3

140.7

148.4
135.5

100

145.9

128.7
117.8

50
0

188.6

228.9

247.3

274.1

240.4

2016

2017

2018

2019

2020

Investointien omahankintameno

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset
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Tase konserni ja kaupunki
TASE 31.12. (1 000 €)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden peruspääomat
Muut omat rahastot

2019

Muutos

KAUPUNKI
2020

KAUPUNKI
2019

Muutos

2 654 936

2 559 186

95 750

1 464 678

1 424 371

-1 422 907

29 774

28 389

1 385

20 528

15 947

-15 927

2 401 330

2 330 944

70 386

702 120

692 725

-692 023

223 832

199 852

23 980

742 029

715 699

-714 957

35 006

33 691

1 315

44 194

44 184

-44 140

428 878

493 614

-64 736

283 823

337 787

-337 503

0

9 410

-9 410

2 217

647

-645

158 240

151 460

6 780

104 869

97 314

-97 209

71 115

151 393

-80 278

40 606

123 807

-123 766

188 741

181 351

7 390

136 131

114 731

-114 595

3 118 820

3 086 491

32 329

1 792 695

1 806 342

-1 804 549

1 109 868

1 072 059

37 809

784 034

773 798

-773 014

601 956

601 956

0

601 956

601 956

-601 354

29 016

29 016

0

KONSERNI 2020

KONSERNI

75 384

73 556

1 828

23

23

-23

367 530

316 945

50 585

171 820

208 271

-208 099

Tilikauden yli-/alijäämä

35 982

50 585

-14 603

10 236

-36 451

36 462

VÄHEMMISTÖOSUUDET

71 715

70 195

1 520
33 960

36 038

-36 004

PAKOLLISET VARAUKSET

22 779

19 744

3 035

11 539

8 968

-8 957

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

35 538

36 461

-923

44 794

46 891

-46 846

VIERAS PÄÄOMA

1 878 920

1 888 032

-9 112

918 367

940 646

-939 728

Pitkäaikainen

1 368 748

1 299 575

69 174

541 944

485 583

-485 041

Lyhytaikainen

510 171

588 457

-78 286

376 424

455 063

-454 687

3 118 820

3 086 491

32 329

1 792 695

1 806 342

-1 804 549

Ed. tilikausien yli-/alijäämä

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Tilikauden yli/-alijäämään vaikuttaa valtion pääosin 75,4 milj. euron kuntien verorahoitusta tukevat toimet sekä noin 9 milj. euron
valtionavustukset.
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Konsernin kertyneet ylijäämät

Tilikauden yli/-alijäämään vaikuttaa valtion pääosin 75,4 milj. euron kuntien verorahoitusta tukevilla toimilla sekä noin 9 milj. euron
valtionavustuksella.
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Konsernin lainakanta laski
Turku-konsernin lainakanta 1.000 €
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Kuntayhtymät

69 022

64 007

61 524

58 543

51 751

Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt

202 111

201 025

228 137

237 109

250 155

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

425 204

442 994

500 620

509 640

514 641

Turun kaupunki emo

611 943

675 899

706 420

651 538

620 543

1 308 281

1 383 924

1 496 701

1 456 830

1 437 090

Turku-konsernin lainakanta
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Konsernin lainakanta asukasta kohden laski
Konsernin lainakanta, €/asukas
8 000
7 800

7 824

7 600
7 550

7 400

7 297

7 200

7 106

7 000
6 972

6 800

6 830

6 600
6 400
6 200
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokonaisvelka/asukas
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Toimialojen nostot

KAUPUNGINHALLITUS JA
KONSERNIHALLINTO
KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA
HYVINVOINTITOIMIALA
SIVISTYSTOIMIALA

VAPAA-AIKATOIMIALA
V-S ALUEPELASTUSLAITOS
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Toiminnallisten tavoitteiden mittareiden toteutuminen toimialoittain (KV-sitovat):

Kpl

Kpl

36 % (5 kpl)
mittareista toteutui

56 % (22 kpl)
mittareista toteutui *

Kpl

73 % (8 kpl)
mittareista toteutui

Kpl

25 % (1 kpl)
mittareista toteutui

Kpl

25 % (4 kpl) mittareista
toteutui **

* Puuttuu 13 mittarin tiedot ** Puuttuu kolmen mittarin tiedot

Koko kaupungin tasolla toiminnallisia tavoitteita jäi mittareiden valossa saavuttamatta tavallista enemmän
covid 19 –pandemian seurauksena
•

48 % (39 kpl) arvioiduista mittareista toteutui kokonaan (vihreä)

•

17 % (14 kpl) arvioiduista mittareista toteutui osittain (keltainen)

•

36 % (30 kpl) arvioiduista mittareista ei toteutunut (punainen).
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Kaupunginhallitus, konsernihallinto
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

▪ Merkittävin muutos toimintaympäristössä oli koronapandemian aiheuttamat vaikutukset
kaupungin toimintaan.

▪ Koronapandemialla oli suora vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen, sillä
työttömyysaste kääntyi voimakkaaseen nousuun maaliskuusta alkaen.

▪ Konsernihallinnon omaan toimintaan koronapandemia vaikutti monin eri tavoin.
▪ Maaliskuussa siirryttiin nopealla aikataululla etätöihin ja uusia

TOIMINTAKATE
(netto)
- 50,2 M€
(2019 TP- 42,7 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 7,5 M€
-17,5 %

työskentelykäytäntöjä saatiin laajasti käyttöön.

▪ Toinen merkittävä muutos oli pormestarimalliin valmistautumisen myötä 1.9.2020 muuttunut
organisaatiorakenne, kun toiminnot keskitettiin kolmelle palvelualueelle; johdon tukeen,
järjestämistoimintoon ja yhteisiin palveluihin.

▪ Toimialojen hallinnosta siirrettiin henkilöstöä yhteisiin palveluihin.

