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Valmistelun eteneminen syksyllä 2022
• Syyskuu

– Palvelukokonaisuudet ovat antaneet omat ehdotukset 30.9. mennessä
– Lokakuun lopulla Kuntaliitto julkaisi uusimman ennusteen verorahoituksesta

• Lokakuu
– Yhteenveto esityksistä ja toiminnan tavoitteet (kh-seminaari)
– Kansliapäällikön talousarvioluonnos pormestarin valmistelupohjaksi
– Pormestarin valmistelu

• Marraskuu
– Pormestarin esityksen julkaisu
– Kaupunginhallitus 7.11.
– Kaupunginvaltuusto 14.11.



Kansliapäällikön
talousarvioluonnoksen

perusteet



Talousarvioluonnoksen perusteet
• Ohjaavana

– Pormestariohjelma – erityisesti talousraami 2021-2025 (LINKKI)

• Lähtökohtana
– Palvelukokonaisuuksien esitykset
– Kuntaliiton viimeisimmät arviot verorahoituksesta (verotulot ja valtionosuudet)
– Tunnistetut talouteen kohdistuvat paineet

• Huomioitavaa
– Soteuudistuksen vaikutuksia ei ole vielä tiedossa, joten taloussuunnitelmavuosien

verorahoitukseen tulee kohdistumaan muutoksia vuoden 2023 aikana siirtolaskelmien
valmistuttua

– Vuosi 2023 tulee olemaan suunnitelmakauden vahvin, mikä saattaa vääristää
käsitystä kaupungin todellisesta taloudellisesta asemasta

https://www.turku.fi/paatoksenteko/pormestariohjelma


Palvelukokonaisuuksien ehdotukset
(toimintakate)
Toimielin 2022 (ovk2) 2023 2024 2025 2026

Turku yhteensä -515 348 468 -539 438 953 -543 421 764 -557 205 533 -569 518 467

Kaupunginvaltuusto -992 391 -1 050 000 -1 060 500 -1 075 348 -1 090 401

Keskusvaalilautakunta -124 639 -191 399 -160 245 -548 567 -66 400

Tarkastuslautakunta -554 000 -563 000 -571 334 -580 474 -589 764

Kaupunginhallitus -68 334 776 -76 752 429 -76 910 392 -79 753 622 -80 061 247

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta -45 125 365 -46 286 728 -46 591 118 -46 794 048 -50 224 534

Liikuntalautakunta -20 917 233 -22 887 731 -23 647 090 -24 655 145 -23 698 166

Kasvatus- ja opetuslautakunta -335 770 312 -345 592 854 -349 395 000 -353 937 000 -358 538 000

Kaupunkiympäristölautakunta -17 727 467 -19 916 827 -18 270 000 -17 969 999 -17 570 001

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk -25 702 285 -26 084 373 -26 702 474 -31 777 718 -37 566 343

Rakennus- ja lupalautakunta -100 000 -113 612 -113 612 -113 612 -113 612

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 0 0 0 0



Palvelukokonaisuuksien ehdotukset
(toimintakatteen muutos vuodesta vuoteen)
Toimielin 2023 2024 2025 2026 ka 23-26

Turku yhteensä 4,7 % 0,7 % 2,5 % 2,2 % 2,5 %

Kaupunginvaltuusto 5,8 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % 2,4 %

Keskusvaalilautakunta 53,6 % -16,3 % 242,3 % -87,9 % 47,9 %

Tarkastuslautakunta 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %

Kaupunginhallitus 12,3 % 0,2 % 3,7 % 0,4 % 4,2 %

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 2,6 % 0,7 % 0,4 % 7,3 % 2,7 %

Liikuntalautakunta 9,4 % 3,3 % 4,3 % -3,9 % 3,3 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2,9 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,7 %

Kaupunkiympäristölautakunta 12,4 % -8,3 % -1,6 % -2,2 % 0,1 %

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk 1,5 % 2,4 % 19,0 % 18,2 % 10,3 %

Rakennus- ja lupalautakunta 13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 %

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %



Talousarvioluonnoksessa tehdyt
muutokset
• Palvelukokonaisuuksien tavoitteet

– Tunnistetut talouteen kohdistuvat riskit huomioitu kaupunginhallituksen talousarviossa
o Konsernihallinto valmistelussa käytetty korostettua tarveharkintaa, minkä seurauksena mahdollisuus

huomioida kaupunkitasoiset riskit keskitetysti

– Toimielinten toimintakatteen kasvuun kirjattu maltillisia kohdentamattomia sopeutuksia
o Sopeutustavoitteen saavuttaminen edellyttää suunniteltujen menojen vähennyksiä ja/tai tulojen lisäyksiä

– Investointiohjelmiin (tila ja infra) lisätty 10 % suhdannevaraus, jota puretaan osavuosikatsausten
yhteydessä erikseen tehtävien esitysten mukaan

– Investointihankkeiden arviointia tulee jatkaa

o Kohdekohtaisten tavoitteiden toteutuminen tulee varmistaa, mutta mahdollisimman pienillä kustannuksilla

o Palvelutason nostoon tai ylimitoitukseen ei ole varaa



Talousarvioluonnoksessa tehdyt
muutokset
• Sopeuttamisohjelmatyön käynnistäminen

– Kilpailutus ulkoisesta tuesta käynnissä, työ käyntiin marras-joulukuussa 2022
– Tavoitteena 30 miljoonan pysyvä sopeuttaminen taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä

o 10 miljoonaa vuoden 2025 loppuun mennessä, jonka lisäksi 20 miljoonaa vuoden 2026 loppuun mennessä
(kumulatiivinen vaikutus kirjattu taloussuunnitelmavuosille satunnaisiin eriin)

• Verorahoituksen ennuste
– Kuntaliiton veroennuste on huomioitu sellaisenaan yhteisöveroon liittyvää arviota lukuun

ottamatta, jonka osalta veropohjan kasvuennustetta on madallettu
– Valtionosuuksien osalta ei ole käytettävissä arviota taloussuunnitelmavuosille, joille on

esityksessä arvioitu kohdistuvan pieniä leikkauksia

• Muutosten seurauksena
– Toimintakatteen keskimääräinen kasvu vuosina 2023-2026 on +2,3 % (tavoite enintään +2,4 %)
– Oikaistu lainakanta per asukas vuonna 2025 on 2 915 euroa (tavoite enintään 3 390 euroa)



Toimielinten tavoitteiden sopeutus
(toimintakate)
Toimielin 2023 2024 2025 2026
Turku yhteensä 4 400 000 2 710 000 4 770 000 5 870 000
Kaupunginvaltuusto
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus (konsernihallinto, kaupungin yhteiset ja työllisyys) 1 000 000 2 000 000 2 500 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta (vapaa-aika) 400 000 300 000 300 000 350 000
Liikuntalautakunta (vapaa-aika) 160 000 150 000 150 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta (kasvatus ja opetus) 3 000 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000
Kaupunkiympäristölautakunta (kaupunkiympäristö) 1 000 000 100 000 120 000 120 000
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk (kaupunkiympäristö) 150 000 200 000 250 000
Rakennus- ja lupalautakunta (kaupunkiympäristö)
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (kaupunkiympäristö)

HUOM!
• Sopeutus voi olla menojen vähennystä ja/tai tulojen lisäystä
• Tavoitetta voi jakaa palvelukokonaisuuden sisällä



Kansliapäällikön
talousarvioluonnos



Toimielinkohtaiset tavoitteet
(toimintakate)
Toimielin 2022 (ovk2) 2023 2024 2025 2026

Turku yhteensä -515 348 468 -535 038 953 -540 711 764 -552 435 533 -563 648 467

Kaupunginvaltuusto -992 391 -1 050 000 -1 060 500 -1 075 348 -1 090 401

Keskusvaalilautakunta -124 639 -191 399 -160 245 -548 567 -66 400

Tarkastuslautakunta -554 000 -563 000 -571 334 -580 474 -589 764

Kaupunginhallitus -68 334 776 -76 752 429 -75 910 392 -77 753 622 -77 561 247

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta -45 125 365 -45 886 728 -46 291 118 -46 494 048 -49 874 534

Liikuntalautakunta -20 917 233 -22 887 731 -23 487 090 -24 505 145 -23 548 166

Kasvatus- ja opetuslautakunta -335 770 312 -342 592 854 -348 395 000 -351 937 000 -356 038 000

Kaupunkiympäristölautakunta -17 727 467 -18 916 827 -18 170 000 -17 849 999 -17 450 001

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk -25 702 285 -26 084 373 -26 552 474 -31 577 718 -37 316 343

Rakennus- ja lupalautakunta -100 000 -113 612 -113 612 -113 612 -113 612

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 0 0 0 0



Toimielinkohtaiset tavoitteet
(muutos vuodesta vuoteen)
Toimielin 2023 2024 2025 2026 ka 23-26

Turku yhteensä 3,8 % 1,1 % 2,2 % 2,0 % 2,3 %

Kaupunginvaltuusto 5,8 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % 2,4 %

Keskusvaalilautakunta 53,6 % -16,3 % 242,3 % -87,9 % 47,9 %

Tarkastuslautakunta 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %

Kaupunginhallitus 12,3 % -1,1 % 2,4 % -0,2 % 3,4 %

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 1,7 % 0,9 % 0,4 % 7,3 % 2,6 %

Liikuntalautakunta 9,4 % 2,6 % 4,3 % -3,9 % 3,1 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta 2,0 % 1,7 % 1,0 % 1,2 % 1,5 %

Kaupunkiympäristölautakunta 6,7 % -3,9 % -1,8 % -2,2 % -0,3 %

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk 1,5 % 1,8 % 18,9 % 18,2 % 10,1 %

Rakennus- ja lupalautakunta 13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 %

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %



Talousarvioluonnos – tuloslaskelma
Tuhatta euroa TOT 2021 TA 2022 OVK2/2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026

TOIMINTATUOTOT 515 179 453 201 467 385
Valmistus omaan käyttöön 1 881 1 610 1 690
TOIMINTAKULUT 1 647 560 1 638 849 1 702 171
TOIMINTAKATE -1 130 500 -1 184 038 -1 233 095 -535 039 -540 712 -552 436 -563 648
Verotulot ja valtionosuudet 1 195 212 1 187 334 1 237 235 571 177 554 717 567 022 575 585
Rahoitustuotot- ja kulut 26 191 29 199 30 091 33 757 28 744 23 637 19 825
Vuosikate 90 903 32 495 34 231 69 895 42 749 38 223 31 762
Poistot ja arvonalentumiset 57 294 63 517 61 811 56 048 55 394 57 860 61 621
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 10 000 30 000
TILIKAUDEN TULOS 33 609 -31 022 -27 581 13 847 -12 645 -9 637 141
Varausten ja rahastojen
muutokset 2 194 2 145 2 198 2 034 1 953 1 953 1 953
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 35 803 -28 877 -25 382 15 881 -10 692 -7 684 2 094



Talousarvioluonnos – investoinnit



Tuhatta euroa TP 2021 TA 2022 OVK2/2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026

Vuosikate -162 465 32 495 35 300 69 895 42 749 38 223 31 762
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 10 000 30 000
Tulorahoituksen korjauserät -26 832 22 008 -23 800 18 405 13 400 11 390 9 380
Toiminnan rahavirta -135 633 10 487 11 500 51 490 29 349 36 833 52 382
Investointimenot 140 848 176 025 143 400 221 177 241 916 239 320 196 932
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2 117 3 063 5 500 10 625 6 927 3 247 3 280
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 33 812 38 214 38 400 22 000 17 000 15 000 12 000
Investointien rahavirta -104 919 -134 747 -99 500 -188 552 -217 988 -221 073 -181 652
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -240 552 -124 260 -88 000 -137 062 -188 639 -184 240 -129 270
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset -86 696 -50 189 -50 200 -40 625 -39 993 -38 206 -60 743
Antolainasaamisten lisäykset - 93 634 75 480 75 500 70 000 60 000 55 000 80 000
Antolainasaamisten vähennykset + 6 938 25 291 25 300 29 375 20 007 16 794 19 257
Lainakannan muutokset 82 976 125 760 125 800 165 760 230 760 203 367 223 367
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 90 000 220 000 170 000 190 000 205 000 220 000 270 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys + 54 240 124 240 124 200 54 240 4 240 46 633 76 633
Lyhytaikaisten lainojen muutos 47 217 30 000 80 000 30 000 30 000 30 000 30 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -15 217 75 571 75 000 125 135 190 767 165 161 162 624
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -255 769 -48 690 -13 000 -11 927 2 128 -19 079 33 354

Talousarvioluonnos – rahoituslaskelma
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JOHDANTO 



Johdanto
Turun kaupungin strateginen ohjaus
Johtamisen keskeisenä välineenä on strategia. Strategiaa päivitetään
valtuustokausittain. Valtuusto hyväksyi 14.2.2022 kaupungin päivitetyn
strategian. Tulevaisuuteen katsova kaupunkistrategia vastaa kysymyk-
siin: miltä Turku näyttää 2030-luvulla, mitä keskeisiä tavoitteita kaupunki
toiminnalleen asettaa ja mihin arvoihin kaupungin henkilöstö sekä luot-
tamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Turku siirtyi tällä valtuustokaudella pormestarimalliin. Samalla kaupun-
gin ohjausmallia päivitettiin. Strategian toimeenpanoa tukevat valtuus-
tokausittain sovittava pormestariohjelma ja kaupungin ohjausasiakirjat.
Strategian ja pormestariohjelman toimeenpanoa tehdään kärkihank-
keissa.

Lyhyen aikavälin toiminnan tavoitteet ovat vuosittain laadittavissa toi-
minta- ja palvelusuunnitelmissa.

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma
Turku 2030-luvulla -kaupunkistrategia tiivistää miltä Turku näyttää ensi
vuosikymmenellä ja mitä keskeisiä tavoitteita kaupunki toiminnalleen
asettaa. Strategia on tarkoitettu paitsi Turun kaupungin organisaation
toimintaa ohjaavaksi työkaluksi myös laajemmin koko kaupungin käyt-
töön. Se on asiakirja, johon myös kaupunkilaiset ja sidosryhmät voivat
sitoutua. Sen keskeisenä tavoitteena on kaupunkilaisten hyvinvoinnin
sekä kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen kestävällä ta-
valla.

Tämän valtuustokauden strategian keskeiset tavoitteet ovat 1) kestävä
kehitys, 2) sujuva arki, 3) hyvinvoivat asukkaat, 4) elinvoimainen ja kas-
vava kaupunki, 5) luontokaupunki Turku, 6) laadukas koulutus, 7) aktii-
vinen kulttuurikaupunki ja 8) kansainvälinen Turku.

Strategisten tavoitteiden etenemistä seurataan mittareilla. Jokaiselle ta-
voitteelle on määritelty yksi tai useampi mittari, jonka avulla voidaan
seurata kuinka hyvin ja mihin suuntaan tavoitteet ovat edenneet valtuus-
tokauden aikana. Mittarit päivittyvät vuosittain ja niistä raportoidaan kau-
pungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista tukevia asiakirjoiksi ovat
kaupungin valtuuston hyväksymät pormestariohjelma ja strategiset oh-
jausasiakirjat.

Pormestariohjelma määrittää Turun valtuustokauden 2021–2025 paino-
pisteet ja priorisoinnit.

Kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat tarkentavat strategisten tavoitteiden
toteuttamista. Niitä ovat mm. omistajapolitiikka, yleiskaava, rakennus-
järjestys, ilmasto- ja ympäristöohjelma, henkilöstöohjelma, tietohallin-
tostrategia, hankintastrategia, tilastrategia, asunto- ja maankäyttöoh-
jelma, maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) ja
vesihuollon kehittämissuunnitelma. Ohjausasiakirjat tullaan määrittele-
mään strategian hyväksynnän yhteydessä ja ne pääsääntöisesti päivit-
tyvät kerran valtuustokaudessa.

Toimeenpano toiminnan ja talouden suunnitelulla ja
kärkihankkeilla
Vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma toteuttaa kaupungin strate-
giaa ja pormestariohjelmaa. Niiden linjaukset näkyvät toimintasuunnitel-
massa palvelukokonaisuuksien toimenpiteinä. Toimenpiteiden pohjalta
laaditaan palvelusuunnitelma ja vuosittainen talousarvio. Toimintasuun-
nitelma aikajänne on 1+3 vuotta ja palvelusuunnitelmien on 18 kk. Kär-
kihankkeilla toteutetaan kaupungin kannalta kaikkein keskeisimpiä ta-
voitteita.

Kuva 1 kaupungin ohjausmalli.

Riskienhallinta
Riskienhallintaprosessi perustuu riskien arvioitsijoiden keskeisten toi-
mintojen ja näitä uhkaavien merkittävimpien riskien tunnistamiseen
sekä parhaiden riskienhallintakeinojen valitsemiseen ja toteuttamiseen.
Riskin merkittävyyttä arvioidaan riskimatriisin avulla todennäköisyyden
ja seurauksen tulona. Mitä todennäköisempää riskin toteutuminen on ja
mitä vakavampi on sen vaikuttavuus, sitä merkittävämmästä riskistä on
kysymys.

Palvelukokonaisuudet ja vastuualueet sekä keskeiset strategiset yhtei-
söt laativat vuosittain riskien arvioinnin riskienhallinta -työkalun avulla,
joka pohjautuu COSO ERM -viitekehykseen ja ISO 31000 -standardiin.
Kokonaisvaltaisen riskienhallintatyökalun käyttö yhtenäistää riskienhal-
lintaprosessia sekä parantaa riskien arvioinnin ja riskienhallinnan rapor-
tointia. Arvioitavat riskit on jaettu operatiivisiin riskeihin, vahinkoriskei-
hin, taloudellisiin riskeihin sekä strategisiin riskeihin. Kaupungin vas-
tuulle jäävien omaisuus- tai muiden vahinkojen korvaamiseen on osal-
taan varauduttu vahinkorahaston avulla.

Riskienhallinta ja sen kehittäminen on osa strategiaa. Tarvittavat tiedot
raportoidaan johdolle ajantasaisesti. Toiminnan kehittämistä ja strategi-
sia painopisteitä mietittäessä riskienhallinta tulee katsoa osana kokonai-
suutta. Riskienhallintaa kehitetään siten, että pystytään vastaamaan
muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, hyödyntämällä riskienhallin-
nasta ja sisäisestä valvonnasta annettuja ohjeita.

Turun kaupungin lähtökohtana tietoturvan ja tietosuojan toteuttami-
sessa on riskilähtöisyys. Kaupunki tai sen alainen organisaatioyksikkö
henkilötietojen rekisterinpitäjänä arvioi henkilötietojen käsittelyyn liitty-
vät riskit ja valitsee arvioidun riskitason mukaan tarvittavat hallintatoi-
menpiteet. Tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta on osa Turun kaupun-
gin riskienhallintaprosessia, jolloin erityisesti merkittävän tason riskit ra-
portoidaan johdolle saakka. Riskilähtöisyys ohjaa organisaation henki-
lötietojen käsittelyä ja on erittäin tärkeä osa rekisterinpitäjän lakisäätei-
sen osoitusvelvollisuuden toteuttamista.

Turun kaupunki toteuttaa riskilähtöisen toimintaperiaatteen varmista-
miseksi tietosuojan vaikutustenarviointeja sellaisten henkilötietojen kä-
sittelytoimille, joiden kohdalla on todennäköistä, että käsittelytoimiin liit-
tyy yksilöiden oikeuksien ja vapauksien kannalta merkittäviä riskejä. Vai-
kutustenarvioinnin tuloksia käytetään niiden hallintakeinojen määrittele-
misessä, joilla pyritään pienentämään henkilötietojen käsittelyn riskita-
soa. Samalla varmistetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimus-
ten toteutuminen.



Turun kaupungin toiminnassa toteutetaan sisäänrakennetun ja oletus-
arvoisen tietosuojan periaatetta. Tietosuoja otetaan huomioon monipuo-
lisesti perustoiminnan yhteydessä mm. johtamisessa, hankinnoissa, ke-
hitystyössä sekä toimintaprosesseissa. Tietosuojan ja tietoturvan oike-
anlainen toteutuminen varmistetaan myös käyttämällä tilannekohtaisesti

parhaita mahdollisia teknisiä ja organisatorisia riskiarvioon perustuvia
ratkaisuja.

Toimintaympäristön kehitysnäkymät
Talouden suhdannenäkymät 2022–2026

Lyhyen aikavälin näkymät 2022–2024

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v.
2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työlli-
syys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan
loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hi-
dastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Myös hyödykkeiden ja energian hintojen
nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Kuluttajahintojen
nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua
selvästi loppuvuodesta ja vuoden 2023 alkupuolella. Vuosina 2024–
2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua
nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskas-
vuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen ali-
jäämä supistuu tänä vuonna ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä ko-
ronatoimien päättymisen johdosta. Ensi vuonna alijäämä kääntyy uudel-
leen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuo-
sina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy
nousevalle uralle ensi vuonna. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen ra-
kenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan
olevan nyt 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026
tasolla.

Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati
kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja
kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Energiakriisin uhka hidastaa Euroopan talouden kasvua

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Eu-
roopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia.
Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä
maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu
viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna
ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023.