▪ Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate heikkeni 7,5 milj. euroa.
▪ Kasvun syynä mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakas kasvu, uusien väistötilojen
käyttöönotto, kaupungin kiinteistökannan kuntokartoitukset, keskustan asiakaspalvelun
ja kaikkien kärkihankkeiden käynnistyminen sekä toimialoilta yhteisiin palveluihin
siirtyneet henkilöt ja toiminnot.
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Kaupunginhallitus, konsernihallinto
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

▪ Kaupunginhallituksen toimielin alitti talousarvion vuoden 2020 osalta 15,5 milj. eurolla.
▪ Koronapandemia vaikutti merkittävästi toimintaan tapahtumien peruuntumisten sekä
edustamiseen, koulutukseen ja matkustamiseen liittyvien kulujen toteutumisena murto-osana
normaalista tilanteesta.

▪ Syksyn 2020 aikana kustannuksia hillittiin voimakkaasti kaupungin taloudellisen tilanteen
vakauttamiseksi.

TOIMINTAKATE
(netto)
-50,2 M€
(alitus 15,5 M€)

HENKILÖSTÖ
631,8 htv
(1,5 htv alle tavoitteen)

Suurimmat palvelualuekohtaiset poikkeamat:
▪ Yhteiset palvelut alitti talousarvion 7,9 milj. eurolla.
▪ Tilapalvelut alitti talousarvion 4,9 milj. eurolla
▪ Toimintakuluissa kunnossapito alitti määrärahansa noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. koronan
mahdollistamasta töiden ajoituksesta keväälle ennen kesäsesonkia sekä kohteiden
purkamisen tuomilla ylläpitokustannussäästöistä. Muita alittajia olivat lämmitys (0,9 milj.
euroa), puhtaanapitokustannukset (0,6 milj. euroa) ja palkkakulut (0,3 milj. euroa)

▪ IT-palvelut alitti talousarvion 1,7 milj. eurolla ja säästöjä syntyi sovellus-, laite- ja
lisenssipalveluista (-1,4 milj. euroa. Myös henkilöstökustannukset alittuivat viivästyneiden
rekrytointien johdosta.

▪ Asiakaspalvelut alitti talousarvion 0,6 milj. eurolla keskustan asiakaspalvelupisteen avauduttua
koronan johdosta vasta syksyllä.

▪ Hankkeet ja projektit –palvelualue alitti talousarvion 3,6 milj. eurolla.
▪ Kärkihankkeet käynnistyivät suunniteltua hitaammin ja syksyllä palvelujen ostoja karsittiin
voimakkaasti osana talouden sopeuttamista.

paluu
diaan 31
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Kaupunginhallitus, konsernihallinto
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

▪ Määräaikaiset palvelukeskukset alitti talousarvion 1,6 milj. eurolla.
▪ Työterveyshuollon palvelut teki 0,9 milj. euroa talousarviota paremman tuloksen.
▪ Myyntituotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi koronatestaamisen johdosta.
▪ Yhteisissä määrärahoissa vastaava menojen ylitys (sisäinen laskutus).
▪ Palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat koronapandemian takia

TOIMINTAKATE
(netto)
-50,2 M€
(alitus 15,5 M€)

HENKILÖSTÖ
631,8 htv
(1,5 htv alle tavoitteen)

merkittävästi.

▪ Työllisyyspalvelukeskus alitti talousarvion 0,3 milj. eurolla.
▪ Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti talousarvion 4,0 milj. eurolla, mutta ylitys saatiin katettua osin
suuremmalla valtion palkkatuella ja sillä, että työllisyysmäärärahan netto oli selkeästi
ylijäämäinen.

▪ Koronan johdosta työllisyysmäärärahaa ei pystytty käyttämään suunnitellulla tavalla.
▪ kuntouttava työtoiminta piti maan hallituksen määräyksen takia keskeyttää vähäksi
aikaa keväällä ja yrityksiin palkkatuella työllistäminen hankaloitui laajojen
lomautusten ja yt-neuvotteluiden johdosta (tällöin näihin yrityksiin ei saa palkkatuella
työllistää).

▪ Koronapandemia siirsi myös työllisyyden hoidon kuntakokeilun alkamisen syksystä 2020
maaliskuulle 2021.

▪ Edelleen kohdistettavat määrärahat –palvelualue alitti talousarvion 1,4 milj. eurolla.
▪ Varausmäärärahoista säästyi 1,0 milj. euroa ja harkinnanvaraisista avustuksista 0,5 milj.
hakemusmäärän vähyyden johdosta.
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Kaupunginhallitus, konsernihallinto
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Konsernihallinnon määrärahoja leikattiin vuoden 2021 talousarviossa 15,9 milj. euroa.
▪ Koronapandemian kestolla tulee olemaan vaikutus myös vuoden 2021 toimintaan ja määrärahoihin etenkin
työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työterveyshuollon palveluiden osalta.

▪ Konsernihallinnon vuoden 2021 talousarviossa on 1,0 milj. euroa kohdentamatonta säästötavoitetta ja esitys
kohdentamisesta tuodaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ensimmäisen
osavuosikatsauksen yhteydessä.

▪ Esitys tulee perustumaan tilinpäätösanalyysiin ja tilannekuvaan koronapandemian jatkumisesta.
▪ Konsernihallinnon talousarvio tulee muuttumaan 1.6.2021 pormestarimalliin siirtymisen johdosta, kun järjestämistoiminto
otetaan käyttöön ja henkilöstön sekä toimintojen siirtoja toimialoilta konsernihallintoon tapahtuu.

▪ Talousarvion valmistelu on aloitettu ja valmistuu kevään aikana.
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Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

▪ Toimintakate heikkeni 6,4 milj. euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna
▪ Toimintatuottojen osuus heikkeni -4,5 milj. euroa, TP 2020 yhteensä 31,7 milj. euroa
▪ Maankäyttösopimuskorvausten osuus kasvoi +4,9 milj. euroa, yhteensä 9,5 milj. euroa
▪ Myyntivoittojen osuus heikkeni -9,4 milj. euroa, TP 2020 yhteensä 22,1 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden myyntivoittojen osuus yhteensä 21,5 milj. euroa
▪ Tilaomaisuuden myyntivoittojen osuus yhteensä 0,3 milj. euroa
▪ Osakkeiden myyntivoittojen osuus yhteensä 0,2 milj. euroa

TOIMINTAKATE
(netto)
24,3 M€
(2019 TP 30,6 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 6,4 M€
- 20,7 %

▪ Toimintamenojen osuus kasvoi 1,8 milj. euroa, TP 2020 yhteensä 7,4 milj. euroa
▪ Tonttien ja yleisten alueiden (kadut, puistot) pilaantuneiden maiden puhdistuskulut osuus 5,2 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden myyntitappioiden osuus yhteensä 1,7 milj. euroa
▪ Osakkeiden myyntitappioiden osuus yhteensä 0,4 milj. euroa

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä
Toimintakate 24,3 milj. euroa ylittyi +2,6 milj. euroa suunnitellusta (TAM 2020 yht. 21,7 milj. euroa)

TOIMINTAKATE
(netto)
+ 24,3 M€
(ylitys 2,6 M€)

▪ Toimintatuotot 31,7 milj. euroa (TA 2020 yht. 24,2 milj. euroa), +7,5 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden myyntivoitot 21,5 milj. euroa (TA 19,2 milj. euroa), + 2,3 milj. euroa
▪ Ennakoitua suurempi ylitys aiheutui rakentamisen hyvästä suhdannetilanteesta.
▪ Tilaomaisuuden myyntivoitot yht. 0,4 milj. euroa (TA –milj. euroa), + 0,4 milj. euroa
▪ Osakkeiden myyntivoitot yht. 0,2 milj. euroa (TA – milj. euroa), +0,2 milj. euroa
▪ Maankäyttösopimusten sisältävien sopimuskorvausten osuus yht. 9,5 milj. euroa (TA 5,0 milj. euroa), + 4,5 milj. euroa
▪ Rakentamisen kiihtyminen on tuottanut ennakoitua enemmän maankäyttösopimustuloja.
▪ Toimintakulut 7,4 milj. euroa (TAM 2020 yht. 2,5 milj. euroa), +4,9 milj. euroa
▪ Yleisten alueiden (kadut, puistot) pilaantuneiden maiden puhdistuskulut 5,2 milj. euroa (TA 1,6 milj. euroa), + 3,6 milj.
euroa

▪ Maankäyttösopimuskorvausmenot alittuivat 0,9 milj. euroa, (TA 0,9 milj. euroa), -0,9 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden myyntitappio yht. 1,7 milj. euroa (TA – milj. euroa), +1,7 milj. euroa,
▪ Maaomaisuuden vastikkeeton apporttisiirto tytäryhteisölle (Blue Industry Park Oy)
▪ Osakkeiden myyntitappiot ylittyivät 0,4 milj. euroa, (TA - milj. euroa), +0,4 milj. euroa

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

NETTOINVESTOINNIT
(netto)
34,6 M€
(alitus 32,9 M€)

Investointiosan toteutuminen

▪ Luovutustuotot 24,4 milj. euroa kasvoivat suunnitellusta (TA 23,7 milj. euroa), +0,7 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden myyntitulot 22,8 milj. euroa (TA 23,7 milj. euroa), - 0,9 milj. euroa
▪ Tilaomaisuuden myyntitulot 0,7 milj. euroa (TA –milj. euroa), + 0,7 milj. euroa
▪ Osakkeiden myyntitulot 0,9 milj. euroa (TA – milj. euroa), +0,9 milj. euroa
▪ Rahoitusosuudet investointimenoihin yht. 0,4 milj. euroa (TA - milj. euroa), +0,4 milj. euroa
▪ Investointimenot 59,4 milj. euroa (TAM 2020 91,2 milj. euroa), -31,8 milj. euroa
▪ Maaomaisuuden investointimenot 5,5 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), + 2,0 milj. euroa
▪ Kaupunkirakennuttamisen infrainvestointimenot 36,4 milj. euroa, (TAM 54,2 milj. euroa), -17,8 milj. euroa
▪ Toimitilarakennuttamisen investointimenot 16,8 milj. euroa, (TAM 25,5 milj. euroa), -8,7 milj. euroa
▪ Osakkeiden investointimenot 0,8 milj. euroa, (TA 8,0 milj. euroa), -7,2 milj. euroa
▪ Vuoden 2020 talousarviossa oli varattu Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeiden hankintaan 7 milj. euroa.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä - Investointiosan toteutuminen
Kaupunkirakennuttaminen infrainvestoinnit 36,4 milj. euroa (TAM 54,2 milj. euroa), -17,8 milj. euroa
Suurimmat poikkeamat infrahankkeiden määrärahan käytössä
Strategiset kärkihankkeet, alitus määrärahan käytössä yhteensä 3,7 milj. euroa

▪
▪
▪
▪

Kauppatori –hankkeen määrärahan alitus 2,9 milj. euroa, toteutuksen painottuessa arvioitua enemmän vuodelle 2021.
Logomon silta, määrärahan ylitys 2,8 milj. euroa, sovintosopimuksen mukaiset lisä- ja muutostyöt sekä vahingonkorvaus
Joukkoliikenteen järjestelyt, määrärahan alitus 1,0 milj. euroa, runkobussiliikenteen aikataulumuutosten vuoksi.
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, määrärahan alitus yhteensä 2,6 milj. euroa. Uudenmaantie 110 pyöräilyn
laatukäytävän rakennusurakan toisen vaiheen aloitus siirtyi vuodelle 2021. Itäisen rantakadun toteuttaminen siirtyi, koska
pyörätielinjaukseen tuli merkittäviä muutoksia.