Euroalueen näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan jatku-
misen ja energiapulan takia. Inflaatio on kiihtynyt edelleen, ja kuluttajien
luottamus on alamaissa. Erityisesti Saksan talouden näkymät ovat hei-
kot. Yhdysvaltojen talous supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toi-
sella neljänneksellä. Yhdysvaltojen talouden ei kuitenkaan arvioida ole-
van taantumassa, sillä työllisyyden ja palkkojen kasvu on edelleen erit-
täin vahvaa. Kiinan talouskasvu on hidastunut huomattavasti kuluvan
vuoden aikana ja yhä jatkuvat koronasulut ja kiinteistösektorin ongelmat
heikentävät kasvunäkymiä.

Rahapolitiikkaa on kiristetty Yhdysvalloissa sekä euroalueella ja korko-
tasot ovat olleet nousussa. Vaikka Yhdysvaltojen inflaatiossa on näky-
villä jo hidastumisen merkkejä, inflaatio ei ole vielä pysyvästi hidastunut.
Ennusteessa oletetaan, että pitkät ja lyhyet markkinakorot nousevat
vuoden 2024 loppuun saakka.

Vaikea tilanne Euroopan energiamarkkinoilla jatkuu ja tulevana talvena
joudutaan ehkä säännöstelemään energian kulutusta. Maakaasun hinta
Euroopassa on erittäin korkea, mutta esimerkiksi raakaöljyn hinta on
laskenut loppukevään 2022 huippulukemista. Myös teollisuuden raaka-

aineiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti kesän aikana, mikä heijas-
taa teollisuuden epävarmoja näkymiä. Raaka-aineiden hintojen olete-
taan laskevan maltillisesti ennustejaksolla.

Hintojen nousu hyydyttää talouden kasvun

Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,7 %, vaikka BKT:n kasvu hidas-
tuu selvästi vuoden loppua kohden. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo
lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä
vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahinto-
jen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta
energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen
määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttaja-
hintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat
nousevat nopeasti.

Vahvana jatkuva asuinrakentaminen kannattelee investointeja tänä
vuonna. Muut yksityiset investoinnit supistuvat, kun luottamuksen heik-
keneminen siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen. Tästä
huolimatta työllisyys kasvaa noin kaksi prosenttia tänä vuonna. Työ-
markkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen ja pula osaa-
vasta työvoimasta heikentää edellytyksiä kasvattaa tuotantoa. Tänä
vuonna solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet
noin kaksi prosenttia, eli hieman suurempia kuin viime vuonna. Osaajien
suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien arvioidaan kasvavan v. 2022.

BKT:n kasvu hidastuu Suomessa 0,5 prosenttiin v. 2023. Alkuvuonna
kasvu on pysähdyksissä. Vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä al-
kaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaalipalkat
kääntyvät hienoiseen nousuun.

Korkealle kohonnut hintataso hidastaa edelleen kotitalouksien ostovoi-
man kasvua v. 2023, minkä seurauksena yksityisen kulutuksen kas-
vunäkymät ovat vaisut. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 0,8 pro-
senttiin, kun työllisyyden kasvu pysähtyy ja kotitalouksien reaalitulojen
kasvu on niukkaa.

Vuonna 2023 maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikommat kuin
tänä vuonna, mikä hillitsee kotimaisia investointeja. suomalaisen teolli-
suuden investointinäkymät olivat koronapandemian jälkeen valoisat,
mutta epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita tu-
levaisuudessa. eu:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (rrF) saatava
rahoitus taas vauhdittaa yksityisiä investointeja ennustejaksolla. Yksi-
tyisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti on koko ennustejak-
solla 1,9 %, ja niiden suhde Bkt:hen pysyy n. 19 prosentissa.

julkisen kulutuksen määrä supistuu v. 2023, kun vaalikausi päättyy ja
määräaikaiset menolisäykset lakkaavat. kulutusmenojen kasvu jää hy-
vin maltilliseksi  v. 2024, kun hyvinvointialueiden aloittamisesta ja järjes-
täytymisestä aiheutuvat muutoskustannukset pienenevät. julkisen kulu-
tuksen arvo kuitenkin nousee koko ennustejakson ajan, kun hinnat nou-
sevat ripeästi.

Inflaatio on korkeimmillaan vuoden 2022 loppupuolella ja pysyttelee no-
peana vuoden 2023 alkupuolella. Inflaatio hidastuu keskimäärin 3,2 pro-
senttiin v. 2023. Erityisesti sähkön hintojen oletetaan markkinahintojen
kehityksen perusteella nousevan edelleen ja pysyvän korkealla vuoden



2023 alkupuolelle saakka. Energian hintoihin on odotettavissa jopa mal-
tillista laskua vuoden 2023 loppupuolelta alkaen.

Elintarvikkeiden ja varsinkin tuoreruuan hintojen nousu kiihtyy tämän
vuoden lopulla. Kohonneet kustannukset nostavat tuottajahintoja, mikä
näkyy lopulta myös kuluttajahinnoissa. Korkea hintataso ja korkojen
nousu vähentävät kokonaiskysyntää vähitellen ja hintapaineet helpotta-
vat. Inflaatio painuu 1,8 prosenttiin v. 2024.

Vuoden 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Viennin määrän pa-
lautuminen ajoittuu voimakkaimmin vuodelle 2024. Hintojen nousun hi-
dastuessa kotitalouksien ostovoima kasvaa ja yksityisen kulutuksen
kasvu nopeutuu.

Vuoden 2024 ansioiden nousuoletus kytkeytyy ennustettuun, vaimeaan
tuottavuuden kasvuun. Toisaalta talouskasvun ja sen myötä työllisyyden
paranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan pitävän
palkkaliukumat korkeina. Nimellisansioiden ennustetaan nousevan noin
3 % v. 2024.

Julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla

Julkinen talous jatkaa vahvistumista tänä vuonna ripeän verotulojen
kasvun sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien pienentymi-
sen siivittämänä. Ensi vuonna alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun ta-
louden kasvu hidastuu ja työllisyys heikkenee. Julkinen talous pysyy ra-
kenteellisesti alijäämäisenä tulevat vuodet ja julkisessa taloudessa on
pidemmällä aikavälillä kestävyysvaje. Kestävyysvajeen arvioidaan ole-
van noin 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026
tasolla.

Julkisyhteisöjen alasektoreista valtion alijäämä pienenee tänä vuonna,
mutta alkaa sen jälkeen heikentyä talouden kasvun hidastuessa. Paikal-
lishallinnon rakenne muuttuu ensi vuonna hyvinvointialueiden aloitta-
essa toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeenkin alijää-
mäiseksi menojen kasvaessa mm. henkilöstökustannusten ja investoin-
tipaineiden vuoksi tuloja hieman nopeammin.  Hyvinvointialueet aloitta-
vat toimintansa alijäämäisinä laajojen investointien takia. Henkilöstökus-
tannusten nopea kasvu kuitenkin heikentää alueiden alijäämää seuraa-
vina vuosina. Sosiaaliturvarahastot säilyvät ylijäämäisinä omaisuustulo-
jen kasvaessa, vaikka etuudet kasvavat suurten indeksitarkistusten
vuoksi nopeasti ensi vuonna.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen supistuu hetkellisesti tänä vuonna.
Velkasuhteen supistumiseen vaikuttavat alijäämien pieneneminen ja
erityisen suotuisa nimellisen BKT:n kasvu. Ensi vuodesta lähtien nimel-
lisen BKT:n kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hy-
vinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy mittavana, jolloin velka-
suhde alkaa kasvaa uudelleen.

Valtion viitelainojen korkojen nousun seurauksena velanhoitokustan-
nusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoito-
kulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen
talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Energiapula Euroopassa ja hinta-palkkakierre ennusteen riskeinä

Inflaation hidastamiseksi tehtävät toimet ja mahdollinen energiapula
saattavat heikentää talouskasvua jopa ennustettua enemmän Euroo-
passa sekä muualla kansainvälisessä taloudessa. Ennusteessa koti-
maisen kulutuksen kasvun taittuminen hidastaa myös inflaatiota ensi
vuoden loppua kohden. Jos inflaatio osoittautuu ennustettua nopeam-
maksi tai pitkäkestoisemmaksi, korkotaso tulee olemaan tässä ennus-
teessa oletettua korkeampi. Korkotason nousu ei riipu kotimaisten ris-
kien toteutumisesta, koska euroalueen rahapolitiikalla vastataan euro-
alueen inflaatioon.

Hinta-palkkakierre euroalueella johtaisi kiristyvään rahapolitiikkaan ja
korkeampiin korkoihin, mikä heikentäisi talouden kasvua sekä vienti-
markkinoilla että Suomessa. Kilpailijamaita voimakkaampi kotimainen
hinta-palkkakierre heikentäisi kustannuskilpailukykyä ja hidastaisi Suo-
men talouden kasvun elpymistä.

Investointiympäristön epävarmat näkymät voivat lykätä investointeja
vielä enemmän eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Positiivisena
riskinä yksityisille investoinneille ovat elpymis- ja palautumistukivälineen
mahdollisesti katalysoimat yksityiset investoinnit suuremmissa määrin
kuin ennusteessa on oletettu. Energiasektorin vihreisiin investointihank-
keisiin liittyy positiivinen riski, kun tavoitellaan riippumattomuutta venä-
läisistä fossiilisista polttoaineista nopeammalla aikataululla.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehityk-
seen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden markkina-
häiriöiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen ennustettua
enemmän niin yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman
varautumisen tai kansalaisille tehtävien kompensaatioiden kautta. Myös
covid-19-epidemian mahdolliset uudet aallot sekä niiden kerryttämä hoi-
tovelka voivat lisätä julkiseen talouden menoja. lisäksi hoitajaliittojen
palkankorotuksiin liittyy edelleen kustannusriski sopimusneuvottelujen
ollessa kesken.

Oletettua nopeampi korkotason nousu kasvattaisi julkisen talouden vel-
kaantumisen riskiä. Mitä korkeammalle tasolle velka nousee, sitä enem-
män nousevat korot rasittavat julkista taloutta pidemmällä aikavälillä. li-
säksi julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti takausten huo-
mattava kasvu muodostavat riskin julkiseen talouteen. Kuluva vaalikausi
päättyy ensi vuoteen ja julkisen talouden ennuste on laadittu sen jälkeen
nk. muuttumattoman politiikan urana. Uuden tulevan hallituksen päätök-
set voivat keinauttaa julkista taloutta molempiin suuntiin.

Talouskasvuennusteen epävarmuutta voidaan kuvata menneisiin en-
nustevirheisiin perustuvilla luottamusväleillä ennusteen ympärillä. Nii-
den mukaan BKT:n kasvu asettuu 80 prosentin todennäköisyydellä 0,2
% ja 3,2 % väliin v. 2022. Vastaavasti BKT:n kasvun arvioidaan olevan
80 prosentin todennäköisyydellä -2,2 % ja 3,3 % välillä v. 2023. Talous-
kasvu voi toki osua myös luottamusvälin ulkopuolelle etenkin, kun arvi-
oihin kasvusta liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.



Kuva 2 talouden keskeisiä tunnuslukuja. Lähde: Valtiovarainministeriö.

Keskipitkän aikavälin näkymät 2025–2026

Keskipitkällä aikavälillä on näköpiirissä vaimeata kasvua, kun talous-
kasvu on noin puolitoista prosenttia vuosina 2025-2026. Suomen talou-
den arvioidaan olevan yhä normaalikapasiteettinsa alapuolella v. 2024.
Tuotanto lähestyy arvioitua potentiaalisen tuotannon tasoa1 ja tuotanto-
kuilu umpeutuu v. 2026.

Työpanoksen muutos kasvattaa potentiaalista tuotantoa vuoteen 2023
saakka, jonka jälkeen työpanoksen kasvu pysähtyy ja se alkaa pienen-
tää potentiaalista tuotantoa, kun työikäisen väestön määrä jatkaa vähe-
nemistä ja osallistumisasteen kasvu pysähtyy. Myös työttömyysasteen
lasku lähelle rakenteellista työttömyysastetta alkaa rajoittaa työpanok-
sen kasvua.

Työpanoksen lisäksi talouden tuotantoedellytyksiin vaikuttaa pääoma-
kanta. Pääomakannan kasvu lisää potentiaalisen tuotannon kasvua rei-
lulla puolella prosentilla vuosittain vuosina 2021–2026.

Kolmas potentiaalisen tuotannon kasvun lähde on kokonaistuottavuus.
Sen kasvu on vahvistunut viime vuosina verrattuna 2010-luvun alkuun.
Tuottavuuden kasvu on kuitenkin heikkoa verrattuna 2000-luvun alkuun.
Heikompaa kasvua selittää mm. talouden rakennemuutos. Korkean
tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut ja koko talouden ra-
kenne on palveluvaltaistunut. Hidas tuottavuuden kasvu on ollut yleistä
myös muualla kehittyneissä talouksissa. Kokonaistuottavuuden trendi-
kasvun arvioidaan vuosina 2021–2026 olevan noin puoli prosenttia vuo-
dessa, kun 2000-luvun alkupuolella kasvu ylsi keskimäärin yli kahteen
prosenttiin vuodessa.

Kansainvälinen talous

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Eu-
roopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia.
Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet. Kehittyviä
maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu
viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna
ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023.

Inflaatio on yhä nopeaa lähes maailmanlaajuisesti. Energiakriisi ylläpi-
tää nopeaa inflaatiota etenkin Euroopassa. Inflaatio on lisäksi muodos-
tunut yhä laaja-alaisemmaksi, mitä heijastaa monessa taloudessa kiih-
tynyt pohjainflaatio. Kuitenkin, joitain merkkejä inflaatio-odotusten vai-
menemisesta on ilmennyt Yhdysvaltojen ohella myös Euroopassa. In-
flaation odotetaan laajalti hidastuvan vuoden 2023 kuluessa.

Maailman tavarakauppa on ollut loppukeväästä lähtien vahvassa ve-
dossa. lisäksi vuoden 2021 lopun vahvan kasvuperinnön ansiosta kau-
pan kasvu jatkuu melko nopeana v. 2022. Joitakin merkkejä maailman-
kauppaa vaivanneen komponenttipulan hellittämisestä on ilmaantunut.
Toisaalta jännityksen kiristyminen Itä-Aasiassa voi haitata Etelä-Kiinan
meren alueen vilkasta merirahtiliikennettä. Maailmankauppa kasvaa 4,2
% v. 2022, ja kasvu hidastuu maailmantalouden tilannetta heijastaen
4,0 prosenttiin v. 2023.

Maailmantalouden näkymiin liittyvät riskit painottuvat vahvasti alasuun-
taan. Keskeinen riski Euroopassa ja Yhdysvalloissa on talouden ajautu-
minen taantumaan loppuvuonna 2022 ja alkuvuonna 2023. Olennainen
taantumaan johtava tekijä olisi nopean inflaation jatkuminen odotettua



pidempään, jolloin kotitalouksien reaalitulot heikkenisivät edelleen. Ve-
näjän hyökkäyssodan pitkittyminen heijastuisi epävarman taloustilan-
teen jatkumisena etenkin Euroopassa. Energiamarkkinoiden vaikea ti-
lanne voi johtaa kriisiin Euroopassa tulevana lämmityskautena. Geopo-
liittisten jännitteiden kärjistyminen Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä varjos-
taisi talousnäkymiä maailmanlaajuisesti.

Myönteisenä riskinä voidaan nähdä maailman tavarakauppaa haitannei-
den logistiikkaongelmien hellittäminen odotettua laajemmin. lisäksi
maailmantalouden näkymien heikennyttyä inflaatio voi hidastua mo-
nessa taloudessa odotettua nopeammin.

Ulkomaankauppa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt Suomen ulkomaankaupan
näkymiä merkittävästi. Venäjän osuus Suomen viennistä ja tuonnista on
puolittunut hyökkäyksen alun jälkeen. Kauppa ei kuitenkaan ole vielä
loppunut. Samalla varjostavaksi tekijäksi on noussut erityisesti euroalu-
een sekä Yhdysvaltojen talousnäkymät. Suomelle tärkeän kauppa-
kumppanin Saksan talouden näkymät ovat heikentyneet keväästä. Sa-
malla inflaatiovauhti heikentää kuluttajien ostovoimaa niin Euroopassa
kuin Yhdysvalloissakin. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu
hillitsee viennin ja tuonnin määrän kehitystä etenkin ennustejakson al-
kuvuosina. Kiinan rajut koronasulut aiheuttavat myös epävarmuutta
maailmankauppaan, mikä heijastuu riskinä Suomelle.

Hinnat ovat nousseet v. 2022 nopeasti. Viennin ja tuonnin rakenne-ero-
jen takia tuontihinnat nousevat v. 2022 nopeammin kuin vientihinnat.
Tämä heikentää Suomen vaihtosuhdetta väliaikaisesti. Hintojen nousu-
paine tulee etenkin tavaroista niin tuonti- kuin vientihinnoissa. Vuonna
2022 tuontihintojen odotetaan nousevan 20,8 %, kun vientihinnat nou-
sevat 18,7 %. Vuonna 2023 hintojen nousun odotetaan tasaantuvan
merkittävästi. Tuontihinnat kasvavat edelleen vientihintoja nopeammin,
mutta ero ei enää ole selkeä. Vuonna 2023 tuontihintojen odotetaan
nousevan 2,5 %, kun vientihinnat nousevat 2,4 %. Vuonna 2024 hintojen
nousun hidastuminen jatkuu entisestään ja tuontihintojen odotetaan
nousevan 0,5 %, kun vientihinnat nousevat 0,6 %. Ero tavaroiden ja pal-
veluiden hinnan nousussa tasaantuu kohti ennustejakson loppua.

Kotimainen kysyntä

Kotitalouksien kulutus laski vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä
etenkin kestokulutustavaroiden kulutuksen laskiessa selvästi. Tilasto-
keskuksen pikaennakon mukaan BKT kasvoi 0,6 % toisella vuosineljän-
neksellä, mutta yksityisen kulutuksen kehityksestä toisella neljännek-
sellä ei ennusteen laadintahetkellä ollut tilastotietoa.

Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, mikä heiken-
tää yksityisen kulutuksen kasvunäkymiä etenkin tänä ja ensi vuonna.
Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama
epävarmuus on myös laskenut kuluttajien luottamusta, mikä näyttäisi
siirtävän etenkin kestokulutushankintoja myöhempään ajankohtaan.

Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan kasvaa 1,1 % v. 2022, sillä hin-
tojen noususta huolimatta palveluiden kulutus lisääntyy covid-epide-
mian väistyessä.

Vuonna 2023 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin työl-
lisyyden kasvun pysähtyessä ja kotitalouksien reaalitulojen kasvaessa
vain niukasti. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima pa-
ranee jo reippaammin v. 2024 ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu
1,4 prosenttiin.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa:
kuluttajien arviot oman talouden nykytilanteesta sekä oman talouden ti-
lanteesta 12 kk kuluttua kääntyivät molemmat saldoltaan negatiivisiksi,

mikä on hyvin poikkeuksellista. On kuitenkin hyvä huomata, että edel-
leen vain 31 % kuluttajista arvioi taloutensa huononevan seuraavien 12
kk aikana.

Palkkasumman kasvu on jatkunut vahvana: maalis-toukokuussa koko
talouden palkkasumma kasvoi yli 6 % vuodentakaisesta. Reaalisen
palkkasumman kasvu kuitenkin pysähtyi keväällä inflaation kiihtyessä 7
prosentin tuntumaan.

Kotitalouksien ostovoiman arvioidaan laskevan noin prosentin v. 2022
poikkeuksellisen nopean kuluttajahintojen nousun syödessä kokonaan
käytettävissä olevien tulojen kasvun. Ostovoimaa heikentää hintojen
nousun lisäksi myös saatujen sosiaalietuuksien hidas kasvu, sillä vuo-
den 2022 korkea inflaatio nostaa indekseihin sidottuja sosiaalietuuksia
pääosin vasta v. 2023. Keskiansioiden nousua v. 2022 nopeuttaa työn-
antajan eläkemaksun määräaikainen korotus.

Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitulon arvioidaan kääntyvän jäl-
leen kasvuun v. 2023 inflaation hidastuessa ja saatujen sosiaalietuuk-
sien kasvaessa reilusti indeksikorotusten myötä. Yksityisen kulutuksen
hintojen nousun arvioidaan hidastuvan noin 3 prosenttiin v. 2023 ja alle
2 prosenttiin v. 2024.

Julkinen kulutus

Julkiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna poikkeuksellisen ripeästi.
Kulutusmenoja kasvattivat etenkin covid-19-epidemian hoidosta ja tor-
junnasta aiheutuneiden kustannusten merkittävä kasvu ja toisaalta jul-
kisten palvelujen asteittainen normalisoituminen vuoden 2020 kevää-
seen verrattuna, jolloin monet toiminnot olivat covid-19-epidemian
vuoksi vajaakäytöllä rajoitustoimien vuoksi.

Julkisten kulutusmenojen määrän kasvun arvioidaan hidastuvan 1,8
prosenttiin v. 2022 mm. covid-19-epidemian aiheuttamien lisämenojen
pienentyessä edellisvuodesta, vaikka osa vuodelle 2021 budjetoiduista
määrärahoista siirtyikin kuluvalle vuodelle. Kulutusmenojen kasvua yllä-
pitävät mm. väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu,
Venäjän hyökkäyssodan edellyttämä varautuminen ja siitä aiheutunut
maahanmuuton kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävien laajen-
nukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain.

Yksityiset investoinnit

Yksityisten investointien kasvu on ennustejaksolla hieman keskimää-
räistä hitaampaa epävarmuuden vallitessa. Vahvana jatkuva asuinra-
kentaminen kuitenkin kannattelee investointeja tänä vuonna, ja yksityi-
set investoinnit kasvavat 2,8 %. Asuinrakennusinvestoinnit kehittyvät
suotuisasti, sillä asuntoja alettiin rakentaa paljon vuoden 2021 loppu-
puolella. Muu rakentaminen ei piristy merkittävästi epävarmuuden valli-
tessa. Vuonna 2023 maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikommat
kuin tänä vuonna, mikä heijastuu investointeihin.

Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät olivat koronapandemian
jälkeen valoisat ja vuodelle 2022 näkymät ovat edelleen positiiviset,
mutta epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita tu-
levaisuudessa. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saa-
tava rahoitus taas vauhdittaa yksityisiä investointeja ennustejaksolla.
Vuonna 2023 yksityiset investoinnit kasvavat 0,1 % ja v. 2024 kasvu on
2,9 %. Yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti on koko
ennustejaksolla 1,9 %, ja niiden suhde BKT:hen pysyy n. 19 prosen-
tissa.



Julkiset investoinnit

Julkiset investoinnit ovat olleet viime vuosina korkealla tasolla, yli 4 %
suhteessa BKT:hen. Suomen julkisten investointien BKT-suhde on huo-
mattavasti suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Viime vuonna julkiset
investoinnit pienenivät merkittävästi sekä valtion- että paikallishallin-
nossa, johtuen asejärjestelmäinvestointien ja rakentamiseen liittyvien
menojen pienenemisestä. Vaikka investoinnit supistuivat peräti 12 %
vuotta aiemmasta, niiden BKT-osuus oli edelleen pidemmän aikavälin
keskiarvon yläpuolella. Myös julkisten investointien osuus kaikista in-
vestoinneista oli korkealla tasolla.

Vuonna 2022 julkisia investointeja kasvattavat turvallisuusympäristön
muutoksien aiheuttamat panostukset Suomen turvallisuuden parantami-
seen sekä huoltovarmuuden varmistamiseen. EU:n elpymis- ja palautu-
mistukiväline (RRF) kasvattaa rahoitusta vihreää siirtymää ja digitalisaa-
tiota edistäviin investointeihin. lisäksi hyvinvointialueiden perustamiseen
liittyy investointikustannuksia.

Vuonna 2022 kokonaisinvestoinneista noin 19 % eli 10,2 mrd. euroa on
julkisia investointeja. Niistä runsas puolet koostuu paikallishallinnon ja
vajaa puolet valtionhallinnon investoinneista. Sosiaaliturvarahastojen
osuus on hyvin pieni. Vuodesta 2023 lähtien hyvinvointialueille siirtyy
osa kuntien investoinneista, arviolta n. 10 % kaikista julkisen talouden
investoinneista.  Julkisista investoinneista vajaa 30 % on maa- ja vesi-
rakennusinvestointeja ja saman verran on muita rakennusinvestointeja.
Tutkimus- ja kehittämisinvestointien osuus on runsas neljännes sekä ko-
neiden ja laitteiden runsas 10 %.

Ensi vuonna julkisten investointien odotetaan kasvavan noin kuuden
prosentin vauhdilla valtionhallinnon vetämänä, kun kyberturvallisuutta,
maanpuolustusta ja rajavalvontaa vahvistetaan. Hallituksen päätöspe-
räiset lisäykset väyläinvestointeihin poistuvat v. 2023. Kuntien investoin-
teja siirtyy sote-uudistuksesta johtuen hyvinvointialueille, mutta lisäksi
sairaalarakentamisen hidastuminen supistaa investointeja.

Ennustejakson lopussa v. 2024 investoinnit supistuvat edellisten vuo-
sien kertaluonteisten investointilisäysten päättyessä. Valtionhallinto li-
sää investointeja t&k-toimintaan ja rajavartiolaitoksen alushankintoihin.
Paikallishallinnossa investointipaineet jatkuvat väestön muuttoliikkeen
ja rakennuskannan iän vuoksi. Viime vuosien aikana on rakennettu
useita uusia ja peruskorjattu vanhoja sairaaloita.

Työvoima

Työmarkkinoiden tilanne on kesällä ollut poikkeuksellinen. Yhtäältä työl-
listen määrä on yhä lisääntynyt ja avoimia työpaikkoja on ennätykselli-
sen paljon - myös suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään - mutta
samalla työttömyyden lasku on pysähtynyt. Työmarkkinoilla on siten
runsaasti työvoimaa, kun työmarkkinoiden imu vetää uusia henkilöitä
työelämään.

Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen, ja osaami-
sen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaik-
kojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrän lasku on pysäh-
tynyt. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää
tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosaa-
misen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Yritysten henkilökunta-
odotukset olivat elinkeinoelämän luottamuskyselyjen mukaan vielä alku-
vuonna positiiviset lukuun ottamatta rakentamista ja vähittäiskauppaa.

Työllisyyden kasvu hidastuu loppuvuoden aikana. Talouden kasvun
odotetaan vaimenevan merkittävästi etenkin rakennustoiminnassa, kau-
passa ja kemian teollisuudessa, mikä johtaa työvoiman kysynnän hiipu-
miseen. Vahvan alkuvuoden ansiosta työllisten määrä ylittää koko

vuonna viimevuotisen keskiarvon runsaalla kahdella prosentilla. Työlli-
syysaste nousee puolitoista prosenttiyksikköä lähes 74 prosenttiin.

Talouskasvun ennakoidaan jäävän hyvin niukaksi ensi vuonna ja työvoi-
man kysynnän vähentyvän, jolloin työllisten määrä supistuu hieman. Ta-
louden elpyminen lisää työllisten määrää v. 2024, varsinkin palvelutoi-
mialoilla. Työllisyysaste nousee päälle 74 prosenttiin v. 2024, osin työ-
ikäisen väestön supistuessa.

Palkat

Nimellispalkkojen nousuvauhti hidastui alkuvuonna 2,1 prosenttiin viime
vuoden keskimääräisestä 2,4 prosentista. Hidastuminen oli erityisesti
seurausta palkkaliukuman pienentymisestä, mutta myös sopimuskoro-
tusten suuruus oli hieman pienempi kuin vuosi sitten. Yksityisen sektorin
ansioiden nousuvauhti hidastui pienempien sopimuskorotusten myötä,
mutta julkisella sektorilla sopimuskorotukset olivat suurempia, jolloin
myös ansioiden nousuvauhti nopeutui. Toimialoista jalostuksen ansioi-
den nousuvauhti hidastui vuodentakaisesta, mutta palveluiden nopeu-
tui, erityisesti kiinteistöalalla. Reaalipalkat laskivat vajaat kolme prosent-
tia, sillä inflaatio ylitti selvästi nimellisansioiden nousuvauhdin. Reaalis-
ten ansioiden ennustetaan laskevan tänä vuonna keskimäärin lähes
neljä prosenttia.

Uusia työehtosopimuksia on monella yksityisellä ja julkisella sektorilla
solmittu tämän vuoden aikana suuri määrä. Tänä vuonna solmittujen so-
pimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia. Siis
hieman suurempia kuin viime vuonna. lisäksi kunta-ala sopi monivuoti-
sesta palkkaohjelmasta, joka korottaa palkkoja noin prosentin vuodessa
seuraavan viiden vuoden ajan. liukumien odotetaan osaajien suuren ky-
synnän vuoksi olevan yksityisellä sektorilla suurta v. 2022. Näin nimel-
lisansiot nousevat tänä vuonna 2,6 %.

Solmittujen sopimusten kesto on tyypillisimmin ollut kaksi vuotta, mutta
ensi vuoden korotuksista on tarkoitus sopia tämän syksyn tai ensi vuo-
den alkupuolen aikana. Kunta-alan sopimus takaa palkkaohjelman li-
säksi vähintään 1,9 prosentin korotuksen. Tässä ennusteessa olete-
taan, että vuoden 2023 sopimuskorotukset ovat koko taloudessa tätä
vuotta korkeampia, joka poikkeaisi tämän vuosituhannen keskimääräi-
sestä käytännöstä, jonka mukaan kaksivuotisissa sopimuksissa sopi-
muskorotukset ovat olleet pienemmät toisena sopimusvuotena. Oletuk-
sen taustalla on työvoiman vahva kysyntä ja merkittävästi nopeutunut
kuluttajahintojen nousuvauhti. lisäksi palkkaliukumien oletetaan olevan
keskimääräistä suurempaa ensi vuonna ammattitaitoisen työvoiman
suuren kysynnän vuoksi. Näin nimellisansiot nousisivat ensi vuonna
3,5 %.

Vuoden 2024 ansioiden nousu kytkeytyy ennustettuun, vaimeaan tuot-
tavuuden kasvuun. Toisaalta talouskasvun ja sen myötä työllisyyden pa-
ranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan pitävän palk-
kaliukumat korkeina. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin
3 % v. 2024.

Palkkasumma lisääntyi alkuvuonna 6,5 %. loppuvuonna kasvuvauhti hi-
dastuu korkean vertailutason ja työllisyyden hiipumisen vuoksi, jolloin
koko vuonna palkkasumma kasvaa keskimäärin lähes 5 %. Palkkasum-
man kehitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi työllisyyden kehitys.
Työllisyyden supistuessa palkkasumman ennakoidaan ensi vuonna li-
sääntyvän runsaat 3 %, vaikka nimellisansioiden nousuvauhdin olete-
taan nopeutuvan. Seuraavana vuonna ansioiden nousuvauhdin odote-
taan hidastuvan, mutta työllisyyden kasvun puolestaan nopeutuvan, jo-
ten palkkasumma lisääntyy yhä runsaat 3 % v. 2024.



Kuluttajahinnat

Inflaatio on jatkanut kiihtymistään ja noussut talouskasvua hidastavaksi
tekijäksi. Kohonneet hinnat syövät kuluttajien ostovoimaa ja pakottavat
kotitalouksia miettimään kulutuskäyttäytymistään.

Heinäkuussa 2022 inflaatio saavutti lähes 8 prosentin vuosittaisen nou-
suvauhdin. Vaikka inflaation kiihtyminen on edelleen suurimmalta osalta
seurausta energian hinnan noususta, niin kuluttajahintaindeksissä nou-
sevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen
määrän. Inflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hin-
nat nousevat nopeasti.

Vuoden 2022 keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan 6,5 %. Inflaatio
on kuitenkin keskimääräistä nopeampaa vuoden 2022 loppupuolella.
Erityisesti sähkön hintojen oletetaan markkinahintojen kehityksen pe-
rusteella nousevan edelleen ja pysyvän korkealla vuoden 2023 alkupuo-
lelle saakka. Energian hinnat nousevat yli 31 % v. 2022 ja edelleen lähes
8 % v.  2023. Vuoden 2023 jälkipuolella energiankin hintojen odotetaan
ohittaneen huippunsa. Energian hintoihin on odotettavissa jopa maltil-
lista laskua vuoden 2023 loppupuolelta alkaen.

Elintarvikkeiden hinnoissa, varsinkin tuoreruuan osalta, ennustetaan
myös inflaation kiihtymistä tämän vuoden lopulla. Kohonneet kustan-
nukset nostavat tuottajahintoja, mikä näkyy lopulta myös kuluttajahin-
noissa. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä
myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Palkkojen nousu näkyy ene-
nevässä määrin palveluiden hinnoissa, mikä ylläpitää inflaatiota eniten
tulevina vuosina. Ennustetun mukainen palkkojen kehitys kiihdyttää pal-
veluinflaation noin 2,6 prosenttiin vuosina 2023 ja 2024.

Korkea hintataso ja korkojen nousu vähentävät kysyntää vähitellen ja
hintapaineet helpottavat. Inflaatio hidastuu 3,2 prosenttiin v. 2023 ja pai-
nuu 1,8 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Julkinen talous

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt koronaepidemian julki-
seen talouteen synnyttämää mittavaa epätasapainoa. Talouskasvu hi-
dastuu kuluvana vuonna, mutta työllisyyskasvu pysyy vahvana ja julki-
nen talous kohenee verotulojen voimakkaan kasvun siivittämänä. Alijää-
män pienenemistä edesauttaa myös koronaepidemian vuoksi tehtävien
tukitoimien väheneminen.

Talouskasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, ja alijäämä alkaa jäl-
leen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumi-
seen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevina vuosina.
Nähtävissä oleva vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talou-
den epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana lähitulevaisuudessa.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi korkealle ta-
solle koronaepidemian vuoksi eikä se ole palautunut kriisiä edeltäneelle
tasolle. Velkasuhteen kasvu kuitenkin taittui viime vuonna hetkellisesti.
Julkisen velkasuhteen väliaikaiseen tasaantumiseen vaikuttaa erityisen
suotuisa nimellisen BKT:n kasvu. Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja
hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena, joten velka-
suhde alkaa kasvaa uudelleen heti ensi vuodesta lähtien. Pidemmällä
aikavälillä julkisen talouden menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasa-
painossa mm. väestön ikääntymisen johdosta, eikä julkinen talous siksi
ole kestävällä pohjalla.

Väestön ikääntyminen on jo viimeisen kymmenen vuoden aikana lisän-
nyt eläkemenoja ja luo merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyy-
teen pidemmällä aikavälillä. Erityisesti iäkkään vanhusväestön määrän

kasvu lisää lähivuosikymmeninä hoiva- ja terveysmenoja, joiden rahoit-
tamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Samaan
aikaan työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja so-
siaaliturvan, supistuu.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee pitkällä aikavälillä
epätasapaino eli kestävyysvaje. Valtiovarainministeriö arvioi kestävyys-
vajeen olevan noin 3 % suhteessa BKT:hen eli n. 9 mrd. euroa vuoden
2026 tasolla. Viime kevääseen nähden arvio kestävyysvajeen suuruu-
desta ei ole olennaisesti muuttunut. Saadun tuloksen tulkinta on se, että
väestön ikääntyminen luo merkittävän haasteen julkisen talouden kes-
tävyydelle. lisäksi julkisen talouden velkasuhteen ennustettu kasvu lisää
julkisen talouden riskejä.

Kuntatalousohjelma vuodelle 2022

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätösten tulos- ja rahoitus-
laskelman erät tarkentuivat paikoitellen paljonkin kevään alustaviin tilin-
päätösarvioihin verrattuna, mutta iso kuva vuodesta 2021 ei muuttunut.4
Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta tarkentui noin 200
milj. euroa negatiiviseksi ollen vielä lähempänä tasapainoa kuin ke-
väällä arvioitiin. Lisäksi kuntien verotuloennusteet ovat kohonneet ke-
väästä koko ennustejaksolla 2022–2026 pääasiassa veropohja- ja mak-
suunpanoennusteen päivityksen vaikutuksesta. Toisaalta myös hintaen-
nusteita on nostettu keväästä. Merkkejä inflaation kiihtymisestä saatiin
jo viime vuonna, mutta vielä keväällä inflaatiopiikin ajateltiin jäävän mal-
tillisemmaksi ja lyhytaikaisemmaksi.

Kuntien kustannuskehityksen kannalta painoarvoltaan merkittävin hin-
toihin vaikuttava tekijä on kuitenkin kunta-alan ansiokehitys, sillä henki-
löstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän.
Kunta-alan vaikea työkiista saatiin osittain päätökseen kesäkuun
alussa, kun kaikki muut kunta-alan työntekijäryhmät hoitajaliittoja Tehyä
ja Superia lukuun ottamatta hyväksyivät kuntien ja hyvinvointialueiden
virka- ja työehtosopimukset. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun
vuoksi sopimuskorotuksia sovelletaan kuitenkin kaikkiin, myös sote-alan
työntekijöihin. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–
30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa
korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Perusratkaisun sopimusko-
rotusten taso ilman kehittämisohjelmaa vuosina 2023–2024 on sidottu
niin sanottuun yleiseen linjaan. Lisäksi kunta-alan palkkarakenteita ja
palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina
2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosit-
tain. ohjelman avulla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana
yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Työmarkkinoiden kireys on aiheuttanut kunta-alalla kasvavassa määrin
haasteita. Etenkin sote-palveluiden tarve on kasvanut väestön ikäänty-
misen vuoksi ja siksi hoitoalan uusien avoimien työpaikkojen määrä on
lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelut
ovat ruuhkautuneet paikoitellen pahoin, ja paheneva hoitajapula ja työ-
taistelut vaikeuttavat tilannetta entisestään. Riskejä uusista työtaiste-
luista on ilmassa.

Vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa
jälleen hyvältä. Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirta
kääntyy positiiviseksi, mutta lukuja parantaa Helsingin kaupungin liiken-
nelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen, joka vaikuttaa etenkin nettoinvestoin-
teihin ja sitä kautta toiminnan- ja investointien rahavirtaan ja rahoituksen
rahavirran lukuihin. HKL:n yhtiöittäminen kohentaa toiminnan ja inves-
tointien rahavirtaa noin 660 milj. eurolla vuonna 20225. Lisäksi sote-kiin-
teistöjen myyntien arvioidaan myös kohentavan kertaluonteisesti toimin-
nan ja investointien rahavirtaa. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän
pienentyneiden valtionavustusten vauhdittamana, mutta vuosikate py-
syy lähellä viime vuoden tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi.



Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeukselli-
sen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden
tilannekuvan, eikä se ole sittemmin selkiytynyt oleellisesti. Venäjän
hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on edelleen kovin
epävarma. Myöskään covid-19-virukseen liittyvät uhkakuvat eivät ole
täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote-
ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirty-
viin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalouteen
selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Kuntatalous vuonna 2023

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa
historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan. Käytännössä
tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveyden huollon sekä pelastus-
toimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus
valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seu-
rauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen
tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta sote-uu-
distuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat me-
not siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kaikkia Suomen ikärakentee-
seen liittyviä kuntatalouteen kohdistuvia taloudellisia haasteita sote-uu-
distus ei suinkaan poista, sillä väestömuutoksen vaikutukset ulottuvat
talouden rakenteisiin useampaa kautta ja vaikuttavat myös esimerkiksi
investointeihin ja käyttöomaisuuteen.

Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähe-
nevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet (ks. liite 2). Toi-
mintamenojen laskuksi on arvioitu 54 prosenttia vuonna 2023. ostoissa
on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen ylläpidosta kun-
nille aiheutuvat kustannukset, joiden suuruudeksi on oletettu noin 700
milj. euroa. Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös halli-
tuskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaa-
vat ja kuntataloudesta poistuu merkittävä määrä esimerkiksi covid-19-
avustuksia ja opetuksen laatu-ja tasa-arvo hankkeita. Oppivelvollisuu-
den laajentaminen etenee kuitenkin uudella ikäluokalla, mikä nostaa
kuntataloudelle kohdistetun rahoituksen yli 70 milj. euroon vuonna 2023.
Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa paenneiden maahanmuu-
tosta, josta syntyviä kuluja muun muassa varhaiskasvatuksessa, perus-
opetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on
sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen en-
tistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteen-
laskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyy-
den alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kui-
tenkin tuttuun tapaan hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästö-
potentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan
kovin nopeasti. Monissa pienissä kunnissa kouluverkko on supistettu jo
niin, ettei sen kaventaminen ole mahdollista lopettamatta palvelua ko-
konaan. Lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrään
vaikuttaa myös osallistumisaste, joka on ollut viime vuosina kasvussa.
Selvää kuitenkin on, että nuorten ikäluokkien pienentyminen avaa osalle
kunnista säästömahdollisuuksia, joihin on reagoitava nopeasti talouden
tasapainottamiseksi ja laadukkaan opetuksen turvaamiseksi.

Kuntatalouden vuoden 2023 talouslukujen suurten prosenttimuutosten
taakse kätkeytyy myös kustannusten kasvu. Kuntien kustannuskehi-
tystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia
vuonna 2023. Kustannusten ripeään nousuun vaikuttaa etenkin kunta-
alan ansiokehitys, jota nostavat niin sanottu yleiseen linjaan sidottu pal-
kankorotus sekä kehittämisohjelma, jolla uudistetaan kunta-alan palkka-
rakenteita ja palkkausjärjestelmiä.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden tuloihin. Ra-
hoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle on valtion tuloja lisättävä ja
kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvas-
tuun verran. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosent-

teja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä. Lisäksi yh-
teisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion
jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Yhteisöveron jako-osuuteen teh-
dään ensi vuonna myös korjaus varhaiskasvatusmaksujen alentami-
seen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen liittyen, jonka vai-
kutus on arviolta noin 90 milj. euroa kuntien verotuloja lisäävä vuonna
2023. Koska sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon, sen suhteellinen
osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Kun-
tien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien
verotulokertymä jää vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korke-
ammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotu-
loista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhtei-
söverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 prosenttia
vuonna 2023. Kuntataloudesta siirtyy sote-palveluiden myötä merkittävä
määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja. Lisäksi hallitus esitti talousar-
viossa varhaiskasvatusmaksuja alennettavaksi pysyvästi. Tämän arvi-
oidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloja 29 milj. euroa vuonna
2023 ja 70 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen.7 Toimintatulojen laskua
hidastavat kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruu-
deksi on oletettu kehitysarviossa 700 milj. euroa vuonna 2023.

Myös kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirty-
vien tehtävien rahoitus. Hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen lisäksi
kuntien valtionosuuksia pienentävät yhteensä 33 milj. euron päätökset
pysyvistä valtionosuusvähennyksistä sekä kuntien digitalisaation kan-
nustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä määräaikainen 10 milj. euron
vähennys. Kuntien valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia
vuonna 2023. Valtionosuuksien pienentymistä hidastavat muun muassa
indeksikorotukset (143 milj. euroa), valtionosuuteen aikaisemmin koh-
distuneen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän
vähennyksen poistuminen (22,6 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen
kuntien maksuosuuden muutos (22,4 milj. euroa).

Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arvi-
olta 950 milj. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvai-
heen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän
korkealla tasolla. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina
muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. on
kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pul-
lonkaulat sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville
vuosille.

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella
ennätyksellisen vahvalta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leik-
kaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotu-
loissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 noin 1,2 mrd. euroa enemmän van-
hojen veroperusteiden mukaisia verotuloja kuin sote-uudistuksen jälkei-
sessä kuntataloudessa vuonna 2024. Vuosikate riittää selvästi katta-
maan poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 1,2 mrd. eu-
roa positiviinen.

Kuntatalouden kehitysarvio 2024-2026

Vuosina 2024–2026 kuntatalouden toimintamenot kasvavat keskimää-
rin 2,9 prosenttia vuodessa. Koska kehitysarvio on niin sanottu muuttu-
mattoman politiikan ura ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palvelu-
tarve on hieman laskeva, aiheutuu toimintamenojen kasvu pääsiassa
hintojen noususta. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelu-
jen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa.

Investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takana-
päin, mutta kasvukeskusten investointipaineiden ja koko maan laajuisen
korjausvelan vuoksi investointitarpeet pysyvät mittavina. Investointien
suhde BKT:hen on pidetty painelaskelmassa loppuvuosina muuttumat-
tomana.



Toimintatulot kasvavat painelaskelmassa keskimäärin 0,7 prosenttia
vuodessa vuosina 2024–2026. Verotulot laskevat 5,8 prosenttia vuonna
2024, mikä on seurausta siitä, että sote-uudistuksen täysimääräinen vai-
kutus näkyy kuntien verotuloissa viiveellä verovuoden verojen kertyessä
useamman kalenterivuoden aikana. Verorahoitus kasvaa keskimäärin
3,0 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2026. Kehitysarviossa on huo-
mioitu hallituksen aiemmin tekemä päätös kaivosveron käyttöönotosta,
jonka arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja aiempaa arviota myöhem-
min eli vasta vuodesta 2025 alkaen noin 15 milj. euroa vuodessa.

Kuntatalouden menot pysyvät vuosina 2024–2026 hieman tuloja suu-
rempina. Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina tarkasteluvuosina
painelaskelmassa. Kuntatalouden tilanne helpottuu sote-uudistuksen
myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta.
Kuntatalouteen jää menojen ja tulojen välille rakenteellinen epätasa-
paino, joten tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudis-
tusten tarve säilyy sote-uudistuksen jälkeenkin. Sote- ja pelastustoimen
palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasa-
painottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti
investointitarpeet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa muuttoliik-
keen ja rakennuskannan iän vuoksi. Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja
sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapo-
jen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään.

Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyy arviolta 5,1 mrd. euroa pois
sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden lainakannan
kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen
kasvuvauhtiin verrattuna. Kuntatalouden lainakanta kasvaa tarkastelu-
jakson lopulla 21,1 mrd. euroon. Korkotaso on pysynyt jo pitkään poik-
keuksellisen matalalla tasolla, mutta korkoympäristön normalisoitumi-
nen useamman vuoden vallinneesta epätavallisesta tilanteesta, jossa
nimelliskorot ovat olleet negatiivisia, on jo alkanut. Tämä kiristää myös
velkaantunutta kuntataloutta, joissa investointeja olisi rahoitettava.

Kuntien verotulot

Kuntien verotulot koostuvat kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverosta. Kun-
nallisveron osuus verotuloista on ollut keskimäärin noin 84 prosenttia,
kiinteistöveron noin 8 prosenttia ja yhteisöveron noin 8 prosenttia. Kun-
tien verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä noin 26,5 mrd.
euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvaisivat vajaalla 4
prosentilla. Verotulojen kasvua selittävät erityisesti suotuisa tulo- ja työl-
lisyyskehitys. Vuonna 2023 verotulojen ennustetaan pääosin sote-vero-
uudistuksen johdosta alentuvan 46,5 prosenttia. Taulukossa 16 esite-
tään kuntien verotulojen ennuste vuosille 2020–2023. Ennusteessa on
huomioitu kansantalouden makroennusteen mukainen veropohjien ke-
hitys, tuoreimmat toteutumatiedot ja arviot kunkin verovuoden lopulli-
sesta verosta sekä tiedossa olevat veroperustemuutokset.

Maksettujen palkkojen osuus kunnallisveron veropohjasta on keskimää-
rin noin 67 prosenttia, eläkkeiden noin 24 prosenttia ja muiden tulojen,
kuten päivärahatulojen, osuus on noin 9 prosenttia. Tulorakenteessa on
kuitenkin suuret erot kuntien välillä. Väestörakenteen ja työllisyyden ke-
hitys vaikuttavat ratkaisevasti yksittäisten kuntien veropohjaan ja siten
tulojen muodostumiseen.

Verovuoden 2023 yhteisöveron määrää ennustetaan arvioidun yritysten
tuloskehityksen perusteella vuodesta 2021 vuoteen 2023. Yritysten tu-
loskehitystä arvioidaan lähinnä kansantalouden tilinpidon toimintaylijää-
män muutoksen avulla. Yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimin-
taylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden
oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poi-
keta huomattavasti todellisuudesta.

Seuraavassa taulukossa käsitellään verolajikohtaisesti lakimuutoksista
aiheutuvia vaikutuksia kuntien verotuloihin vuosina 2020–2023. Verope-
rustemuutosten aiheuttamat vaikutukset kuntien verotuottoon kompen-
soidaan nettomääräisesti kunnille. Yhteisöveron osalta kompensoinnit

toteutetaan verojärjestelmän sisällä jako-osuutta muuttamalla, sen si-
jaan ansiotuloveroperusteiden muutosten kompensoinnit toteutetaan
vuoden 2020 talousarvioesityksestä lähtien erillisen määrärahamomen-
tin kautta.

Talouden sopeutuspaine kasvaa suunnittelukauden loppua kohti

Vuoden 2021 tilinpäätöstietojen mukainen toiminnan ja investointien ra-
havirta on positiivinen lähes kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuoden 2021
hyvää taloudellista tilannetta selittävät etenkin koronatukitoimet, joita
valtio kohdisti kuntatalouteen vielä vuonna 2021. Koronatukien poistu-
essa vuonna 2022 rahoituksen tasapainon arvioidaan heikkenevän kai-
kissa kuntakokoryhmissä painaen toiminnan ja investointien rahavirran
negatiiviseksi. Tasapainoa heikentää myös toimintakatteen heikkenemi-
nen sekä nettoinvestointien kasvu kaikissa kuntakokoryhmissä.

Vuonna 2023 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan jälleen ti-
lapäisesti vahvistuvan kaikissa kuntakokoryhmissä. Suotuisaa kehitystä
selittää erityisesti verotulojen tavallista korkeampi kertymä. Sote-uudis-
tuksen vaikutus verotuloihin näkyy täysimääräisenä vasta vuonna 2024
verojen kertymis- ja tilitysrytmin takia. Rahoituksen tasapaino vahvistuu
erityisesti 40 000–100 000 asukkaan kunnissa, ollen arvion mukaan 241
euroa asukasta kohden vuonna 2023. Tätä selittää muita kuntakokoryh-
miä matalammat nettokustannukset sekä maltilliset taloussuunnitelmien
mukaiset nettoinvestoinnit.

Kehyskauden loppua kohti mentäessä toiminnan ja investointien raha-
virta heikkenee jälleen lähes kaikissa kuntakokoryhmissä. Verotulojen
kertymä normalisoituu sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen, mikä
pienentää verotuloja kaikissa kuntakokoryhmissä vuonna 2024. Kuntien
nettokustannukset kasvavat keskimäärin noin 4 prosenttia vuosittain ke-
hyskauden lopulla, mutta esimerkiksi suurissa kaupungeissa kasvun ar-
vioidaan olevan yli 5 prosenttia vuosittain. Muista kuntakokoryhmistä
poiketen pienten kuntien toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu
vuonna 2024, mikä johtuu ennen kaikkea taloussuunnitelmien mukais-
ten nettoinvestointien pienenemisestä edellisvuoteen verrattuna.

Kehyskauden viimeisenä vuonna 2026 kaikkien kuntakokoryhmien toi-
minnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan negatiivinen (noin
-160 €/as koko maassa keskimäärin). Erot kuntakokoryhmien välillä ovat
varsin suuret (minimi noin -324 €/as ja maksimi -16 €/as).

Toiminnan ja investointien rahavirran heikkenemistä kehyskaudella se-
littää merkittäviltä osin toimintakatteen sekä verotulojen arvioitu kehitys
koko maan tasolla ja kunnittain. Kuntakokoryhmittäin vertailtuna toimin-
nan ja investointien rahavirta heikkenee suhteellisesti eniten juuri pie-
nimmillä kunnilla kehyskauden loppua kohden. Pienten kuntien verotu-
lojen kehitys onkin tarkastelujaksolla heikompaa kuin muissa kuntako-
koryhmissä. Toisaalta pienten kuntien väestökehitys vaikuttaa toiminta-
kate-ennusteeseen menoja vähentävästi, vaikkakin palvelutarpeen vä-
henemisestä aiheutuvia säästömahdollisuuksia voi olla vaikea reali-
soida. Kokonaisuutena rahoitusaseman heikkeneminen painottuu pien-
ten kuntien kokoryhmiin.

Heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy luonnollisesti
myös kuntien lainakannoissa. Bruttolainamäärä asukasta kohden kas-
vaa kehyskaudella lähes kaikissa kuntakokoryhmissä, suhteellisesti kui-
tenkin eniten kaikista pienimmissä kunnissa. Painelaskelman mukainen
kuntien tuloskehitys (ilman satunnaisia eriä) on kehyskauden loppua
kohden mentäessä myös varsin heikkoa osassa kuntia, mikä johtuu osin
poistojen kasvusta suhteessa vuosikatteeseen. Kuntakohtaisen paine-
laskelman mukaan 117 kunnalla on tuloslaskelman mukainen liikekirjan-
pidon tulos tappiollinen vuonna 2026. Arvioitu tuloskehitys viittaa käyt-
tötalouden rakenteellisiin ongelmiin ja siihen, että osassa kuntia tulo-
pohja on riittämätön kattamaan poistot.



Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntata-
louteen
Kunnallisvero

Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 9,93 mrd.
euroa, mikä on noin 11,7 mrd. euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Kun-
nallisveron tuottoon vaikuttavat hallitusohjelmaan liittyneet veroperuste-
muutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Merkittävin veroperustemuu-
tos vuonna 2023 on sote-uudistukseen liittyvä verouudistus.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyessä kuntien
vastuulta hyvinvointialueille kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointi-
alueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kunnallisveron tuottoa leikataan
noin 13,9 mrd. euroa ja valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kas-
vatetaan noin 13,6 mrd. euroa. Ansiotuloverotusta kevennetään koko-
naisuudessaan noin 0,3 mrd. eurolla sen varmistamiseksi, että verovel-
vollisten verotus ei kiristyisi sote-veromuutoksen seurauksena. Sote-ve-
rouudistuksen yhteydessä kunnallisverotuksen invalidivähennys poiste-
taan. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityk-
sen laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta kos-
kevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta. Ansiotuloverope-
rusteisiin ehdotetaan tehtäväksi pääministeri Marinin hallituksen ohjel-
man mukaisesti ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus.
Työtulovähennykseen ehdotetaan tehtäväksi ikään perustuva portaittai-
nen korotus. Perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavas-
tuuta ehdotetaan huojennettavaksi. Matkakuluvähennyksen määräai-
kaista korotusta ehdotetaan jatkettavaksi. Voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeus poistuu kokonaan.
Kotitalousvähennyksen yhteydessä ehdotetaan otattavaksi käyttöön
määräaikainen sähkövähennys. Lisäksi kunnallisveron tuottoa pienen-
tää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Hallitus antaa näistä
erilliset esitykset. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuo-
sina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää näiltä vuosilta yh-
teensä noin 40 milj. euroa vuodelle 2023.

Yhteisövero

Vuonna 2023 voimaan tulevan sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kun-
nilta hyvinvointialuille ja niiden rahoitusvastuu kunnilta valtiolle. Kuntien
tuloja pienennetään siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Tässä yhtey-
dessä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan. Tämä pienen-
tää kuntien yhteisöveron kertymää vuonna 2023 noin 763 milj. eurolla ja
maksuunpanoa noin 909 milj. eurolla. Lisäksi hallitus antaa eduskun-
nalle talousarvioon liittyvän esityksen, jossa kompensoitaisiin kunnille
yhteisöveron jako-osuuden kautta varhaiskasvatusmaksujen alentami-
sen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset. Toi-
menpide kasvattaa kuntien verokertymää noin 90 milj. eurolla vuonna
2023 ja maksuunpanoa noin 100 milj. euroa. Hallitus antaa eduskun-
nalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa. Muutos pienen-
tää yhteisöveron maksuunpanoa noin 76 milj. eurolla. Lisäksi hallitus
antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta, jolla
muutetaan korkovähennysrajoitussäännöstä. Muutos ei vaikuta yhteisö-
veron maksuunpanoon. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuu-
tosten verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille.
Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia si-
ten, että muutosten verotuottovaikutus kunnille on neutraali.  Verotuk-
sen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kun-
tien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 5 milj. euroa vuo-
delle 2023.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotto on noin 2,1 mrd. euroa vuonna 2023, mikä on noin
16 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2022. Kiinteistöverotuksen arvos-
tamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle
tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asu-
misen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole
syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka saattaisi lisätä taloudel-
lista epävarmuutta. Verotuksen joustavaan valmistumiseen siirtyminen
saattaa kasvattaa vuoden 2023 kertymää edelleen jonkin verran. Vero-
tuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää
kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 4 milj. euroa vuodelle 2023. Ve-
rotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää
kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 4 milj. euroa vuodelle 2023.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten
vaikutus kuntien verotuloihin vuonna 2023 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -38

- josta progressiivinen tuloveroasteikko -1

- josta työtulovähennys -12

- josta perusvähennys -25

Ikääntyneiden korotettu työtulovähennys -3

Matkakuluvähennyksen korotuksen jatkaminen 2023 -6
Perhevapaalta palaavien huojennettu matkakuluvähen-
nyksen omavastuu -1

T&K lisävähennys -1
Kotitalousvähennyksen yhteydessä myönnettävä määrä-
aikainen sähkövähennys -27

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointi yh-
teisöveron jako-osuuden kautta 100

Aiemmin voimaan tulleiden veroperustemuutosten vaiku-
tus 46,5

Yhteensä 70,5

Lisätietoa verojen muutoksista löytyy valtiovarainministeriön julkaise-
masta kuntatalousohjelmasta:

Kuntatalousohjelma (syksy 2022, kohta 2.3)

Kuntien valtionavut

Kuntien valtionavut ovat noin 5,4 mrd. euroa vuonna 2023. Laskennalli-
set valtionosuudet ovat noin 4,0 mrd. euroa, kuntien veromenetysten
korvaukset noin 0,9 mrd. euroa ja muut valtionavut noin 0,5 mrd. euroa.
Valtionapujen taso alenee huomattavasti suhteessa vuoden 2022 varsi-
naiseen talousarvioon johtuen sote-uudistuksesta. Kunnan peruspalve-
lujen valtionosuuksia ja veromenetysten korvauksia siirretään hyvin-
vointialueiden rahoitukseen, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalan valtionavustukset kohdistuvat jatkossa pääosin hyvinvointi-
alueille.

Lisätietoa valtionapujen muutoksista löytyy valtiovarainministeriön jul-
kaisemasta kuntatalousohjelmasta:

Kuntatalousohjelma (syksy 2022, kohta 2.1)



Kuva 3 Valtionosuudet ja -avut.

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuoden 2022 var-
sinaiseen talousarvioon verrattuna on lähellä neutraalia. Hallitusohjel-
man mukaiset tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo ai-
kaisempina vuosina, ja osa määräaikaisista lisäyksistä valtionavustuk-
siin päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin
osoitetaan täysi valtionosuus ja valtion päättämät veroperustemuutok-
set kompensoidaan kunnille. Vuonna 2023 tulevia uusia ja laajentuvia
tehtäviä ja velvoitteita ovat muun muassa perusopetuslakiin liittyen si-
touttavaan kouluyhteisötyön, juomavesidirektiivin toimeenpanoon liitty-
vät valvontatehtävät ja asumisneuvonnan kehittäminen. opetus- ja kult-
tuuriministeriön hallinnonalalla kuntien valtionavustuksia kasvattavat
Ukrainasta tulevien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen valmistavan
opetuksen ja kielikoulutukseen annettavat avustukset. Peruspalvelujen
valtionosuuteen kohdistuu vähennys osana hallituksen päättämiä uudel-
leenkohdennuksia, mutta toisaalta lääkärihelikopteritoiminnan rahoituk-
seen liittyvän vähennyksen poistaminen vahvistaa kuntataloutta.

Valtion toimenpiteiden kuntatalousvaikutuksia koskeva yksityiskohtai-
nen taulukko löytyy valtiovarainministeriön julkaiseman kuntatalousoh-
jelman liitteestä 3. Vuosien 2022 ja 2023 välisen vertailun mahdollista-
miseksi taulukkoon eivät sisälly toimet, joiden vaikutus siirtyy hyvinvoin-
tialueille vuoden 2023 alusta lukien. Näitä toimia sisältyy erityisesti so-
siaali- ja terveydenministeriön hallinnonalalle ja peruspalvelujen valtion-
osuuteen.

Valtio on päätösperäisesti lisännyt kuntien menoja kaikkiaan noin 0,7
mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla vaalikauden alusta laskien. Kuntien
tuloja päätökset ovat lisänneet kaikkiaan noin 0,7 mrd. eurolla vuoden
2023 tasolla. osa kuntiin vuonna 2023 vaikuttavista toimista on määrä-
aikaisia liittyen muun muassa Ukrainasta tulleiden auttamiseen. Uusiin
ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 prosentin valtionrahoituksen.

Lisätietoa valtion toimenpiteiden vaikutuksista löytyy valtiovarainminis-
teriön julkaisemasta kuntatalousohjelmasta:

Kuntatalousohjelma (syksy 2022, kohta 2.2)



Muut toimintaympäristön kehitysnäkymät
Hallitusohjelmasta erityisesti huomioitavat asiat
Maan hallituksen hallitusohjelmaan liittyvä julkisen talouden toimeen-
pano tapahtuu julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja sen osana ole-
van kuntatalousohjelman (KTO) kautta. Edellä mainitut ovat osa valtion
tulo- ja menoarvioesitystä.

Osa toimenpiteistä ei sisällä välittömiä talousarviovaikutuksia, mutta ne
liittyvät muutoin merkittävästi kuntatalouden kehitysnäkymiin tai kuntien
tehtävien järjestämiseen.

Hallitusohjelman kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet ministeriöit-
täin:

Valtiovarainministeriö:

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023
 Verotulomenetysten korvaukset
 Kiinteistöverouudistus
 Kaivosvero

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

 Varhaiskasvatus ja perusopetus
 Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen
 Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vahvistaminen
 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuu-

den varmistaminen
 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja muut aiempiin päätöksiin pe-

rustuvat määrärahamuutokset
 Nuorisotoiminnan tukeminen

Liikenne- ja viestintäministeriö:

 Julkisen henkilöliikenteen ostot
 Kehittämishankkeet
 MAL-sopimukset ja liikenteen infra-avustukset
 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö:

 Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen
 Palkkatuen uudistaminen
 Talent Hub -toimintamalli
 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakenne-

poliittisen ohjelman valmistelu
 Kuntien roolin vahvistaminen kotouttamisessa
 Kotoutuminen
 Kutilan kanavan rakentaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö:

 Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen opiskelu-
huollossa

 Juomavesidirektiivin toimeenpano

Ympäristöministeriö:

 Kuntien ilmastotoimet
 Ravinteiden kierrätysohjelman toimeenpano
 Asuntopoliittiset toimenpiteet
 Valtionavustukset uusien digivelvoitteiden aiheuttamiin kustannuk-

siin

Lisätietoa toimenpiteistä löytyy valtiovarainministeriön julkaisemasta
kuntatalousohjelmasta:  Kuntatalousohjelma (syksy 2022, kohta 3)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun
siirrolla kunnista hyvinvointialueille on merkittäviä vaikutuksia kuntien
toimintaan ja talouteen. Uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti
kuntien käyttötalouteen, jossa tulojen ja -menojen taso ja rakenne muut-
tuvat merkittävästi tehtävien siirtyessä hyvinvointialueille sekä rahoituk-
sen siirtyessä valtiolle.

Tässä osiossa esitetyt summat siirrettävistä kustannuksista ja tuloista
perustuvat valtiovarainministeriön laskelmaan vuoden 2022 tasossa. Ar-
viot perustuvat vuoden 2021 kuntien tilinpäätösten ja vuoden 2022 kun-
tien talousarvioiden mukaisiin tietoihin sosiaali- ja terveystoimen sekä
pelastustoimen kustannuksista. Tulotiedot perustuvat valtiovarainminis-
teriön kuntakohtaisiin veroennusteisiin ja valtionosuustietoihin. Lopullis-
ten tilinpäätöstietojen valmistuessa kesällä 2023 laskelmat päivitetään
uudelleen. Tuolloin päivittyvät kuntien rahoituslaskelmat ovat lopullisia
ja niiden perusteella määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin. Sa-
massa yhteydessä muutetaan lopullisiksi myös sote-muutosrajoitin ja
järjestelmämuutoksen tasaus.