▪ Kiinteistökehitys -hankkeet, alitus määrärahan käytössä yhteensä 7,3 milj. euroa
▪ Kaavoitus- ja suunnitteluaikataulumuutosten vuoksi määrärahojen alitukset: Kirstinpuisto 1,7 milj. euroa, Itä-Skanssi 1,4 milj. euroa,
Illoistenjärvi Pohjoinen 1,1 milj. euroa.

▪ Toimintoja tukevat -hankkeet, alitus määrärahan käytössä yhteensä 1,3 milj. euroa
▪ Lauttarannan ja Karhulan läjitysalueiden lupaprosessi kestänyt arvioitua pidempään.
▪ Korjausvelkaa alentavat -hankkeet, alitus määrärahan käytössä yhteensä 3,9 milj. euroa
▪ Hulevesijärjestelmät, alitus määrärahan käytössä 1,3 milj. euroa, avojärjestelmien korjauskohteiden vaatiman selvitystyön vuoksi.
▪ Sorapintaiset kadut, alitus 0,8 milj. euroa ja Katurakenteen korjaus, alitus 0,8 milj. euroa. Urakat käynnistyivät ennakoitua
myöhemmin suunnitelmaviiveen vuoksi.

▪ Liikenteen toimivuus ja turvallisuus –hankkeet, alitus määrärahan käytössä yhteensä 0,8 milj. euroa
▪ Hankkeet eivät ole käynnistyneet suunnitelmaviiveen vuoksi.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä – Investointiosan toteutuminen
Toimitilojen rakennuttaminen 16,8 milj. euroa (TAM 25,5 milj. euroa), -8,7 milj. euroa
Suurimmat poikkeamat toimitilahankkeiden määrärahan käytössä

▪ Tommilan päiväkoti –hankkeen työt alkoivat syksyllä 2020, mutta urakoiden laskutusta siirtyi vuodelle 2021, alitus 2,1 milj.
euroa.

▪ Osasta kohteista puuttui olennaisia päätöksiä tai aloitus on viivästynyt, jolloin hankintavaiheen rahankäyttö on ollut
suunniteltua vähäisempää. Konserttitalo –hanke alitus 1,4 milj. euroa, Lausteen koulu alitus 0,7 milj. euroa, Skanssin
monitoimitalo alitus 0,5 milj. euroa, Mars-korttelin päiväkoti alitus 0,5 milj. euroa.

▪ Energiatehokkuus –hankelistalla ei toteutettavia kohteita, määrärahan alitus 1,0 milj. euroa.
▪ Pienet hankkeet < 1M€, määräraha-alitus yhteensä 2,3 milj. euroa. Akuutit sisäilmakohteet- rahavarauksesta jäi käyttämättä
osa, koska hankkeita nousi listalle vasta aivan loppuvuodesta, yksi sairaala-alueen kohde jouduttiin jättämään toteuttamatta
vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi ja listalla oli myös kohteita, joissa ehdittiin henkilöresurssipuutteesta johtuen ainoastaan
aloittamaan suunnittelu vaikka rahaa oli jo toteutuksen aloittamiseen. Aloitukset siirtyvät vuonna 2021 alkaviksi.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Investointihankkeiden määrärahan korotusesitys vuodelle 2021 (Kh/Kv)
▪ Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden
seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala
voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden
2020 aikana.

▪ Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen
investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan vuonna 2021 noin 13,6 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2021 yht.
77,7 milj. euroa).

▪ Infrainvestointien osalta esitetään 11,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2021 (TA 2021 52,1 milj. euroa)
niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä
rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

▪ Toimitilainvestointien osalta esitetään 2,4 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2021 (TA 2021 25,6 milj. euroa)
niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä
rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Hyvinvointitoimiala
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

▪ Hyvinvointitoimialalla edistettiin aktiivisesti sopeuttamisohjelman toimenpiteitä, joissa osin päästiin
eteenpäin, mutta joista osan toteuttaminen hidastui Covid-19-pandemian takia. Toimenpiteillä ei vielä
vuonna 2020 ollut kustannuskehitystä hillitsevää vaikutusta.

▪ Sopeuttamisohjelman toimenpiteet ovat edenneet mm sairaalapalveluissa, geriatrisen ja
kuntouttavan yksikön perustamisessa, mielenterveys- ja päihdeyksikön perustamisessa,
vanhuspalvelujen hallinnon uudistamisessa, lastensuojelun perhehoidon lisääminen

TOIMINTAKATE
(netto)
-674 M€
(2019TP - 644 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
-29,6 M€
-4,6 %

▪ Toteutettujen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutuksien tulisi näkyä vuosien
lähivuosien aikana ja arvion mukaan toteutuneilla toimenpiteillä saavutetaan noin 3m€ vaikutus
menokehitykseen.

▪ Sopeuttamisohjelman toimenpiteillä, jotka ovat käynnistyneet toimintaympäristön muutoksesta
johtuen hitaammin, on tulevien vuosien aikana kustannuskehitystä hillitsevää potentiaalia noin
9m€.

▪ Sopeuttamisohjelman toimenpiteistä vaikuttavimmaksi (€) on arvioitu vanhuspalvelujen
rakennemuutoksen ja siihen liittyen välimuotoisen palveluasumisen kehittäminen. Toimenpide on
laaja ja pitkäkestoinen ja osin käynnistynyt.

▪ Covid-19-pandemia haastoi toimintaa vuoden 2020 aikana
▪ Toimenpiteitä ja varautumista voidaan pääosin pitää onnistuneina, mutta
▪ Hyvinvointitoimialan menoista 15,7M€ kirjautui pandemia kuluiksi
▪ Pandemia vähensi saatuja tuloja n 2,1M€

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Hyvinvointitoimiala
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

TOIMINTAKATE
(netto)
-674 M€
(alitus 6 M€)

Vuoden 2020 tuloihin keskeiset vaikuttaneet tekijät

▪ Alkuperäiseen talousarvioon nähden (69,2M€) tulot ylittyivät 0,3M€. Tuloarviota muutetiin vuoden
aikana, sillä pandemian vaikutusta tuloihin oli vaikea ennustaa. Tulot ylittivät määrärahamuutoksin
huomioidun talousarvion 0,7M€.
▪ Covid- 19 vaikutti asiakasmaksutulojen heikentymiseen arviolta 2,1M€

HENKILÖSTÖ
4 209 htv
(8 htv alle tavoitteen)

Vuoden 2020 menoihin keskeisesti vaikuttaneet tekijät

▪ Alkuperäiseen talousarvioon nähden (711M€) menot ylittyivät (32,7M€). Vuoden aikana tehtiin
lisämäärärahaesityksiä ja muutettuun talousarvioon nähden (749M€) menot alittuivat noin 5,5M€
(TP2021 743M€), mikä pitää sisällään VSSHP:n loppulaskussaan tekemän 5,35M€:n hyvityksen Covid19-aiheuttamista kustannuksista (4,4M€ testauskustannuksista ja 0,95M€ Covid-potilaiden hoidosta)
▪ Covid-19-pandemiaan kohdistuvia menoja oli arviolta 15,7M€.
▪ Näistä suurimmat liittyivät palvelujen ostoihin (9M€), henkilöstökuluihin (3M€) sekä aineisiin,
tavaroihin ja tarvikkeisiin (3M€).
▪ Toiminnallisesti, ilman Covid-19-pandemian kustannuksia, toimintamenot ylittivät alkuperäisen
talousarvion 17M€ ja alittivat muutetun talousarvion 5,5M€.lla.

paluu
diaan 31

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Hyvinvointitoimiala
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Covid-19-pandemian kustannuksien ennakoidaan olevan vuonna 2021 noin 21,6M€ eli pandemian kustannukset olisivat noin
5,9 M€ suuremmat kuin vuonna 2020

▪ Kustannusten kasvun taustalle on ennakoitu aktiivinen näytteenotto ja testaus, suojavarusteet sekä rokoteprosessista
syntyvät kustannukset

▪ Valtion vaatimat toimenpiteet sekä tehtävät kompensaatiot syntyneisiin menoihin vaikuttavat oleellisesti
hyvinvointitoimialan talouteen ja talouden ennustamiseen

▪ Vuonna 2020 toteutetuilla ja valmisteilla olevilla sopeuttamisohjelman toimenpiteillä tavoitellaan kustannusnousun hillintää.
Vaikutus vuodelle 2021 tullee jäämään pieneksi, koska monet toimenpiteet ovat vielä kesken; varsinaisen
kustannusvaikutuksen saavuttaminen edellyttää monien osien yhteensovittamista.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Sivistystoimiala
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

TOIMINTAKATE
(netto)
- 310,2 M€
(2019 TP -308,5 M€)

TOIMINTAKATTEEN

▪ Toimintatuottojen osalta vuonna 2020 oli vähennystä edelliseen vuoteen 0,7 milj. euroa ( -2,7 %).
MUUTOS
- 1,7 M€
▪ Myyntituotot – 0,7 milj. euroa ja maksutuotot – 1,4 milj. euroa.
- 0,6 %
▪ Tuet ja avustukset + 1,7 milj. euroa
▪ OKM:n tuet ja avustukset rahoituksina koulutukselliseen tasa-arvon toteuttamiseen sekä myös koronasta aiheutuvien
negatiivisten vaikutusten kompensointiin (+ 1,3 milj. euroa) lisäsivät toiminta-tuottoja vuonna 2020

▪ Taustalla erityisesti päivähoitomaksujen alentaminen, päivähoidon kysynnän väheneminen sekä valtion antamat koronaavustukset.

▪ Toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen 1,1 milj. euroa (+ 0,3 %)
▪ Henkilöstömenojen kasvu 5,8 milj. euroa (+ 3,2 %)
▪ Palkankorotukset ja lomapalkat ovat täysimääräisinä vuoden 2020 toteumissa, edellä mainitut OKM:n tuet ja avustukset
vaikuttavat myös pääsääntöisesti henkilöstömenoihin

▪ Palvelujen ostojen väheneminen – 4,7 milj. euroa (- 9,0 %), joihin koronan vaikutukset kohdistuivat voimakkaasti
▪ Toimintakatteen muutos (netto) kasvoi vuonna 2020 yhteensä 1,7 milj. euroa (+ 0,6 %)

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Sivistystoimiala
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

TOIMINTAKATE
(netto)
- 310,2 M€
(alitus 6,6 M€)

▪ Toimintatuottojen osalta talousarvio alittui 0,9 milj. euroa ( - 3,6 %).
HENKILÖSTÖ
▪ Myyntituotot – 1,3 milj. euroa ( -12,6 %), suurimpana ammatillinen koulutus noin - 1,2 milj. euroa
3 807,6 htv
(30,6 htv yli tavoitteen)
▪ Maksutuotot – 1,5 milj. euroa ( - 18,6 %), suurimpana varhaiskasvatus noin – 1,3 milj. euroa
▪ Tuet ja avustukset + 1,8 milj. euroa ( + 31,2 %)
▪ OKM:n tuet ja avustukset rahoituksina koulutukselliseen tasa-arvon toteuttamiseen sekä myös koronasta aiheutuvien negatiivisten
vaikutusten kompensointiin (+ 1,3 milj. euroa) lisäsivät toiminta-tuottoja vuonna 2020