Kustannusten ja tulojen siirto

Käyttötalouden muutos toteutuu siten, että siirtyviä sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen kustannuksia vastaavasti siirretään
koko maan tasolla yhtä paljon tuloja, jotka koostuvat peruspalvelujen
valtionosuuksien niin sanotuista sote-perusteisista osista, yhteisövero-
osuudesta, kunnallisverosta sekä veroperustemuutoksista johtuvista ve-
rotulojen korvauksista. Tämän hetken arviolaskelman mukaan siirtyvien
kustannusten nettomäärä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista taas siirtyy
eniten kunnallisveroa eli noin 13,11 mrd. euroa, mikä toteutetaan alen-
tamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja tasasuuruisesti 12,64
prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa siirretään kolmasosa kuntien ryhmä-
osuudesta eli noin 0,82 mrd. euroa. Kuntien peruspalvelujen valtion-
osuudesta siirtyy yhteensä 5,36 mrd. euroa ja veromenetysten korvauk-
sista yhteensä 1,94 mrd. euroa. Siirtyvien valtionosuuksien ja verome-
netysten korvausten osuus nykyisestä on noin 70 prosenttia.

Kuntien tehtävien kustannukset ja tulot sote-uudistuksen jälkeen

Uusimman arviolaskelman mukaan uudistuksen jälkeen kunnilla olevien
tehtävien kustannukset ovat noin 15,09 mrd. euroa vuoden 2022 tasolla.
Euromääräisesti merkittävin tulo kunnille on edelleen kunnallisvero, noin
8,11 mrd. euroa. Sen suhteellinen osuus kuntien verorahoituksesta (ve-
rotulot ja valtionosuudet yhteensä) ei suuresti muutu, vaikka kunnallis-
veroa leikataan varsin voimakkaasti uudistuksen yhteydessä. Yhteisö-
veroa vähennetään 0,82 mrd. eurolla, jolloin kuntiin jää yhteisöveroa
noin 1,63 mrd. euroa. Kiinteistöveroon ei ehdoteta muutoksia, jolloin sen
määrä on edelleen noin 2,09 mrd. euroa. Kiinteistöveron suhteellinen
osuus kuntien verorahoituksesta yli kaksinkertaistuu nykyiseen verrat-
tuna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen jää noin 2,6 mrd. euroa,
josta verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen osuus on noin
0,7 mrd. euroa. Tulojen tasauksen euromäärä ei suuresti muutu uudis-
tuksen yhteydessä, joten sen paino valtionosuusjärjestelmässä kasvaa
oleellisesti. Näiden lisäksi veroperustemuutoksista aiheutuvien verome-
netysten korvauksiin jää noin 0,83 mrd. euroa.

Uudistusten jälkeen verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulon-
lähde, mutta verorahoituksen osalta valtionosuuksien osuus kasvaa joil-
lakin kunnilla selvästi verrattuna nykytilanteeseen. Tämä selittyy sekä
verotulojen poistumisella että valtionosuusjärjestelmään sisällytettävillä
uudistuksen vaikutusten tasauselementeillä, jotka voivat olla joillekin
kunnille huomattavan suuret.



Sote-siirtolaskelman jälkikäteistarkistus

Sote-uudistukseen liittyvässä niin sanotussa korjaussarjassa muutettiin
ja täydennettiin valtionosuuslakia (618/2021) muutamilta osin kesällä
2022 ja uusi laki tulee voimaan tammikuussa 2023. Valtionosuuslain 57
§:ssä säädetään sote-siirtolaskelmien päivittämisestä vuoden 2022 lo-
pullisten tilinpäätösten jälkeen. Vuoden 2023 rahoitusta määritettäessä
kunnallisvero toimii niin sanottuna residuaalieränä, jolla valtion ja kun-
tien välinen kustannusneutraalisuus toteutetaan. Käytännössä siis siir-
tyvät tulot ja kustannukset asetetaan kunnallisverolla lopullisesti samalle
tasolle. Kun vuonna 2023 saadaan käyttöön lopulliset tilinpäätöstiedot
vuodelta 2022, siirtolaskelma päivitetään lopulliseksi. Koska kunnallis-
veron leikkausprosentti on jo kiinnitetty eikä sitä enää voi muuttaa, toimii
tuolloin tasapainotuseränä valtionosuus. Valtionosuuslain 57 §:ää täs-
mennettiin siten, että siinä kuvataan selkeämmin valtionosuuden merki-
tys siirtyvien tulojen ja kustannusten tasapainottajana vuodesta 2024
lähtien. Valtionosuutta vähennetään tai lisätään asukasta kohden yhtä
suurella osuudella siten, että siirtyvät tulot ja kustannukset ovat tasapai-
nossa koko maan tasolla. Vähennys tai lisäys otetaan huomioon valti-
onosuudessa kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suurena eränä vuo-
desta 2024 alkaen. Vastaavasti vuoden 2023 osalta erotuksesta otetaan
huomioon jälkikäteen valtionosuuden lisäyksenä tai vähennyksenä puo-
let vuonna 2024 ja puolet vuonna 2025.



Turun kaupungin kehittäminen ja kärkihankkeet
Turun kaupungin kehittämisen lähtökohtana toimii kaupunkistrategia.
Pormestariohjelma ja vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma to-
teuttavat kaupunkistrategian tavoitteita. Merkittäviä kehittämistoimen-
piteitä toteutetaan hankkeina ja projekteina.

Kaupunginhallitus päätti 29.9.2014 kehittämismallin ja salkunhallin-
nan periaatteiden käyttöönotosta osana kaupungin toimintamallin uu-
distamista ja strategian toimeenpanoa. Samalla päätettiin ottaa käyt-
töön koko kaupunkia koskevat yhteiset työtavat ja työvälineet.

Kehittämissalkkujen hallinta ohjaa kaupungissa tapahtuvaa kokonais-
kehittämistä hyötyjen ja resurssien käytön näkökulmasta. Kehittämis-
salkussa olevat yksittäiset hankkeet ja projektit valmistellaan ja toteu-
tetaan yhtenäisillä parhaisiin käytäntöihin perustuvilla projektihallin-
nan menetelmillä ja työvälineillä.

Turun kaupungin kehittämismalli sai eurooppalaisen EFQM-laatu-
standardin mukaisen Committed to Excellence-laatutunnustuksen
vuonna 2017.

Kärkihankkeilla toteutetaan kaupungin kannalta kaikkein keskeisim-
piä tavoitteita. Valtuustokauden 2021–2025 kärkihankkeita on viisi.
Ne ovat 1) Keskustan kehittäminen, 2) Turun tiedepuisto, 3) Kulttuurin
kärkihanke, 4) Osaamisen kärkihanke ja 5) Yhteisöllisyyden, hyvin-
voinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke.

Kaupungin kärkihankkeiden esittely ja niiden tavoitteet ovat talousar-
viokirjan oheismateriaalina.
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Keskustan kehittäminen

1. Kuvaus kärkihankkeen sisällöstä

Keskustan kehittäminen -kärkihanke on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian
keskustaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian linjausten mukaan kaupungin ydin on näköiskuva
kaupungin menestyksestä, hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä, ja siksi sen on koko ajan kyettävä uudistumaan.
Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailuky-
vyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökulmista.

Yhtäältä tavoitteena on vahvistaa elinvoimaisen kaupunkikeskustan asemaa kaupunkilaisten yhteisenä viih-
tyisänä ympäristönä parantamalla julkisia kaupunkitiloja, lisäämällä ympärivuotista houkuttelevuutta sekä var-
mistamalla vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset kaupungin keskustatilassa. Toi-
saalta halutaan löytää keinoja kaupallisen keskustan elinvoiman vahvistamiseen ja uskon palauttamiseen kes-
kustaan kohdistuviin investointeihin. Tavoitteena on lisäksi varmistaa, että keskusta on tulevaisuudessakin saa-
vutettavissa kaikilla liikennemuodoilla niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin seudullisestikin.

Kehittämistyön suunnannäyttäjäksi on laadittu Keskustavisio 2050.

Kärkihankkeen rakenne ja toteutus

Keskustan kehittäminen -kärkihankkeen toteutusta ohjaa kaupunginvaltuuston päätös kymmenestä hanketta
eteenpäin vievästä toimenpidekokonaisuudesta (kv 14.5.2018 § 92) sekä kaupunginhallituksen hyväksymä kär-
kihankkeen toimenpidesuunnitelma (kh 13.8.2018 § 288). Päätösten mukaisesti keskustan kehittäminen nojaa
kolmeen tavoitteelliseen painopistealueeseen, jotka luovat pohjan elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan
kehittämiselle:

 Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta: Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupungin-
osana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen
viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden.

 Kaupallisesti houkutteleva keskusta: Turun keskusta on Läntisen Suomen tärkein ja pohjoisen
Itämeren kiinnostavin talouden, kaupan ja työssäkäynnin keskittymä.

 Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta: Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, kult-
tuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden.

Toiminnallisesti kärkihanke koostuu neljästä alueellisesti rajautuneesta kehittämishankkeesta: kaupallisen ydin-
keskustan kehittäminen, Vanhankaupungin kehittäminen, Aninkaisten alueen kehittäminen ja Merellisen Turun
(Linnanniemi ja Aurajokirannat) kehittäminen, sekä liikenteen ja liikkumisen laajasta kokonaisuudesta, joka on
viiden kärkihankkeen yhteinen kehittämishanke. Lisäksi keskustan kärkihankkeeseen kuuluvat Keskustavalais-
tuksen kehittäminen ja Keskustan innovaatiokilpailu -projektit. Keskustan kehittämisen kärkihanke tekee tiivistä
yhteistyötä muiden kärkihankkeiden kanssa ja edistää Pormestariohjelman mukaisia tavoitteita.
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Kuva 1. Keskustan kehittämisen kärkihankkeen rakenne

Kärkihankkeen tavoitteelliset painopistealueet ovat saavutettava ja helposti kuljettava keskusta,
kaupallisesti houkutteleva keskusta ja viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta, läpileikkaavat kaik-
kia kehittämishankkeita ja -projekteja, ja ohjaavat niiden suunnittelua ja toteutusta.

2. Toteutusaikataulu

Edellä esitellyt keskustan kehittämisen painopistealueet ja hankkeet toimenpidekokonaisuuk-
sineen muodostavat kärkihankkeen toimenpideohjelman rungon vuosina 2022–2025. Keskus-
tan kehittäminen on jatkuva prosessi, ja siihen liittyvät toimenpiteet täsmennetään vuosittain.
Pitkäjänteisellä ja kokonaisvaltaisella kaupunkikeskustan kehittämisellä tuetaan Turun kau-
pungin kasvua, vahvistetaan sen brändiä ja parannetaan sen asemaa kiristyvässä kansainvä-
lisessä kilpailussa asukkaista, osaajista ja investoinneista.
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3. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2023

Painopistealue/Hanke Tuotos

Liikenne ja liikkuminen
Toteutetaan kestävän liikkumisen kokeiluja ja tuetaan keskustan saavutettavuutta opastamista ke-
hittämällä.
Tuetaan Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman toimeenpanoa yhdessä Kypan kanssa.

Merellinen Turku (Turku
Waterfront)

Edistetään Linnanniemen kehittämisohjelmaa, maisema-arkkitehtikilpailun valmistelu on käynnissä
ja tuetaan alueen kaavoitusta.
Aurajoen kehittämisohjelman edistäminen on käynnissä ja jatketaan yhteistyötä Merikeskuksen
kanssa.
Kulttuuriranta-konseptia kehitetään yhteistyössä Kulttuurin kärkihankkeen kanssa.

Kaupallinen ydinkeskusta
(Hansatown)

Kauppahallin korttelin kehittämissuunnitelman edistäminen on käynnissä.
Vahvistetaan keskustan elinvoimaa tukemalla kaupallisen keskustan konseptointia.
Torin toiminnallisuuden kehittäminen yhteistyössä kauppapaikkapäällikön kanssa.
Edistetään Yliopistonkadun ja muiden julkisten kaupunkitilojen turvallisuutta parantava toimintaa

Aninkainen

Aninkaisten alueen kokonaiskonseptin edistäminen elinvoiman ja palveluiden lisäämiseksi on
käynnissä.
Tuetaan Matkakeskuksen hankekehityskilpailun käynnistämistä yhdessä Kypan kanssa. Matka-
keskus-hankkeen vuorovaikutus ja markkinavuoropuhelu on käynnistetty.

Vanhakaupunki Vanhankaupungin kehittämissuunnitelman operationalisointi on käynnistetty.
Selvitystyö Vanhankaupungin alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämisestä on laadittu.

Innovaatiokilpailu Sytytä Turku -keskustan kehittämiskilpailun voittajaideoiden toteuttamissuunnittelu/toteuttaminen
on käynnissä yhdessä toteuttajakumppaneiden kanssa.

Keskustavalaistus Valotapahtuman toinen pilotti on toteutettu.
Keskustavalaistuksen periaatteiden operationalisointia tuetaan.

Pormestariohjelman mu-
kaiset läpileikkaavat tee-
mat

Hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi tuetaan kaupunkivihreän lisäämistä
yhteistyössä muiden kärkihankkeiden ja ympäristönsuojelun kanssa.
Mahdollistetaan liikunnan ja harrastustoiminnan ympäristöjä keskustassa eri kohde- ja ikäryhmille
yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.
Vahvistetaan kestävän Turun kasvua tukemalla keskusta-alueella uudis- ja korjausrakentamista
sekä kehittämällä kiinteistöjen väliaikaiskäyttöjä.
Yhden luukun palveluperiaatteen kehittäminen jatkuu.

Käyttötalouden määrärahat, Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvioesitys 2023

Toimintakate 861 112,87- 1 376 989- 1 441 654-
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Investointisuunnitelma, Keskustan Kehittäminen

Strateginen kärkihanke
Aloitus-
vuosi

Lopetus-
vuosi

Kustannus-
arvio

Vuosi
2023

Vuosi
2024

Vuosi
2025

Vuosi
2026

Keskustan kehittäminen -kärkihanke (1.000 euroa) 144 110 29 810 26 330 23 880 10 380
Aninkainen 10 500 2 700 200 5 350 0

Parkin alueen kadut 2025 2025 2 700 0 0 2 650 0
Parkin kentän saneeraus 2025 2025 1 700 0 0 1 700 0
Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) 2023 2023 2 600 2 600 0 0 0
Matkakeskus 3 500 0 200 1 000 0
Turku Ratapiha (elämyskeskus) 0 100 0 0 0

Kaupallinen ydinkeskusta 31 100 1 000 0 0 0
Kauppatori 2015 2023 31 100 1 000 0 0 0

Merellinen Turku 56 900 13 660 15 000 14 400 9 000
Kulttuurijokilautta 2023 2024 3 300 1 500 1 800 0 0
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta -
Sotalaistenkatu 2021 2024 3 800 3 400 200 0 0
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu -
Purserinpuisto 2024 2025 1 900 0 1 500 400 0
Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinpuisto 740 0 0 0 0
Jokiranta: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu 2023 2025 4 160 160 2 000 2 000 0
Jokiranta: väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto 2025 700 0 0 700 0
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-
Tehtaankatu 2023 2023 3 100 2 900 0 0 0
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 2023 2025 6 500 2 500 3 500 300 0
Ferry Terminal + satamaraide 2023 2027 28 000 3 000 6 000 11 000 7 000
Linnanniemi 2026 2028 4 700 200 0 0 2 000

Liikenne ja liikkuminen 45 110 11 950 11 130 4 130 1 380
Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide 2021 2025 33 750 10 500 7 700 0 0
Joukkoliikenteen järjestelyt 2022 2025 4 960 250 1 980 2 680 180

Runkobussiliikenteen järjestelyt 0 200 1 950 2 500 0
Runkobussilinj. joukkoliikennekaistat 0 50 450 0 0
Runkobussilinj. joukkoliikennekadut 0 150 500 0 0
Runkobupysäkkijärjestelyt 0 0 1 000 2 500 0
Joukkoliikenteen infrainv. suunnittelu 0 50 30 180 180

Sorttamäki ja Uittamon silta, suunnittelu 0 0 250 250 0
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen 2022 2025 5 400 1 200 1 200 1 200 1 200

Keskustan valaistus 2023 500 500 0 0 0
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Turun Tiedepuisto

1. Kuvaus kärkihankkeen sisällöstä

Kärkihankkeen tavoite

Turun Tiedepuisto on kaupunkiseudun merkittävin kasvua tukeva kaupunkikehityskohde. Tiedepuisto-kärkihanke
on puolestaan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian tiedepuistoaluetta koske-
vien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kärkihankkeella tavoitellaan alueen kehittymistä kansainvälisesti kiinnostavana
ja rohkean kokeilevana osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.
Tiedepuiston kärkihankkeen mukaisella kehittämisellä tähdätään ennen kaikkea siihen, että Tiedepuiston sijainnin
poikkeukselliset lähtökohdat ja monipuolisen osaamiskeskittymän luoma potentiaali saadaan mahdollisimman
täysimääräisesti hyödyntämään kokonaisvaltaista kehitystä.

Kärkihankkeen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat periaatteet

Tiedepuisto-kärkihankkeen suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti seu-
raavat periaatteet:

1. Turun Tiedepuisto on kaupunkiseudun merkittävin kehityskohde.

2. Turun Tiedepuiston kaupunkirakennetta monipuolistetaan kärkihankkeen tavoitteiden ohjaamalla ta-

valla. Ensisijaisena painopisteenä on työpaikkoihin ja osaamiseen perustuvan vetovoiman kasvu. To-

teutus kytkeytyy vahvasti Osaamisen kärkihankkeen toteuttamiseen: Tiedepuisto tuottaa rakenteen ja

infran, Osaamisen kärkihankkeen kautta rakennetaan osaamis- ja koulutuspolkuja, jotka lisäävät veto-

voimaa ja tukevat alueen kehittymistä.

3. Turun Tiedepuiston kehittämisellä tuetaan tunnin junan täysimääräistä hyötyä valtakunnallisen ja seu-

dun kasvun hyväksi.

4. Turun Tiedepuistossa liikkuminen on fiksua.

5. Turun Tiedepuisto on hyvinvoinnin kaupunginosa.

6. Turun Tiedepuistossa investoidaan innovatiivisesti.

7. Turun Tiedepuiston julkinen kaupunkitila on korkeatasoista.

8. Turun Tiedepuistoa kehitetään yhteistyössä ja kumppanuuksin Triple Helix -toimintamallin mukaisesti,

julkisen ja yksityisen sektorin sekä yliopisto- ja korkeakoulumaailman jatkuvalla yhteistyöllä.

9. Turun Tiedepuiston kehittäminen ohjelmoidaan kunnianhimoisesti ja isojen kokonaisuuksien kautta.

10. Tiedepuisto -kärkihanke ohjaa yleiskaavoitusta käynnissä olevalla yleiskaavakierroksella kaupunkikehi-

tyksen uudistumisen painopisteen sijoittuessa Itäharjun puolelle.

Kärkihankkeen rakenne

Tiedepuisto -kärkihanke rakentuu kuvan 1 mukaisista painopistealueista. Tiedepuiston kehittämisen painopiste-
alueet toimivat kärkihankkeen toteuttamisohjelman pohjana. Toimenpideohjelmaan kytkeytyy mittaristo, jolla to-
teutumista seurataan.
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Kuva 1. Tiedepuisto -kärkihankkeen painopistealueet

Kehittämisen painopistealueet luovat pohjan alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiselle paitsi monipuoli-
sena koulutus- ja tutkimuskeskittymänä myös kansainvälisesti merkittävänä osaamisintensiivisen yritystoiminnan
keskuksena ja vetovoimaisena asuinympäristönä. Painopisteistä kertova kohderyhmälähtöinen viestintä edesaut-
taa myös kansainvälisesti kiinnostavan Turun Tiedepuisto (engl. Turku Science Park) -brändin rakentumista.

Kärkihankkeen toimenpidekokonaisuudet

Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä

Turun Tiedepuisto profiloituu kansainvälisesti merkittävänä ja rohkean kokeilevana innovaatio- ja osaamiskeskit-
tymänä, ja luo kilpailukyisen toiminta- ja kasvuympäristön osaamisintensiiviselle tutkimus- ja yritystoiminnalle.

 Innovaatio- ja kokeilualustojen kehittäminen: Kehitämme määrätietoisesti temaattisia innovaatio- ja ko-
keilualustoja ja tuemme alueen toimijoiden kansainvälistymistä ja kasvua. Hyödynnämme kumppanuuk-
sia ja ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksia kehittämistoimenpiteiden rahoittamisessa.

 Toimijoiden välinen yhteistyö: Kehitämme Tiedepuiston toimijoiden välisiä yhteistoimintatapoja, -verkos-
toja ja -alustoja tavoitteellisesti Triple Helix -toimintamallin pohjalta alueen kilpailukyvyn, vetovoiman ja
kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen vahvistamiseksi. Järjestämme temaattisia Turku Future Forum -
tilaisuuksia tavoitteellisen ja tulevaisuussuuntautuneen vuoropuhelun aktivoimiseksi alueen yritysten,
opiskelijoiden, asukkaiden ja muiden toimijoiden välillä.

 Tiedepuiston tunnettuus ja brändi: Luomme Turun Tiedepuistolle alueen omaleimaiseen identiteettiin ja
keskeisiin kilpailukykytekijöihin pohjautuva aluebrändi ja sen päälle rakentuva markkinoinnillinen ja
myynnillinen kokonaisuus, jotka edesauttavat alueen kehittymistä merkittäväksi investointi- ja rahoitus-
kohteeksi. Edistämme uusien toimijoiden sijoittautumista alueelle aktiivisella markkinoinnilla ja ennakoi-
valla tonttipolitiikalla, ja vahvistamme business-to-business myynnin resursointia yhdessä Turku
Science Parkin kanssa.

Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus

Turun Tiedepuisto on logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus, jossa saumattomasti toisiinsa kytkey-
tyvät kestävän liikkumisen muodot ja niitä tukevat palvelut tekevät arjesta sujuvaa.

 Alueen sisäisen liikkumisen parantaminen: Kehitämme alueen liikkumisen kulkumuotojakaumaa kestä-
vien liikkumismuotojen suuntaan. Parannamme kevyen liikenteen yhteyksiä sekä kävely- ja pyöräily-
väylien viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

 Pysäköinti: Toteutamme Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen osana keskitetyn velvoitepysäköintilai-
toksen kaupungin investointina. Edistämme ja mahdollistamme keskitettyjen pysäköintilaitosten rakentu-
mista Tiedepuiston laajentumisalueella. Laadittujen pysäköintiselvitysten, pysäköintipilotointien pilotoin-
tien sekä kaupungin pysäköintipolitiikan pohjalta laadimme pysäköinnin kehittämissuunnitelman yh-
dessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa tavoitteena joustava, tilaa tuhlailematon ja rakenteellinen
pysäköintiratkaisu, joka tukee kärkihankkeen tavoitteita. Edistämme pysäköintipalveluiden uudistamista
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uuden toimintamallin ja sitä tukevan digitaalisen alustan pohjalta.

 Joukkoliikenneyhteyksien ja -palveluiden kehittäminen: Parannamme Tiedepuiston saavutettavuutta ja
joukkoliikenneyhteyksiä runkolinjastoa uudistamalla ja kehärunkolinjaa kehittämällä. Edistämme joukko-
liikenteen käyttöä kehittämällä digitaalisia ratkaisuja ja liikkuminen palveluna -mallia. Kytkemme ratikka
hankkeen toteutussuunnittelun osaksi alueen muun liikennepalveluiden sekä infran suunnittelua.

 Itäharjun pääliikenneväylät: Suunnittelemme Itäharjun liikenneverkon Kupittaan kärjen kumppa-
nuushankkeen kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta, sekä osana alueen yleis- ja asemakaavoitus-
prosesseja. Päivitämme alueen liikenneverkkosuunnitelman. Integroimme Tunnin junan sekä sitä toteut-
tavat kaksoisraideratkaisut osaksi Kupittaan kärjen kumppanuushanketta ja sen muodostamaa palvelu-
kokonaisuutta.

 Liikenneterminaali: Kehitämme liikenneterminaalia eri liikennevälineet toisiinsa saumattomasti kytke-
vänä liikkumisen keskuksena ja olennaisena osana seudullista liikennejärjestelmää. Avaamme liikenne-
terminaalin yhteyteen liikkumispisteen, joka yhdistää yhteiskäyttöiset kaupunkipyörät ja yhteiskäyttöau-
tot sekä julkisen joukkoliikenteen. Laadimme suunnitelman Kupittaan asemanseudun kehittämisestä
palvelemaan laajasti tulevaisuuden liikenne-, logistiikka-, ja palvelutarpeita.

24/7/365 elävä kohtaamisten keidas

Turun Tiedepuisto on ympäri vuorokauden elävä ja viihtyisä kohtaamisten keidas, jossa hyvinvointia ja terveyttä
edistävät alustat, ratkaisut ja palvelut nivoutuvat luontevaksi osaksi alueen asukkaiden, opiskelijoiden ja työnte-
kijöiden arkea.

 Alueen toimivuuden ja julkisten kaupunkitilojen kehittäminen: Parannamme Kupittaan työpaikkakeskitty-
män infran ja julkisen tilan toimivuutta ja viihtyisyyttä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Paino-
tamme viihtyisyyden merkitystä uusien kaupunkitilojen, kuten Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen
suunnittelussa. Itäharjun kehittämisen osalta varmistamme, että viherrakentaminen ja lähipuistojen li-
sääminen ovat tärkeässä roolissa. Lisäämme puistoalueita ja kaupunkivihreää Tiedepuiston alueella.

 Tapahtumatoiminta ja palvelut: Tuemme yhteisöllisyyttä vahvistavien ja alueen toimijoita aktivoivien ta-
pahtumien järjestämistä sekä asukkaille, opiskelijoille että työntekijöille Tiedepuistossa. Tuemme palve-
lutarjonnan monipuolistamista alueella. Edistämme vapaakaupunki-ajattelun mukaisia kokeiluita Kupit-
taan puistoalueella (joogaa, puistokonsertteja, piknik-tapahtumia).

 Hyvinvoinnin referenssikaupunginosa: Kehitämme erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä alustoja,
ratkaisuja ja palveluja, jotka nivoutuvat luontevaksi osaksi asukkaiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden
arkea sekä monipuolista innovaatio- ja liiketoimintaa.

 Toteutamme kaupungin investointina Taito-kampuksen Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen alueelle
sekä kytkemme palveluverkon suunnitteluprosessin osaksi Tiedepuiston sisällön päivitysprosesseja.

Kestävästi kasvava kaupunginosa

Turun Tiedepuisto on kaupungin energiatehokkain rakennettu alue, jonka kehittämisessä painottuvat laadukkaan
perusinfran lisäksi älykkään ja kestävän kaupungin ratkaisut ja teknologiat.

 Kupittaan kärjen kumppanuushanke: Toteutamme Itäharjun kytkeytymisen osaksi Tiedepuistoa Tiede-
puiston kansihankkeella ja siihen liittyvillä kaupungin investoinneilla (toteutus allianssimallilla). Kehi-
tämme Kupittaan kantta paitsi viihtyisänä, urbaanina kaupunkitilana myös toiminnallisena innovaatio-
alustana kumppanuuksin. Yhdessä tai samanaikaisesti allianssin kanssa synnytämme Itäharjun kärjen
alueelle kärkihanketta vahvistavia korttelialueita.

 Kiertotalous, älykäs rakentaminen ja energiatehokkuus: Haemme alueen kehittämiseen liittyvissä kilpai-
lutuksissa kokeiluita, jotka tukevat kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta. Hyödynnämme
huippunopean 5G-verkon mahdollisuuksia ja uusia teknologioita (IoT, sensorit, jne.) älykkään rakenta-
misen, yritystoiminnan ja tutkimus- ja testiympäristöjen kehittämisen tukena. Laadimme suunnitelman
verkostokoulun toteuttamisesta Tiedepuiston alueelle tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjetta uudella
tavalla soveltaen. Edistämme hybridirakentamista kaavoituksen avulla.

 Yhdyskuntasuunnittelu: Edistämme alueen kehittymistä kehittämissuunnitelmassa ohjeellisesti määritel-
tyjen isojen kokonaisuuksien kautta. Aloitamme kaavoituksen Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen
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allianssitoteutuksen edetessä kumppanuuskaavoituksella. Kupittaan kärjen kumppanuushanke ohjaa
koko alueen jatkokehitystä.

 Jakamistalouden ratkaisut: Kehitämme jakamistaloutta tukevia alustoja, ratkaisuja, palveluita ja toimin-
tamalleja. Edistämme autojen ja pyörien yhteiskäyttöä alueella. Pyrimme yhdistämään jakamistalouden
eri palveluita suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja tätä kautta tukemaan niiden toimintaedellytyksiä.

2. Toteutusaikataulu

Edellä esitellyt Tiedepuiston kehittämisen painopistealueiden sisällöt muodostavat kärkihankkeen pitkän aikavälin
toimenpidesuunnitelman (PTS) sisällöllisen tavoitteiston. Tiedepuiston kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelma
(PTS) on jatkuva, osallistava prosessi, koostuen alla luetelluista yhteistyöfoorumeista. Yhteistyöfoorumien kautta
ja toimesta tarkennetaan vuosikellon mukaisesti Tiedepuiston tavoitteistoa, sekä saadaan kehitysehdotuksia eri
päätöksentekofoorumien priorisoitavaksi. Priorisoidut kehittämisehdotukset hankkeistetaan ja toimeenpannaan
tehtävien päätösten mukaisesti. Hankkeet ja projektit integroidaan osaksi kaupungin talouden ja toiminnan suun-
nittelua eli kaupungin palvelutoimintaa (esim. asemakaavoitusohjelma, investointiohjelmat, palvelutarve- ja verk-
kosuunnitelmat jne.) Osa hankkeista ja projekteista on mahdollista toteuttaa kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla
resursseilla tai erilaisin kumppanuuksin.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kärkihanke ohjaa kulloinkin toimivaltaisen toimielimen ja viranhaltijan
valmistelua ja päätöksentekoa Tiedepuiston kehittämiseen liittyen. Pitkäjänteisellä ja kokonaisvaltaisella kaupun-
kikehityksellä (fyysinen, digitaalinen, sosiaalinen, toiminnallinen ulottuvuus) tuetaan Turun kaupungin kasvua,
vahvistetaan sen brändiä ja parannetaan sen asemaa kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa asukkaista, osaa-
jista ja investoinneista.

3. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2023

Tiedepuiston kärkihankkeen keskeisin tehtävä vuonna 2023 on tukea Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen
allianssin käynnistämistä ja ohjausmallia siten että hanke ja siihen kytkeytyvät kaupungin investoinnit toteuttavat
parhaalla mahdollisella tavalla kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen tavoitteita. Tiedepuiston kärkihankkeen toi-
mesta toteutetaan vuonna 2023 osaa alla luetelluista foorumeista. Foorumeilla eli verkostomaisella toimintamal-
lilla tunnistetaan, päivitetään ja varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen sekä uusien innovaatioiden
mahdollinen kytkeytyminen osaksi Kupittaan kärjen kumppanuushanketta.

Tiedepuiston kärkihankkeen toimenpiteet ja resurssointi vuodelle 2023 koostuu Kupittaan kärjen kumppa-
nuushankkeen allianssin käynnistysvaiheen tehtävistä, allianssin toiminnan ohjauksen tehtävistä sekä uusien ja
käynnistettävien Foorumien toiminnan kautta tunnistettavista esiselvitys- ja palveluhankintatarpeista.

Foorumien määrää ja toimintaa kehitetään keskeisten Tiedepuiston sisältöjen vaatimusten mukaisesti.

Kärkihankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vuoden 2023 alussa päivittää, tarkentaa ja ylläpitää vuonna
2017 laadittuja Tiedepuisto 2050 visio (sisältö ja palvelut) ja masterplan (kaupunkirakenne) aineistoja.

Taulukko alla: Foorumeiden alustava määrittely, tavoite, vuoden 2023 tarkennettu tavoite ja kytkeytyminen to-
teuttaviin hankkeisiin ja projekteihin.

Yleistoimeksianto: Kunkin Foorumin tehtävänä on edustaa osaamisalueen parasta tietämystä, luoda it-
sellensä agenda ja aktiivisesti tunnistaa osaamisalueen mahdolliset vaikutukset Tiedepuiston alueen Toi-
minnalliselle, Digitaaliselle, Sosiaaliselle ja Fyysiselle ympäristölle sekä nostaa käsiteltäviksi em. näkö-
kulmista osa-alueen, muiden osa-alueiden kanssa yhteensovitettavia ja kehitettäviä teemoja.

Foorumin yhteistyön tulos; Muodostaa prosessi ja luoda agenda, joka vastaa toimeksiannon vaatimuksiin
ja tuottaa eniten lisäarvoa Tiedepuiston kokonaiskehittämiselle.
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Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2023 Palvelutoiminta ja kehittämi-
nen

Foorumi ja ku-
vaus Foorumin tavoite Foorumin tavoite vuodelle 2023

Tiedepuistoa toteuttavat
hankkeet ja projektit, joilla
tunnistettu rajapinta fooru-
miin

Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä;

Rajapintaor-
ganisaatiot
(TYKS, oppilai-
tokset, TTK,
SYK)
Strategisen tason
keskustelufoo-
rumi, Triple-Helix
yhteistyö.

Organisaatioiden ke-
hitysvisioiden yh-
teensovittaminen ja
tätä kautta Tiede-
puiston vision ja
masterplanin muu-
tostarpeiden hallinta.

Toiminnan käynnistäminen ja tätä
kautta visioiden ja tavoitteiden läpi-
käynti.
Tiedepuiston kansihankkeen mah-
dollisuuksien läpikäynti.
Kehitystarpeiden ja käynnissä ole-
vien kehityshankkeiden tunnistami-
nen sekä mahdolliset päivitykset Tie-
depuiston visioon.

- Tiedepuisto
- Kupittaan kärjen kump-

panuushanke
- Yhteys palveluverkkoon

liittyviin hankkeisiin;
(KV-koulu, Taito-kam-
pus, Tekniikan-kampus,
Monitoimitalo)

Innovaatiot, ke-
hitysohjelmat ja
niiden toimijat

määritetään määritetään - tunnistetaan

Digitaalisuus
Digitaalisuus
osana kokonais-
valtaista kaupun-
kikehitystä

Keskustella ja ym-
märtää mitä digitaali-
suus tarkoittaa kai-
kissa kokonaisvaltai-
sen kaupunkikehityk-
sen ulottuvuuksissa
ja kuinka digitaali-
suutta voidaan to-
teuttaa osana Tiede-
puiston kehitystä.

Tiedepuiston kansihankkeelle ase-
tettavat vaatimukset ja toiminnalli-
suuden edellyttämät järjestelmät.
Matriisin toteutus (eri tasot jne.)

- Tiedepuisto
- Kupittaan kärjen kump-

panuushanke
- Infra- ja palveluverk-

koinvestoinnit

Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus;

Liikkuminen, lii-
kenne ja liikku-
misen palvelut
(joukkoliikenne /
yksilötaso)
Liikkumisen kehi-
tystrendit,  tule-
vaisuuskuva ja
palvelutarpeet.

Tunnistaa ja mallin-
taa liikkumisen kehit-
tämisratkaisut osaksi
Tiedepuistoa.
Tiedepuistoalueen lii-
kenteen ja  liikenne-
järjestelmän koko-
naiskoordinaatio.

Liikkumispalveluiden tulevaisuusku-
van luonti ja toteutuksen varmistami-
nen.
Tiedepuiston kannen allianssin liik-
kumiseen liittyvien tavoitteiden var-
mistaminen sekä allianssiyhteistyö
kehitysvaiheissa.
Käynnissä olevien hankkeiden ja
projektien tunnistaminen ja rajapinto-
jen määrittely.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

- Raitiotie
- Tunnin juna
- Kaksoisraide

Paikoitusratkai-
sut määritetään määritetään - määritetään

Väylävirasto
Tunnin Juna ja
kaksoisraide

Tunnin Juna hank-
keen toteutusedelly-
tysten varmistami-
nen.
Palveluiden yhteiske-
hittäminen, suunnitel-
mien yhteen sovitys,
sopimukset, raken-
nuttamisen varmista-
minen.

Kupittaan kärjen kumppanuus hank-
keen sopimukset.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

- Kupittaa-Salo kaksois-
raide

- Turun ratapihan kak-
soisraide

- Tunnin Juna



Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat 2023

11

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2023 Palvelutoiminta ja kehittämi-
nen

Kestävästi kasvava kaupunginosa;

Kaupunkisuun-
nittelu
Kokonaisvaltai-
sen kaupunkike-
hityksen tavoit-
teet osana kau-
punkirakennetta.

Integroida muilta foo-
rumeilta tulleet tavoit-
teet osaksi Tiede-
puiston fyysistä alus-
taa (kaupunkira-
kenne).
Tiedepuiston kaavoi-
tuksen ohjelmointi.

Muiden foorumien kautta tulleiden si-
sältöihin liittyvien kehitysajatusten
tuominen osaksi  Tiedepuiston kan-
sihankkeen suunnitteluprosesseja.
Tiedepuiston kansihankkeen allians-
siyhteistyö.
Tavoitteiden tarkennus jo käynnissä
oleville ja 2022 käynnistettäville ase-
makaavoille.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

- Voimakadun asema-
kaava

- Itäharjun liittymän ase-
makaava

- Itäharjun monitoimitalon
asemakaava

- Vanhan K-raudan ase-
makaava

- Infrainvestointiohjelma

Kaupunki-infra
Resurssitehok-
kaan ja kestävän
infran toteutus.

Integroida muilta foo-
rumeilta tulleet tavoit-
teet osaksi infrain-
vestointien hankinta-
ja rakennuttamispro-
sesseja.
Tiedepuiston inves-
tointien tarveselvitys-
ten tuki ja Infra-in-
vestointiohjelman
koordinointi.

Tiedepuiston kannen allianssin ta-
voitteiden varmistaminen sekä alli-
anssin ohjausmalli.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke (kansi ja
velvoitepysäköinti sekä
rajapinnat)

- Voimakadun asema-
kaavan infra

- Itäharjun liittymän infra
- Itäharjun monitoimitalon

infra
- Vanhan K-raudan ase-

makaavan infra
- Infrainvestointiohjelma

Kiertotalous
Tiedepuiston alu-
een kiertotalou-
den mahdollisuu-
det ja ratkaisut.
Mitä kiertotalous
tarkoittaa  Tiede-
puistossa.

Foorumi itse määrit-
telee ja konkretisoi
tavoitteensa päätök-
senteon vahvistetta-
vaksi.

Keskustelu ja määrittelyt käyntiin
koskien kansihanketta ja pidemmän
aikavalin toimintavan ja tavoitteiden
tunnistaminen.
Perusagendan ja mittareiden määrit-
tely, hyväksyttäminen ja raportoinnin
aloitus.
Käynnissä olevien hankkeiden ja
projektien tunnistaminen ja rajapinto-
jen määrittely.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

- KIEPPI-hankkeen pilotit

Jakamistalous
Tiedepuiston alu-
een jakamistalou-
den mahdollisuu-
det ja ratkaisut.
Mitä jakamista-
lous tarkoittaa
Tiedepuistossa.

Foorumi itse määrit-
telee ja konkretisoi
tavoitteensa päätök-
senteon vahvistetta-
vaksi.

Keskustelu ja määrittelyt käyntiin
koskien kansihanketta ja pidemmän
aikavalin toimintavan ja tavoitteiden
tunnistaminen.
Perusagendan ja mittareiden määrit-
tely, hyväksyttäminen ja raportoinnin
aloitus.
Käynnissä olevien hankkeiden ja
projektien tunnistaminen ja rajapinto-
jen määrittely.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

Tilojen yhteis-
käyttö
Tilojen mahdolli-
nen yhteiskäyttö
Tiedepuistossa.

Käydä keskustelua ja
tunnistaa tilojen yh-
teiskäyttöön liittyvät
mahdollisuudet (in-
vestointien mahdolli-
nen optimointi).

Taito-kampuksen mahdolliset yhteis-
käyttöjen selvitys osaksi allianssia.
Perusagendan ja mittareiden määrit-
tely, hyväksyttäminen ja raportoinnin
aloitus.
Käynnissä olevien hankkeiden ja
projektien tunnistaminen ja rajapinto-
jen määrittely.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke/Taito-
Kampus

- KV-koulu
- Tekniikan kampus
- Monitoimitalo
- Liikunta

Hiilineutraalius
ja ilmastovii-
saus

Mitä tarkoittaa hiili-
neutralius ja ilmasto-
viisaus kaikilla toi-

Käynnissä olevien hankkeiden tun-
nistaminen.

- Kupittaan kärjen kump-
panuushanke

- Voimakadun asema-
kaava
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Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2023 Palvelutoiminta ja kehittämi-
nen

Hiilineutraali ja il-
mastoviisas Tie-
depuisto

minnan tasoilla (kau-
punginosa-, kortteli-,
rakennus-, asunto ja
henkilötasolla) sekä
palveluissa ja kehi-
tystoiminnassa.

Kehittämismahdollisuuksien tunnis-
taminen ja toimenpiteiden hankkeis-
taminen osaksi kansihanketta ja Tie-
depuistoa.
Allianssihankinnan kehitysvaiheen
ohjaus.