▪ Koronaan liittyviä tukia on saatu kaikkiaan noin 5,6 milj. euroa, josta suurin osa tulee kohdennettavaksi vuoteen 2021
▪ Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin.
▪ Toimintamenot alittivat talousarvion 7,5 milj. euroa (+ 2,2 %)
▪ Henkilöstömenojen alitus 1,5 milj. euroa ( - 0,8 %)
▪ Palkankorotukset ja lomapalkat ovat täysimääräisinä vuoden 2020 toteumissa, edellä mainitut OKM:n tuet ja avustukset
vaikuttavat myös pääsääntöisesti henkilöstömenoihin

▪ Palvelujen ostojen alitus 4,8 milj. euroa ( - 9,1 %), joihin koronan vaikutukset kohdistuivat voimakkaasti
▪ Avustuksissa lasten hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä alittivat talousarvion noin 0,6 milj. euroa ( - 1,6 %)
▪ Muissa toimintamenoissa sisäisten vuokrien alitus oli noin 0,9 milj. euroa ( - 1,6 %) johtuen mittavista väistöistä perusopetuksessa
▪ Toimintakatteen alitus (netto) oli vuonna 2020 yhteensä 6,6 milj. euroa ( - 2,1 %)
paluu
diaan 31

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Sivistystoimiala
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Kuluvan vuoden talousarvio on tehty olettamuksella, että toiminta normalisoituu. Toiminta tulee
normalisoitumaan vasta elokuussa 2021. Erilaiset rajoitustoimet tulevat todennäköisesti jatkumaan kesään
2021 saakka.

▪ Talousarvion laadinnan yhteydessä on huomioitu Koronan vaikutusten korjaamiseen liittyvien avustusten
jaksotukset vuosille 2020 ja 2021. Valtaosa saadusta avustuksesta n. 5,6 milj. euroa, kohdistuu vuodelle
2021.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Vapaa-aikatoimiala
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden
tilinpäätökseen
• Koronan myötä kirjastot jouduttiin sulkemaan maaliskuussa ja samalla siirrettiin
tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset nettiin ja aloitettiin vilkas some-viestintä.
Etäosallistujia erilaisiin tapahtumiin oli yhteensä 86 000, kaikkiaan tapahtumiin
osallistujia oli 120 000.

TOIMINTAKATE
(netto)
-64,5 M€
(2019 TP -64,4 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 0,1 M€
- 0,25 %

• Ensimmäinen täyssähköinen kirjastoauto käyttöön kesäkuussa.
• Vaikka koronaviruspandemia sulki liikuntapaikat ja keskeytti perinteiset
ohjaustoiminnot, se myös innosti kehittämään uusia tapoja aktivoida ihmisiä
liikkumaan mm. digitaalisten menetelmien avulla sekä uusin ohjauspalveluin.
• Hallitusohjelman suunnan mukaisesti vuonna 2020 edistettiin eri-ikäisten
”liikkumisohjelmien” valmistelutyötä lasten ja nuorten lisäksi myös työikäisten ja
ikääntyneiden osalta.
• Museoissa pystyttiin tarjoamaan turvalliset asiakaskäynnit ja luomaan turvalliset
asiakaskokemukset.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Vapaa-aikatoimiala
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen
• Museossa otettiin yleisöpalveluissa onnistunut digiloikka. Museopalvelut kehitti uusia
digitaalisia palveluja ja tuotti runsaasti digitaalisia sisältöjä eri kanavissa ja formaateissa.
• Nuorisopalveluiden korona- aikana muodostamat palvelut, yhteiskunnallisesti vaativan ajan
haasteisiin vastaaminen joustavilla ja innovatiivisilla työtavoilla.

TOIMINTAKATE
(netto)
-64,5 M€
(2019 TP -64,4 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
- 0,1 M€
- 0,25 %

• Nuorisotyön uudet työmuodot ja siirtyminen digitaalisiin toimintaympäristöihin
poikkeusaikana ja nuorisotyön keskeytymätön tuottaminen poikkeusaikana.
• Turun filharmoniselle orkesterille valittiin vuoden aikana uusi taiteellinen johtaja Olli
Mustonen ja intendentti Nikke Isomöttönen.
• Turun filharmoninen orkesteri valittiin mukaan kansainväliseen Saavutettavat orkesterit hankkeeseen, jossa kehitetään saavutettavia palveluita ja toimintaa ikäihmisille.
• Toimialan yhteisenä kehittämiskohteena oli lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Vapaa-aikatoimiala
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

▪ Vaikka toimialan talousarviota toimintatuottojen osalta alennettiin osavuosikatsauksen
yhteydessä noin 1 M€:lla, toimintatuotot jäivät koko toimialalla 0,7 M€ muutettua
talousarviota pienemmäksi.

▪ Avustuksia kirjattiin vuoden 2020 tuloihin 0,9M€ suunniteltua enemmän. Koronaavustusten osuus oli noin 0,5 M€.

TOIMINTAKATE
(netto)
-64,5 M€
(alitus 3,3 M€)
HENKILÖSTÖ
595,8 htv
(21,7 htv alle
tavoitteen)

▪ Maksu- ja vuokratuotot sekä muut tuotot toteutuivat yhteensä 1,6 M€ suunniteltua
pienempänä.
Suurin poikkeama oli liikuntapalveluiden vuokra- ja maksutuotoissa 1,3 M€.

▪ Henkilöstömenot toteutuivat 1,7 M€ ja palveluiden ostot 1,3M€ suunniteltua
pienempänä.

Henkilöstömenojen säästöt syntyivät kuukausipalkkaisen ja muun palkkiollisen
työvoiman käytön vähenemisestä.

▪ Avustuksissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toimintakuluissa toteuma alitti
suunnitelman 0,9 M€:lla.

paluu
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Vapaa-aikatoimiala
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Koronaepidemian jatkuessa,
▪ Tulojen menetyksen arvioidaan olevan 1,7 M€
▪ vuodelle 2021 jo päätetyt ns. valtion korona-avustukset 0,4M€. Tulojen menetysten nettovaikutus on
noin 1,3 M€.

▪ Toimintakulujen arvioidaan olevan noin 3,2 M€ suunniteltua pienemmät.
▪ Nettovaikutus toimintakatteeseen on noin 1,9 M€.
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Kaupunkiympäristötoimiala
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

▪ Kaupunkirakentaminen
▪ Tuotot toteutuneet edellisen vuoden tasolla ja kulut n. 0,5 M€ korkeammalla tasolla. Vuoden 2020
talousarvioon verrattuna saavutettiin kuitenkin merkittävästi säästöä.

▪ Luvat ja valvonta
▪ Koronan aiheuttaman autoilun vähentymisestä johtuen pysäköinninvalvonnan tulot jäivät 0,14

TOIMINTAKATE
(netto)
-24,9 M€
(2019 TP -23,4 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
-1,5 M€
- 6,4 %

milj. euroa, sekä pysäköintimaksut 0,65 milj. euroa viime vuoden tilinpäätöstä alemmalle tasolle.

▪ Rakennusvalvonnan tuloja kertyi talousarvion mukaisesti ja 0,2 milj. euroa vuoden 2019
tilinpäätöstä enemmän.

▪ Seudullinen joukkoliikenne
▪ Koronaepidemia vaikutti erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Matkamäärän vähennys oli 36
% verrattuna edelliseen vuoteen. Valtion koronatuki oli Turun liikennöinnin osalta 4,56 M€. Koko
joukkoliikenteen tulot olivat 1,7 M€ ja menot 2,3 M€ pienemmät kuin vuonna 2019. Toimintakate
oli 0,6 M€ pienempi kuin 2019.

▪ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
▪ Palvelujen ostot ovat toteutuneet n. 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempina johtuen Pansion
öljyvahingon aiheuttamista kustannuksista (yht. 1,44 milj. euroa).

▪ Paikkatieto ja Kaupunkimittaus
▪ Kaupunkimallin aineisto julkaistiin avoimena datana CityGML muodossa
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Kaupunkiympäristötoimiala
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä
▪ Kaupunkirakentamisen tulot ylittyivät 0,6 milj. euroa. Kaupunkirakentamisen menot alittuivat yhteensä noin 1,8milj.
euroa, josta kaupunkiympäristön kunnossapidon osuus oli 1,5 milj. euroa. Tämä säästö saavutettiin kaupungin
säästötavoitelinjausten käyttöön ottamisen johdosta ja säästöt kohdistuivat erityisesti palveluiden ostoihin, jossa
merkittävimmät kohteet olivat kalusteiden ja varusteiden kunnossapito sekä viheralueiden ja rakenteiden
kunnossapito. Myös vähälumisestä talvesta syntyi säästöä noin 0,5 milj. euroa, joka näkyi saman suuruisena
ylityksenä liikennealueiden kunnossapidossa. Puhtaanapidon kulut ovat ylittyneet lähinnä koronatilanteen vuoksi
0,6 milj. euroa verrattuna talousarvioon. Palvelualueen kokonaispoikkeama talousarvioon nähden on 2,2 milj.
euroa.

TOIMINTAKATE
(netto)
-24,9 M€
(alitus 3,1 M€)
HENKILÖSTÖ
314,7 htv
(10,3 htv alle
tavoitteen)

▪ Luvat ja valvonta –palvelualueen tulot alittavat talousarvion 0,83 milj. euroa. Pysäköinnin tulot alittavat 0,5 milj.
euroa ja pysäköinninvalvonnan tulot alittavat 0,24 milj. euroa talousarviossa arvioidun. Tämä johtui sekä koronan
aiheuttamasta autoilun vähentymisestä että tarkastushenkilökunnan osallistumisesta hyvinvointitoimialan koronaapuun. Myös ympäristöterveydenvalvonta tulot vähenivät 0,15 milj. euroa koronan myötä. Henkilöstömenoista kertyi
säästöä n. 0,3 milj. euroa pääasiassa rakennusvalvonnan vakavan henkilöstövajauksen vuoksi.

▪ Seudullinen joukkoliikenne: Joukkoliikenteen toteutuma oli saatujen tukien jälkeen 0,5 milj. euroa talousarviota
parempi. Joukkoliikenne sai koronatukea yhteensä 5,3 milj. euroa. Joukkoliikenteen palvelutoimiston henkilökunta
(6 vakituista) siirtyi konsernihallintoon 1.9.2020 alkaen.

▪ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Palvelujen ostot ylittivät talousarvion n. 1,2 milj. euroa, johtuen ennakoitua
suuremmista pima- ja purkukustannuksista. Keskeisenä syynä Pansion öljyvahingon aiheuttamat ennakoimattomat
kulut yht. 1,44 milj.euroa. Menojen ylitystä kompensoi maanvuokratulot, jotka toteutuivat n. 1,1 milj. euroa yli
talousarvion.

▪ Toimialan yhteiset toiminnot: Toimialan yhteisten toimintojen toteuma alittaa talousarvion 0,8 milj. eurolla, josta
merkittävin osa (0,6 milj. euroa) muodostuu projekteihin ja hankkeisiin varattujen määrärahojen alituksista.

▪ Paikkatieto ja kaupunkimittaus: Osa suunnitelluista palvelujen ostoista jäi toteutumatta Koronan vuoksi
paluu
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Kaupunkiympäristötoimiala
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Kaupunkiympäristön kunnossapidossa vuonna 2020 saavutetut säästöt saattavat nostaa kuluvan vuoden
kunnossapidon tarvetta.

▪ Luvat ja valvonta: Tilinpäätös itsessään ei kumuloi tuloja tai menoja vuodelle 2021. Sen sijaan
koronapandemian pysäyttämisellä/jatkumisella on olennainen vaikutus erityisesti pysäköinninvalvonnan
tulonmuodostukseen. Mikäli rakentamisen määrä pysyy nykyisellä tasolla, rakennusvalvonnan tulojen
arvioidaan muodostuvan vuoden 2020 tasoa korkeammalle.