- Itäharjun liittymän ase-
makaava

- Itäharjun monitoimitalon
asemakaava

- Vanhan K-raudan ase-
makaava

24/7/365 elävä kohtaamisten keidas;

Turku Health
Kampus (Hyvin-
voinnin ja ter-
veyden edistä-
misen alusta)

määritetään määritetään määritetään

Kaupunkitilat määritetään määritetään määritetään

Tapahtumatoi-
minnot / toi-
minta-alusta

määritetään määritetään määritetään

Erityisryhmät /
esteettömyys /
Hyvän mielen
Turku

määritetään määritetään määritetään

Sportti-Turku /
Liikkuva Turku määritetään määritetään määritetään

Useampaa painopistettä (DNA) läpileikkaavat sisällöt

Palveluverkko (kaupungin palvelut, fyysinen)
Kaupallinen palveluverkko (fyysinen)
Rakentaminen
Yhdyskunta - energia, vesi, jäte
Kaupunkilogistiikka eri osa-alueilla
Digitaaliset palvelut
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta
MAL-sopimus
Viestintä
Asuntopolitiikka
Kaupungin muut kärkihankkeet
Maritime
TScP Oy ja innovaatioklusterit
Smart Turku - datan kiertotalous

Käyttötalouden määrärahat, Turun Tiedepuisto

Turun Tiedepuisto Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvioesitys 2023

Toimintakate 496 494,33- 805 000- 1 007 728-
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Investointisuunnitelma, Turun Tiedepuisto

Strateginen kärkihanke
Aloitus-
vuosi

Lopetus-
vuosi

Kustannus-
arvio

Vuosi
2023

Vuosi
2024

Vuosi
2025

Vuosi
2026

Turun tiedepuisto -kärkihanke (1 000 euroa) 106 800 16 100 35 700 34 850 19 700
Itäharjun liittymä 2022 2031 7 300 100 3 000 2 000 0

Itäharjun liittymä 0 100 3 000 2 000 0
Kupittaankärjen kumppanuushanke 2022 2026 86 000 15 000 30 500 26 500 13 900
Kupittaan kansi 40 000 6 000 14 000 10 000 10 000
Kupittaa, pysäköintilaitos 40 000 7 000 15 000 15 000 2 900
Kupittaa, hankkeeseen rajautuvat muut toimenpiteet 6 000 2 000 1 500 1 500 1 000

Voimakatu 2022 2026 10 500 1 000 1 000 3 350 5 000
Voimakatu kaava-alue 0 1 000 1 000 3 350 5 000

Itäharjun monitoimitalo 0 0 1 000 1 000 0
Kiinanmyllynkatu 2024 2026 3 000 0 200 2 000 800
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Osaamisen kärkihanke

1. Kuvaus kärkihankkeen sisällöstä

Osaamisen kärkihankkeen tarkoituksena on vahvistaa turkulaisten osaamista, houkutella uusia osaajia Turkuun sekä
tunnistaa paremmin kaikkea sitä osaamista, mitä turkulaisilla on. Kärkihankeen taustalla on yhdessä Turun yliopiston
tulevaisuuden tutkimuslaitoksen kanssa tehty Osaamisen visio 2040: ”Vuonna 2040 vetovoimainen ja monimuotoinen
Turku on globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Kaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet monialaiseen
osaamisten uudistamiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen”. Tämä visio ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämistä ja se on kaupunkikehitystyön kaltainen kehittäen alueen osaamista ja hyvinvointia sekä henkistä pääomaa.

Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka miettii tässä mittakaavassa tulevaisuuden osaamistarpeita. Ajatus
on, että käännetään kouluttautumisesta osaamisen kehittämiseen ja tuodaan näkyväksi monipuolisesti sitä osaamista,
mitä kaupunkilaisilla on ja joka on hankittu myös virallisen koulutuksen ulkopuolella. Osaamisen kehittämisessä kes-
keistä on alueen työelämästä tuleviin tarpeisiin vastaaminen ja rooli kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämisessä on
merkittävä.

Kärkihankkeen valmistelu ja toteutus on osa Pormestariohjelmaa ja sen valmistelussa on kuultu laajasti niin kaupungin
toimijoita kuin myös elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy:tä ja korkeakoulukenttää. Osaamisen kärkihankkeen toimen-
piteet kohdistuvat strategisesti kaupungin johtoon sekä koko kasvatuksen ja koulutuksen kentälle varhaiskasvatuksesta
korkeakouluihin että työ- ja elinkeinoelämään.

2. Toteutusaikataulu

Kärkihanke käynnistyy tammikuussa 2022 asettamispäätöksen jälkeen.
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3. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2023

Painopistealue/Hanke Tuotos

Uusien innovaatio- ja
osaamiskokonaisuuk-
sien vahvistaminen Tur-
kuun

Turkuun rakennetaan kolme vetovoimaista osaamiskeskittymää edistämään kaupungin
kansainvälisekin tason elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Työ alkaa tilannekuvan ja alueen
toimijoiden tahtotilan selvittämisellä. Osaamiskeskittymätyö jatkuu vuoden 2023 jälkeen
vaiheittain koko kärkihankkeen toiminta-ajan.

1. Tieteen ja tekniikan osaamiskeskittymä
2. Hyvinvoinnin ja liikunnan osaamiskeskittymä
3. Kulttuurin ja taiteen osaamiskeskittymä

Osaamiskeskittymät yhdistävät toiminnallisesti korkeakoulut, toisen asteen lukio- ja am-
matillisen koulutuksen sekä vapaa sivistystyön huippuosaamisen kokonaisuudeksi. Tie-
teen ja tekniikan kampukselle rakentuu tulevaisuudessa esim. ammatillisen koulutuksen
Taito-kampus. Turun kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti veto- ja pitovoimaisena
opiskelu- ja korkeakoulukaupunkina jatkuu.

 Toteutetaan tekniikan osaamiskeskittymän ja mahdollisen “tekniikan talon” esisel-
vitys, mukana myös esiselvitys Tekniikan ja teknologian lukiosta

 Kehitetään Kulttuurikampus Turun rakenteita, toimintaa ja yhteistyötä
 STEAM Turku -toimintamallia kehitetään edelleen, Beyond 2030 -tiedekilpailu va-

kiinnutetaan valtakunnalliseksi ja laaditaan suunnitelma sen kansainvälistä-
miseksi.

 Laaditaan selvitys kansainvälisen koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnan laajen-
tamista osana englanninkielisen koulupolun mallintamisen prosessia

 Laaditaan selvitys korkeakouluihin Turun ulkopuolelta tulevien tutkijoiden, opetus-
henkilökunnan ja vaihto-opiskelijoiden pitovoimaan vaikuttavista asioista osana
Talent Boost -toimintaa.

 Mallinnetaan Turun englanninkielinen koulupolku, joka auttaa tunnistamaan kehi-
tettävät osa-alueet ja tehdään toimenpide-ehdotus jatkokehittämistä varten

 Uudistetaan Opiskelijakaupunki Turku-toimintaa tavoitteena synergiat ja tiiviimpi
yhteistyö kansainvälisen osaamisen ja Talent Boost-toiminnan kanssa

Turun elinvoiman vah-
vistaminen sekä työelä-
män osaamistarpeisiin
vastaaminen

Parannetaan kyvykkyyttä reagoida joustavammin ja nopeammin työelämästä tuleviin
osaamistarpeisiin.

 Toteutetaan Turun alueen elinvoiman ekosysteemin mallinnus
 Toteutetaan innovaatioympäristöanalyysin päivitys ja näin muodostetaan ajanta-

sainen tilannekuva
 Luodaan toimintamallit yhteistyöhön työllisyyspalvelu-uudistukseen liittyen ja

huomioidaan erityisesti työperäisen maahanmuuton kehittämistoimet
 Käynnistetään koko kärkihankkeen mittainen laaja-alainen ennakointiohjelma

Jatkuvan oppimisen ko-
konaisuuden kehittämi-
nen

Jatkuva oppiminen on laaja kokonaisuus, jolla tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista,
eri elämänalueille ulottuvaa oppimista joka pitää sisällään esimerkiksi vapaan sivistys-
työn tarjoamat oppimisen mahdollisuudet tai työelämän muutoksissa vaadittavien taito-
jen kehittämisen.

 Käynnistetään ristiinopiskeluohjelma mahdollisuuksien mukaan alueen oppilai-
tosten ja Kulttuurikampus Turun yhteistyönä

 Selvitetään toimivia käytäntöjä segregaatiokehityksen jarruttamiseksi huomioi-
den myös muut suuret kaupungit

 Osallistutaan selvitykseen ja toimintasuunnitelman laatimiseen segregaatiokehi-
tyksen pysäyttämiseksi ja tunnistetaan Osaamisen kärkihankkeeseen liittyvät toi-
menpiteet osana kokonaisuutta

 Lisätään työperäisen maahanmuuton palvelujen jatkuvan oppimisen toimenpi-
teitä
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Painopistealue/Hanke Tuotos
 Mallinnetaan Turun seudun jatkuvan oppimisen ekosysteemi ja tuetaan verkos-

ton vuoropuhelua tarpeen mukaan
 Osallistutaan jatkuvan oppimisen teemoihin liittyviin hankehakuihin tavoitteena

lisätä ulkoista rahoitusta kokonaisuuden kehittämiseksi

Käyttötalouden määrärahat, Osaamisen kärkihanke

Osaamisen kärkihanke Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvioesitys 2023

Toimintakate 101 173- 419 863-
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Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke

1. Kuvaus kärkihankkeen sisällöstä

Yhteisöllisyyden kärkihankkeella luodaan turkulaisille mahdollisuuksia vahvistaa hyvinvointiaan, tehdä ja
kasvaa yhdessä omaleimaisilla asuinalueilla. Kärkihankkeen toimenpiteillä vahvistetaan Turun elinvoimaa
ja ratkotaan laajalla kumppanuudella visaisia yhteiskunnallisia haasteita; yksinäisyys, mielenterveyden on-
gelmat, syrjäytyminen, liikkumattomuus sekä alueellinen eriytyminen. Ilmiöihin vaikuttamisella voidaan saa-
vuttaa isoja inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen ydin on yhteisöllisyys ja osallisuus. Yhteisöl-
linen Turku on elinvoimainen, kaunis, kestävä ja inklusiivinen.

Kärkihanke koostuu koko kaupunkia koskevista toimista ja toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä järjes-
tökentän, asukkaiden ja yritysten kanssa. Kärkihankkeeseen on valittu toimia, jotka ovat jatkossakin kau-
pungin tehtäviä, tukevat perustoimintaa ja vetovoimaa. Toimenpideohjelmat kokoavat yhteiseen vuoropu-
heluun hankkeen kärkitoimien lisäksi myös muun perustoiminnan kehittämisen. Yhteiset mittarit ja aktivoiva
viestintä tukevat kaikkia hankkeen osa-alueita.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista: Hyvän mielen Turku, Liikkuva Turku ja Uudistuvien lähiöiden Turku.

2. Toteutusaikataulu

Kärkihanke toteutetaan vuosina 2022-2025.

3. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2023

Painopistealue/Hanke Tuotos

Hyvän mielen Turku

-Toimenpideohjelmat laadittu ja kärkihankkeen arviointityö käynnistetty.
-Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa käynnissä ja kuntalaisia aktivoiva viestintä
käynnissä.
-Ilmiölähtöistä tarkastelua osana pormestarimallia etenee. Pilottina ollut nuorten häiriö-
käyttäytymiseen puuttumisen toimintamalli on vakiintunut ja laajempaa nuorten pahoin-
voinnin tilannekuvajohtamista pilotoidaan. Edistetään Yliopistonkadun ja muiden julkis-
ten kaupunkitilojen turvallisuutta parantava toimintaa yhdessä Keskustan kehittämisen
kärkihankkeen ja kaupungin turvallisuustyön kanssa.
-Tietopohjaa kasvatettu mm. hankkimalla Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutki-
muksen suuraluetiedot
-Kaupunkitasoisen ehkäisevän mielenterveystyön toimintamalli luotu, kuntalaisten koulu-
tukset ja pilotti omaishoitajille käynnistetty. Hankeyhteistyö Mieli ry:n kanssa etenee
suunnitelman mukaisesti.
-Tykkää turkulaisesta! -toimintaa laajennettu ja ESR-hanke käynnistetty (hakuaika vuo-
denvaihde 2022-2023). Tutkimuspohjainen kansallinen vertaiskehittäminen yksinäisyy-
den vähentämiseksi käynnissä ja tätä kautta vaikuttaminen kansallisiin strategioihin.
-Asukkaiden olohuoneet -konseptin rakentaminen järjestöjen kanssa käynnissä
-Järjestöyhteistyön toimintamalli käynnissä
-Nuorten palveluohjausmallin rakentaminen käynnistetty
-Ehkäisevän päihdetyön uudet toiminnot ja rakenteiden luominen käynnistetty. Selvästi
Jees –hanke käynnissä (rahoitushakemus jätetty 5/2022, päätöstä odotetaan)

Liikkuva Turku

-Toimenpideohjelma on laadittu ja sen toteuttaminen ikäryhmäkohtaisesti käynnissä
-Seurojen avustusjärjestelmän uudistaminen etenee päätöksenteosta siirtymävaihee-
seen, jonka aikana uudistuksesta viestitään laajasti seura- ja kuntalaiskentällä. Lisäksi
uudistukseen liittyvät järjestelmähankinnat toteutetaan siirtymävaiheen aikana
-Palveluviestintä ja osaamisen verkoston kehitystyö jatkuu
-Lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin edistäminen jatkuu valtion hankeavus-
tuksella



Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat 2023

18

Painopistealue/Hanke Tuotos

- Kiva loma -toimintaa vakiinnutetaan yhteistyössä vapaa-ajan palvelukokonaisuuden
muiden palvelualueiden kanssa
- Työikäisten liikuttamisen palvelutuotteiden kehittäminen jatkuu yhdessä liikuntaa järjes-
tävien yhdistysten kanssa.
- Liikuntaneuvontaa (työikäiset, ikääntyneet ja perheet) laajennetaan ja monipuoliste-
taan. Päätös aluehallintoviraston rahoituksen jatkosta saadaan alkuvuodesta.
- Liikuntaa järjestävien yhdistysten aikuisliikunnan osaamista lisätään yhteistyössä liikun-
nan aluejärjestön kanssa.
-Voitas-toiminnan laajentaminen jatkuu ja ikääntyneiden alueellista lähiliikuntaa ediste-
tään yhteistyössä yhdistysten kanssa
- Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman linjaukset on päätetty (kv 11.4.2022 § 67) sekä kau-
punginhallituksen toimeenpanopäätöstä (30.5.2022 § 246) koskevia toimenpiteitä edis-
tetään resurssien mukaisesti

Yhdessä kehittyvät
asuinalueet

- Vuoden 2022 lopussa valmistuneen lähiövision tekeminen tunnetuksi ja kannustaminen
visioon kerättyjen toimenpideideoiden hyödyntämiseen.
- Alueellinen segregaatiotarkastelu tilattu vuoden 2022 loppupuolella. Valmistuu vuoden
2023 alkupuolella.
- Kohdealueiden valinta ja alueiden kehittämiseen tähtäävien ja segregaatiota vähentä-
vien toimenpiteiden valitseminen. Apuna toimenpiteiden suunnittelussa käytetään vuo-
den 2023 alussa valmistuvaa alueellista segregaatiotarkastelua, lähiövision tuloksia ja
alueiden omia tunnistettuja vahvuuksia ja tarpeita.
- Kehityshankkeiden ja toimenpiteiden käynnistäminen.

Käyttötalouden määrärahat, Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden ta-
sapainoisen kehityksen kärkihanke

Tilinpää-
tös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvioesitys 2023

Toimintakate 927 222- 1 396 688-
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Kulttuurin kärkihanke

1. Kuvaus kärkihankkeen sisällöstä

Kulttuurin kärkihanke kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toi-
mijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminta tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Kulttuurin kärkihankkeen perustana toimii keväällä 2022 hyväksytty Kulttuurilupaus (dnro: 8385-2021) ”Taiteen
ja kulttuurin aika!” Kulttuurilupaus on laajassa osallisuudessa laadittu strateginen ja visionäärinen näkemys kult-
tuurin kehittämisestä Turussa. Se sisältää viisi kärkiteemaa ja niiden tavoitteet. Tavoitteita konkretisoidaan toi-
menpiteiksi ja toiminnaksi Kulttuurin kärkihankkeessa.

Kulttuurin kärkihanke toteuttaa osaltaan pormestariohjelman kirjauksia kulttuurista samalla vahvistaen kunnan
lakisääteisiä tehtäviä uuden v. 2019 lopun kulttuuritoimintalain hengessä.

Kulttuurin kärkihanke on jaettu kolmeen projektiin; Kulttuurista hyvinvointia, Kulttuurista työtä ja kulttuurista elin-
voimaa. Kulttuurista hyvinvointia osuudessa keskitytään kulttuurihyvinvointiin, osallisuuteen ja alueelliseen yh-
teistyöhön. Kulttuurista työtä teema edistää taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytyksiä, rakenteita ja yhteis-
työtä. Kulttuurista elinvoimaa osuutta toteutetaan yhteistyössä keskustan kehittämisen kärkihankkeen kanssa.

Kulttuurin kärkihanke on jatkuva prosessi, jonka toimenpidekokonaisuudet on nyt hahmoteltu. Itse toimenpiteet
täsmennetään vuosittain. Projekteissa toteutettavat toimenpiteet limittyvät useampaan kärkiteemaan ja tavoit-
teeseen ja niitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kärkihankkeen sisällä. Useat toimenpiteet risteävät myös muiden
kärkihankkeiden kanssa.
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2. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2023

kärkiteemat ja tavoitteet Projekti tuotos

Kulttuurista
hyvinvointia

Onnelliset turkulaiset:
- Kasvaminen kulttuurin ja tai-

teen kokijaksi ja tekijäksi
edistää turkulaisten hyvin-
vointia.

- Kaikki voivat kohdata tai-
detta ja kulttuuria ja
tulla niistä osallisiksi.

Uudistuvat ja luovat kohtaa-
misen tilat:
- Taiteen ja kulttuurin tekemi-

selle ja kohtaamisille on tilaa.
- Monipuoliset kokemisen tilat

törmäyttävät taiteeseen ja
kulttuuriin.

Kutsuva ja kutkutteleva kult-
tuuritarjonta: (alla)

Kulttuurihyvinvointituotteiden palvelutarve ja nykytilan ana-
lyysi valmis. Ikäkausi- ja tuotekohtaiset kehittämistoimenpi-
teet tiedossa.

Lapset ja lapsiperheet kohderyhmän osalta kokonaissuun-
nitelma toimenpiteineen luotu ja käynnistynyt.

Kulttuurilähete 2.0 toimintamalli luotu ja pilotointi käynnissä.

Kulttuurikortin kehittämistyö ja digipilotti käynnissä.

Osallisuusosaamista on lisätty poikkihallinnollisilla koulutuk-
silla ja menetelmiä on käytössä.

Kulttuurin saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittämi-
nen käynnissä; kulttuurikuntoilureitistöä kehitetty.

Alueellisen yhteistyön ja segregaation ehkäisyn suunni-
telma ja yhteistyö kärkihankkeiden kanssa käynnissä. Kult-
tuuria ja taidetta tuotu lähiöihin.

Taide ja kulttuuri työnä:
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- Turussa on toimintaedelly-
tyksiä ja työtä ammattilai-
sille.

- Mahdollistava rahoitus li-
sää työtä taide- ja kulttuu-
rialalla.

Rajattomat rakenteet:
- Kehitetään kulttuurilaitoksia

ennakkoluulottomasti.
- Uudistetaan ja kehitetään

rakenteita ja palveluita yh-
dessä.

- Eri toimijat tekevät aktii-
vista yhteistyötä.

Kutsuva ja kutkutteleva
kulttuuritarjonta: (alla)

Kulttuurista
työtä

Kulttuurin kumppanuusmalleja kokeiltu: yritysyhteistyötä
vahvistettu, Taiteen talon kokeilut, kulttuurilaitosten tilojen
avaamista kentän toimijoille

Testattu kentän kanssa uusia yhteistyöfoorumeita

Erilaisia taiteilijoiden työllistymisen kokeiluja ja pilotteja on
käynnissä. Esim. taiteilija mukana Perhekeskuksen mo-
niammatillisessa Reppu tiimissä -kokeilu valmis ja analy-
soitu.

Kulttuuria ja taidetta tuotu kaupunkitilaan taiteentekijöiden
toimesta.

Kulttuuri-, taide- ja luovien alojen osaamistarve ja verkostot
kartoitettu ja tarpeen mukaisia koulutuksia käynnistetty.

Kulttuurista
elinvoimaa

Uudistuvat ja luovat kohtaa-
misen tilat:

- Taiteen ja kulttuurin tekemi-
selle ja kohtaamisille on tilaa.

- Monipuoliset kokemisen tilat
törmäyttävät taiteeseen ja
kulttuuriin.

Kutsuva ja kutkutteleva kult-
tuuritarjonta:

- Taiteen ja kulttuurin veto-
voima luo elinvoimaa koko
alueelle.

- Alalla tehdään tiivistä kan-
sainvälistä yhteistyötä

Kulttuuripalveluverkko selvitystyö valmis ja tuottanut enna-
koivaa tietoa kehityksen tueksi.

Linnanniemen alueelle on laadittu taideohjelma ja aluetta
kehitetään Turun ensimmäisenä taidekaupunginosana.

Kulttuurirannan kehittämisen tavoitteet on kartoitettu. Kult-
tuurirannan konseptointiin on valittu konsultti, joka työstää
näkemystä kulttuurirannasta.

Turun Välitila-malli, jossa tiloja tarjotaan väliaikaisesti kult-
tuuriin käyttöön, kehitetty ja pilotoitu.

Purkukohteen yhteisötaideprojektin mahdolliset kohteet kar-
toitettu, verkostot koottu ja rahoitus selvillä.

Käyttötalouden määrärahat, Kulttuurin kärkihanke

Kulttuurin kärkihanke Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvioesitys 2023

Toimintakate 466 586- 642 543-



Ilmastotavoitteet vuosille 2023-2026 
Hiilineutraali Turku 2029
Turun päivitetty Ilmastosuunnitelma 2029 on hyväksytty kaupungin-
valtuuston yksimielisellä päätöksellä 16.5.2022 § 103. Arviointi- ja päi-
vitystyö käynnistettiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 
päätöksellä 22.3.2021 ja toteutettiin Pormestariohjelman mukaisesti 
ja uudistettu kaupunkistrategia huomioiden.

Turun ilmastosuunnitelma toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoi-
tetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen 
aikaan verrattuna ja mahdollistaa tämän mukaista kestävää elämää 
ja toimintaa yhteistyössä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Tavoitteena on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä ja 
ilmastopositiivinen siitä eteenpäin – eli alueen nettovaikutuksen muut-
taminen ilmakehää lämmittävästä sitä viilentäväksi. Kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämisen rinnalla tavoite vaatii alueen kasviston ja 
maaperän hiilinielujen lisäämistä sekä kompensaatiotoimien kehittä-
mistä ja toteuttamista. Samalla varaudumme mahdollisimman katta-
vasti ilmastonmuutoksen riskeihin ja vaikutuksiin.