▪ Seudullinen joukkoliikenne: Tilinpäätös ei vaikuta kuluvan vuoden talousarvioon, mutta osa liikenteen
vähennyksistä jatkuu vielä vuonna 2021.

▪ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Tilinpäätös ei vaikuta kuluvan vuoden talousarvioon.
▪ Paikkatieto ja kaupunkimittaus: Tilinpäätöksellä ei vaikutusta kuluvan vuoden talousarvioon.
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Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen
▪ Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja
valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus)
palveluita vuonna 2020 (suluissa 2019) lukumäärällisesti seuraavasti:

▪ Pelastustoiminta 9 113 kpl (9 485)
▪ Ensihoito 36 065 kpl (37 211)
▪ Riskienhallinta 21 280 kpl (13 766)

TOIMINTAKATE
(netto)
-/+ 1,8 M€
(2019 TP 1,8 M€)

TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS
-/+ 0,0 M€
0,0 %

▪ Sekä pelastustoiminnan että ensihoidon tehtävämäärät laskivat vuodesta 2019 noin 3 %.
Ensihoidon osalta tehtävien määrän vähenemisellä oli merkittävä vaikutus ulkopuolisiin
tuloihin, jotka jäivät budjetoidusta. Riskienhallinnan suoritetut tarkastukset nousivat
edellisvuodesta. Koronan vaikutuksesta lisättiin pientalojen omavalvontaa,
asiakirjavalvontaa sekä tehostettiin turvallisuusviestintää.
▪ Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyvät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna
ja edelleen vilkkaana rakentamisena. Näillä on suora yhteys lähivuosina
pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella
(lupalausunnot, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella
(pelastustoiminta ja ensihoito).
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Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä
▪ Talous toteutui vuonna 2020 erittäin hyvin kokonaisuutena suhteessa talousarvioon. Kuitenkin
edelleen palvelujen ostot ylittyivät reilusti kun taas henkilöstökulut alittuivat hienoisesti budjettiin
verrattuna. Kokonaisuutena talous toteutui kaksijakoisesti siten, että kuntien rahoittama
pelastustoiminta oli ylijäämäinen ja ensihoitopalvelut puolestaan reilusti alijäämäinen.
▪ Investointien toteutuminen jäi suunnitellusta, kun toimintakate väheni talousarviomuutoksen myötä.
Ensihoidosta tuli Sairaanhoitopiirille lisälaskua kun tehtävämäärien laskusta johtuen Kelatulot
vähenivät reilusti ja toisaalta ensihoidon henkilöstömenot ylittyivät budjetoidusta johtuen
lomarahapalautusten kustannuksista ja sijaisten käytön lisääntymisestä. Lopullisista
kuntamaksuosuuksista palautettiin n. 115.000 euroa, josta kuitenkin asukaslukuperusteisen
ennakkomaksuosuuden muutoksen jälkeen muutamaa kasvukuntaa jouduttiin lisälaskuttamaan.

TOIMINTAKATE
(netto)
- 0,2 M€
(alitus M€)

HENKILÖSTÖ
575,1 htv
(27,1 htv yli tavoitteen)

▪ Henkilöstön käyttöluvut ylittyivät kaupungin laskelmien mukaan runsaalla kymmenellä
henkilötyövuodella talousarvion vastaavista lukemista vuonna 2019. Koko vuoden keskiarvo ja
kuukausittaisista toteutumisista lasketut henkilötyövuodet olivat yhteensä 572 (2019 htv oli 558).
HTV:n ylitys selittyy pääosin erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten projektihankkeiden
lisääntymisestä. Näihin kaikkiin hankkeisiin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi puolivakinaisen
pelastushenkilöstön aktiivisuuden lisääntyminen sekä ensihoitopalveluiden sijaisten palkkaaminen
vaikutti myös henkilötyövuosien lisääntymisenä vuonna 2020. Koronapandemialla oli huomattava
vaikutus poissaoloihin ja sitä kautta korvaaviin sijaisjärjestelyihin ja henkilötyövuositilastoihin ja
palkkakuluihin.

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

▪ Tilinpäätökseen vaikutti olennaisesti talousarvion muutos, joka toimintakatteen vähenemisellä aiheutti
samalla investointien talousarviosuunnitelman muutoksen. Talousarviomuutos toteutettiin nyt jo toista vuotta
peräkkäin. Talousarvion henkilöstömäärärahojen lisäyksestä aiheutuneella toimintakatteen muutoksella
jouduttiin siirtämään investointihankintoja. Vaikkakin vuodelle 2021 käyttöomaisuuden hankintojen
määrärahat nousivat 100k euroa, niin kahden vuoden siirrettyjen investointihankintojen arvo lähentelee jo
puolta miljoonaa euroa. Tällä on huomattava vaikutus kuluvan vuoden hankintapaineeseen. Käyttötalouden
säästöillä ja tarkalla henkilöstökulujen seuraamisella ja vähentämispyrkimyksellä on toki myös suuri
merkitys lopulliseen toimintakatteeseen ja sitä kautta investointien toteutumiseen.

▪ Koronapandemiasta aiheutuneita kuluja seurattiin tarkasti jo vuoden 2020 osalta. Seurattavat välittömät
kulut nousivat jo pelkästään lähes 200.000 euroon mm. ylityö, sijais-, hankinta- ja kiinteistökulujen osalta ja
välilliset kulut olivat arviolta kymmeniätuhansia euroa. Kuluvan vuoden osalta koronan kustannusvaikutuksia
on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida, mutta mm. käynnissä olevien rokotusten nopeudesta riippuen
oletus on, että päästäisiin vähemmällä kuin vuonna 2020.
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Kiitos!
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