Ilmastopolitiikan päätavoitteina ovat edelleen hiilineutraali kaupunki-
alue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin 
sekä kattava varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Tarkastetut päästövähennystavoitteet asetettiin valtuustokausittain 
seuraavasti:

- vuoteen 2025 mennessä päästöjä vähennetään vähintään
75 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

- vuoteen 2029 mennessä päästöjä vähennetään vähintään
90 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Turun ilmastosuunnitelma noudattaa yhteistä eurooppalaista työmal-
lia, jonka vaatimusten mukaisesti myös arviointi- ja päivitystyö on 
tehty ja raportoidaan myös Euroopan Komissiolle.

Ilmastosuunnitelma ohjaa konsernin toimia
Ilmastosuunnitelma 2029 ohjaa koko kaupunkikonsernin ilmastotoi-
mia. Palvelukokonaisuudet sekä konserniyhteisöt toteuttavat laajasti 
vaikuttavia toimenpiteitä sekä ilmastonmuutoksen hillintään että so-
peutumiseen liittyen. Näillä toimenpiteillä puututaan tehokkaasti suu-
rimpiin päästölähteisiin sekä vähennetään päästöjä kattavasti kai-
kessa toiminnassa ja toteutetaan johdonmukaisesti ilmastovastuuta, 
kannustetaan ja näytetään esimerkkiä.

Konsernin ilmastotoimilla pyritään:

 saavuttamaan hiilineutraali energiajärjestelmä ja lisäämään
uusiutuvaa energiaa ja vahvistamaan energiatehokkuutta, 

 saattamaan liikkumisjärjestelmän päästöt matalalle tasolle,
 luomaan kestävää yhdyskuntarakennetta ja rakentamaan

vähähiilisesti,
 vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja sekä

luomaan kompensaatiotoimia,
 vaikuttamaan ilmastovastuullisilla hankinnoilla ja investoin-

neilla ilmastoliiketoiminnan ja –innovaatioiden kehittymi-
seen,

 vahvistamaan ilmastonmuutoksen kestävyyttä,
 aktivoimaan kansalaiset, yhteisöt, yritykset ja sidosryhmät

ilmastotoimiin ja –ratkaisujen yhteiskehittelyyn, sekä
 vahvistamaan ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkaisuja luo-

vaa Turun korkeakoulujen tutkimus-, koulutus- ja innovaa-
tiotoimintaa sekä ilmasto-osaamista kaikilla koulutusta-
soilla.

Vahvoilla ilmastopolitiikan toimilla ja yhteistyöllä Turusta luodaan kan-
sainvälisesti johtavaa ilmastoratkaisujen innovaatio- ja kehitysaluetta,
jossa kehitetyt ja toteutetut ratkaisut sopivat käytettäviksi myös muu-
alla.

Ilmastobudjetointi ja Hiilineutraali Turku 2029 inves-
tointiohjelma
Pormestarisopimuksen mukaisesti Turku ottaa käyttöön ilmastobud-
jetoinnin osana ilmastotavoitteiden toteutuksen näkyvyyden ja tavoit-
teiden seurannan kehitystä.

Ilmastobudjetti otetaan käyttöön vuoden 2023 talousarvion valmiste-
lusta alkaen ja ensimmäinen versio keskittyy peruskaupungin ja kon-
serniyhtiöiden ilmastotavoitteisiin ja ilmastoinvestointeihin. Ilmasto-
vaikutusten arviointikehikkona käytetään vuonna 2022 julkaistua EU:n
taksonomialuokitusta, joka mahdollistaa ympäristötavoitteiden moni-
ulotteisen tarkastelun ja vihreän rahoituksen hyödyntämisen.  Takso-
nomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voi-
daan katsoa kestäviksi.

Turku on hakemassa merkittävää osaa rahoituksestaan Euroopan in-
vestointipankilta. Tämä on ilmoittanut lisäävänsä asteittain EU-takso-
nomiaan nojautuvia rahoituspäätöksiään. Turku tarkastelee investoin-
teja taksonomian kuuden ympäristötavoitteen näkökulmasta:

1. Ilmastonmuutoksen hillintä,

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen,

3. Vesivarojen ja merten luonnon varojen kestävä käyttö
ja suojelu,

4. Siirtyminen kiertotalouteen,

5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentä-
minen, ja

6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin suo-
jelu ja ennallistaminen.

Turku on valittu Euroopan komission päätöksellä Euroopan 100 hiili-
neutraalin kaupungin missioon, johon sisältyy investointiohjelman laa-
timinen ja toteuttaminen.

Ensimmäisen vaiheen tuloksena kaupungin talousarviossa on ilmas-
tobudjetoinnin kokonaisuus, jossa investointisuunnitelmat sisältävät
hyvät ilmasto- ja kiertotalouskriteerit, jotka ovat yhteensopivat EU:n
vihreän rahoituksen taksonomian kanssa. Konserniyhteisöjen talous-
arviokorteissa on ilmasto- ja kiertotalouspanostukset. Hiilineutraali
Turku 2029 investointiohjelma pannaan toimeen osana talousarvion
2023 investointien valmistelua, päätöksentekoa, käynnistämistä ja to-
teuttamista.

Ilmastobudjetoinnin yhteydessä tehdään vuosittain Hiilineutraali
Turku 2029 investointiohjelman valmistelua ja kehitetään ilmastobud-
jetoinnin mallia. Turku on saanut Ympäristöministeriöltä rahoituksen
Vähähiilinen kiertotalouskaupunki -hankkeelle (VÄKI), jonka pääsi-
sältö on ilmastobudjetoinnin kehittäminen. Ilmastobudjetointia ja il-
masto-ohjelmaa vahvistetaan ilmastoinvestointien osalta huomioi-
malla aikaisempaa paremmin kiertotalouden osuus vähähiilisyyteen
sekä luontoratkaisujen ilmastovaikutus. Hanke pohjautuu Turun kau-
pungin ohjaaviin asiakirjoihin, joissa on tunnistettu vahva yhteys kier-
totalouden ja ilmastotavoitteiden välille.

Hiilineutraali Turku 2029 investointiohjelma vaikuttaa vahvasti il-
masto- ja kiertotaloustavoitteisiin, ja sille on myös jatkovaihe. Jatko-
vaiheiden tuloksena kaupungin ja konserniyhteisöjen talousarviossa



2025 on ilmastobudjetoinnin kokonaisuus, joka sisältää myös kierto-
talouden ja on yhteensopiva EU:n vihreän rahoituksen taksonomian
kanssa. Ilmastobudjetoinnin ”Turun malli” on kehitetty ja testattu sekä
arvioitu Turun omia ja toisten kaupunkien kokemuksia hyödyntäen.
Kaupunkikonsernin kyky valmistella, ohjelmoida ja toteuttaa ilmasto-
ja kiertotalousvaikuttavia investointeja on merkittävästi ja pysyvästi
vahvistunut. Toimintamallit ovat sisällöllisesti valmiit myös muiden
kuntien käytettäväksi.

Lisäksi ilmastovastuullisten investointien näkyvyyteen tullaan panos-
tamaan jatkossa entistä enemmän sekä viestinnässä että valtakun-
nan mediassa.

Turku konsernin ilmastotavoitteita toteuttavat il-
mastoinvestoinnit
Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmiin on kirjattu pormesta-
riohjelman ilmastotavoitteet. Hiilineutraaliuden lisäksi näihin sisältyvät
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, resurssiviisauden ja luonnon
monimuotoisuuden tavoitteet. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii
kiertotalouden ratkaisuja. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosystee-
mien turvaaminen hidastavat ilmastonmuutosta ja auttavat siihen so-
peutumisessa.

Konserniyhteisöt ovat kirjanneet vuoden 2023 tuloskortteihin ilmasto-
tavoitteet, joiden mukaan yhteisöt toteuttavat Turun Ilmastosuunnitel-
maa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi
vuoteen 2029 mennessä. Yhteisenä tavoitteena yhteisöt ovat sitoutu-
neet kehittämään liikkumisratkaisunsa ja/tai työmaansa hiilineutraa-
leiksi jo vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteiden toteutumista mittaroi-
daan seuraamalla liikkumisen ja työmaiden päästöjen kehitystä tai
laskemalla ei-fossiilisten ajoneuvojen osuuden kehitys yhteisön ajo-
neuvokannasta tai päästöttömien työmaiden osuus yhteisön toimin-
nassa. Yhteisöt myös osallistuvat investoinneillaan konsernin yhtei-
seen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää
EU-taksonomian mukaisesti.

Turku-konsernin investointien keräämisen yhteydessä on tehty en-
simmäistä kertaa systemaattinen ilmastoinvestointien luokitteluharjoi-
tus. Mikäli investointi pyrkii edistämään jotain taksonomian mukaista
ympäristötavoitetta, se on luokiteltu ilmastoinvestoinniksi. Ilmastoin-
vestoinnit on luokiteltu kuuteen eri luokkaan perustuen niiden ensisi-
jaiseen ympäristötavoitteeseen. Turku-konsernin ilmastoinvestoinnit
vuosina 2023–2026 ovat yhteensä 1253,4 milj. euroa. Investoinnit, joi-
den ympäristötavoitteita ei ole talousarvion 2023 laadinnan hetkellä
vielä arvioitu, ovat 279,3 milj. euroa. Investoinnit, jotka eivät aktiivi-
sesti pyri toteuttamaan mitään taksonomian ympäristötavoitteista ovat
yhteensä 132,0 milj. euroa.

Talousarvion 2023 osalta tehty investointien luokittelu perustuu inves-
tointien ensisijaiseen EU-taksonomian mukaiseen ympäristötavoittee-
seen. Näiden ympäristötavoitteiden toteumaa tullaan tarkastelemaan
vuoden 2023 aikana taksonomia-asetusten mukaisten teknisten arvi-
ointikriteerien avulla. Tämän tarkastelun yhteydessä tullaan lisäksi
huomioimaan, miten investoinnit edistävät ensisijaisen tavoitteensa
ohella muita taksonomian ympäristötavoitteita. Näin ollen talousarvi-
ossa 2024 Turku konsernin ilmastoinvestointien kuvaus tulee edel-
leen tarkentumaan.

Konserniyhtiöt
Konserniyhtiöiden yli 1 milj. euron investoinnit on koottu talousar-
vioprosessin yhteydessä ja nämä investoinnit on luokiteltu edellä esi-
tetyn mukaisesti ilmastoinvestointeihin sekä ympäristötavoitteiden
osalta ei-arvioituihin ja ei-ympäristötavoitteita sisältäviin investointei-
hin. Konserniyhtiöt ovat ilmoittaneet vuosille 2023–2026 investointeja
yhteensä 1018,5 milj. euroa. Näistä 724,8 milj. euroa on investointeja,
jotka pyrkivät edistämään jotain taksonomian ympäristötavoitteista.

Investointeja, joiden ympäristötavoitteita ei ole arvioitu on yhteensä
206,1 milj. euroa. Lisäksi yhteensä 87,7 milj. euroa investoinneista ei
sisällä ympäristötavoitteita. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty in-
vestointien vuosittainen jakauma.

Konserniyhtiöiden vuosien 2023–2026 ilmastoinvestoinneista 596
milj. euroa pyrkii ensisijaisesti edistämään ilmastonmuutoksen hillin-
tää. Ilmastonmuutoksen hillintää edistävistä investoinneista 98 % koh-
distuu energiatehokkuuden parantamiseen sekä sähköverkkojen ke-
hittämiseen. Loput 2 % kohdistuu ilmastoneutraaliin liikkumisen kehit-
tämiseen fossiilivapaiden ajoneuvojen ja hiilineutraalin infrastruktuu-
rin muodossa. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi myös ilmaston-
muutokseen sopeutuminen on huomioitu konserniyhtiöiden investoin-
neissa, ja tätä ensisijaisesti tavoittelevat investoinnit ovat yhteensä
38,3 milj. euroa. Konserniyhteisöjen sopeutumisen investointeihin lu-
keutuvat esimerkiksi viemäriverkostojen kehittäminen sekä erilaisten
tulvarakenteiden huomioiminen suunnittelussa.

Konserniyhteisöt eivät ole esittäneet biologisen monimuotoisuuden
suojelua ensisijaisesti tavoittelevia investointeja, mihin kiinnitetään
huomiota jatkossa. Ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen vai-
kuttavat kuitenkin välillisesti muut taksonomian ympäristötavoitteet
kuten vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu,
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja siirtyminen kiertotalou-
teen. Konserniyhtiöiden investoinnit, jotka pyrkivät ensisijaisesti edis-
tämään näitä ympäristötavoitteita, ovat yhteensä 90,5 milj. euroa.
Vuoden 2023 aikana tehtävän tarkastelun yhteydessä tullaan teke-
mään selvitys muiden kuin ensisijaisten ympäristötavoitteiden osalta.
Alla olevassa kuvaajassa on esitetty konserniyhteisöjen ilmastoinves-
tointien jakauma ensisijaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti.



Peruskaupunki
Peruskaupungin investoinnit on koottu talousarvioprosessin yhtey-
dessä ja luokiteltu sekä tila- että infrainvestointien osalta ilmastoin-
vestointeihin sekä ympäristötavoitteiden osalta arvioimattomiin ja ym-
päristötavoitteita sisältämättömiin investointeihin. Tilapalvelualueen
investoinnit vuosille 2023–2026 ovat yhteensä 273,2 milj. euroa.
Näistä ilmastoinvestointeja on 235,0 milj. euroa. Investointeja, joiden
ympäristötavoitteita ei ole arvioitu on yhteensä 36,0 milj. euroa. Li-
säksi yhteensä 2,2 milj. euroa investoinneista ei sisällä ympäristöta-
voitteita. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty investointien vuosittai-
nen jakauma.

Tilapalvelualueen vuosien 2023–2026 ilmastoinvestoinneista 215,2
milj. euroa pyrkii ensisijaisesti edistämään ilmastonmuutoksen hillin-
tää. Turku on ottanut tilainvestointiensa ympäristövaikutusten arvioin-
nin tueksi käyttöönsä RTS-ympäristöluokituksen. Ympäristöluokitus-
järjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suoma-
laiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. Kri-
teeristöä ollaan kuitenkin parhaillaan yhdenmukaistamassa takso-
nomian teknisten arviointikriteerien kanssa, mitä on hyödynnetty tule-
vien tilainvestointien luokittelussa. Alla olevassa kuvaajassa on esi-
tetty tilapalveluiden ilmastoinvestointien jakauma vuosille 2023–2026.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi myös ilmastonmuutokseen so-
peutuminen on huomioitu tilainvestoinneissa, ja tätä ensisijaisesti ta-
voittelevat investoinnit muodostavat yhteensä 19,9 milj. euroa. Tila- ja
infrainvestointeihin liittyvät sopeutumisratkaisut on huomioitu Turussa
muun muassa siniviherkertoimella, joka on pihasuunnitelmien tarkas-
tustyökalu. Siniviherkerroin erittelee tontin/korttelin vihertehokkuutta
eli kasvillisuuden ja ekologisesti hyödyllisten pintojensuhdetta raken-
nettuun pinta-alaan. Työkalulla voidaan myös arvioida, miten paljon
tontin kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät
hulevettä. Kasvillisuuden määrän ja laadun arvioinnin kautta työka-
lulla on yhteys ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi myös biolo-
gisen monimuotoisuuden suojeluun, vaikka tätä ei tilainvestoinneissa

olekaan määritetty ensisijaiseksi ympäristötavoitteeksi.

Infrapalvelualueen investoinnit vuosille 2023–2026 ovat yhteensä
507,3 milj. euroa. Näistä ilmastoinvestointeja on 293,6 milj. euroa. In-
vestointeja, joiden ympäristötavoitteita ei ole arvioitu on yhteensä 37,2
milj. euroa. Yhteensä 42,2 milj. euroa investoinneista ei sisällä ympä-
ristötavoitteita. Lisäksi, muut kuin kevyenliikenteen tiet, jotka liittyvät
täydennysrakentamiseen ilmastoystävälliseen liikkumiseen kannusta-
van tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeellä, on luoki-
teltu erikseen. Kuvatun mukaiset täydennysrakentamisen infrainves-
toinnit ovat vuosina 2023–2026 yhteensä 134,3 milj. euroa. Alla ole-
vassa kuvaajassa on esitetty infrainvestointien jakauma vuosille
2023–2026.

Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa rakentamisen kasvihuo-
nekaasupäästöjen pienentämiseen. Rakentaminen olemassa olevan
infran äärelle vähentää infrarakentamisen päästöjä ja lisäksi rakenta-
malla olemassa olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle, voi-
daan rajoittaa liikenteen päästöjä. Jotta täydennysrakentaminen olisi
taksonomian mukaista, tulee rakennettavien teiden olla tarkoitettu
joukkoliikenteelle ja näin ollen sijaita joukkoliikenteen reiteillä. Infrain-
vestointien täydennysrakentamiseen liittyvät kohteet tullaan tarkasta-
maan tulevien joukkoliikenneyhteyksien osalta ennen lopullista luokit-
telua taksonomian mukaiseen ilmastonmuutoksen hillinnän edistä-
mistä tavoittelevaan toimintaan.

Infrapalvelualueen vuosien 2023–2026 ilmastoinvestoinneista 206,8
milj. euroa pyrkii ensisijaisesti edistämään ilmastonmuutoksen hillin-
tää. Nämä investoinnit kohdistuivat lähinnä kevyenliikenteen infraver-
koston kehittämiseen pyörä- ja kävelyteiden sekä esimerkiksi valais-
tuksen parantamisen muodossa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
on huomioitu infrainvestoinneissa esimerkiksi kunnianhimoisella sini-
viherkertoimella, jolla varaudutaan huleveden kasvavaan määrään.
Myös merenpinnan nousu on huomioitu sataman rakenteissa. Sopeu-
tumista ensisijaisesti tavoittelevat infrainvestoinnit ovat yhteensä 73,6
milj. euroa.

Yllä olevassa kuvaajassa on esitetty infrapalveluiden ilmastoinves-
tointien jakauma vuosille 2023–2026. Ilmastoinvestoinneista 5,5 milj.



euroa kohdistui biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suo-
jelun ja ennallistamisen tavoitteluun. Investointeihin kuuluu puistojen
lisäksi erinäisten luontoarvojen huomiointi. Kaavasuunnittelussa on
esimerkiksi huomioitu tarve puiden kaatamattomuudelle suojeltujen
lepakoiden ruokailuympäristön säilyttämiseksi. Ajanjaksolla 2023–
2026 5,1 milj. euroa investoinneista tavoittelee vesivarojen ja merten
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua ja 2,7 milj. euroa kierto-
taloussiirtymän edistämistä. Näiden luokkien ympäristötavoitteet vai-
kuttavat välillisesti myös biologisen monimuotoisuuden suojeluun.



TALOUSARVIO- JA  

TALOUSSUUNNITELMAT 



 
 
 
 

 

LUKUOHJEET:  

TULOSLASKELMA 

TOIMINTAKATE ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.  

VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskei-
nen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelma-
poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä.  

TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauk-
sia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.  

Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat  

Toimintatuotot/Toimintakulut, %  
Määritelmä: 100 x toimintatuotot/(toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)  

Vuosikate %:a poistoista:  
Määritelmä: 100 x vuosikate/poistot  

RAHOITUSLASKELMA  

TOIMINNAN RAHAVIRTA osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan 
rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoitus-
lähteisiin turvautumatta.   

Vuosikate saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja vuosikatteen korjaukset esitetään rivillä Tulorahoituksen korjauserät. Korjauseriä 
ovat pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot, mikäli ne on esitetty toiminnan muissa tuotoissa sekä toiminnan muihin kului-
hin merkityt pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot. 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA osoittaa sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestä-
miseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.  

Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin 
saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuksien os-
toja että aineettomia ja aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. Investoin-tien rahavirta -nimikkeen alla esitetään 
myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset luovutustulot.  

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden 
sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.  

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin 
antolainojen ja lainakannan muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-
tokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset.  

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta.  

Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat  

Investointien tulorahoitus, %  
Määritelmä: 100* vuosikate/investointien omahankintamenot (=käyttöomaisuusinvestoin-tien hankintameno - investointien rahoitus-
osuudet)  

Lainakanta 31.12.   
Määritelmä: Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) 

 



Virkaesitys – tuloslaskelma
Tuhatta euroa TOT 2021 TA 2022 OVK2/2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026

TOIMINTATUOTOT 515 179 453 201 467 385
Valmistus omaan käyttöön 1 881 1 610 1 690
TOIMINTAKULUT 1 647 560 1 638 849 1 702 171
TOIMINTAKATE -1 130 500 -1 184 038 -1 233 095 -535 039 -540 712 -552 436 -563 648
Verotulot ja valtionosuudet 1 195 212 1 187 334 1 237 235 571 177 554 717 567 022 575 585
Rahoitustuotot- ja kulut 26 191 29 199 30 091 33 757 28 744 23 637 19 825
Vuosikate 90 903 32 495 34 231 69 895 42 749 38 223 31 762
Poistot ja arvonalentumiset 57 294 63 517 61 811 56 048 55 394 57 860 61 621
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 10 000 30 000
TILIKAUDEN TULOS 33 609 -31 022 -27 581 13 847 -12 645 -9 637 141
Varausten ja rahastojen
muutokset 2 194 2 145 2 198 2 034 1 953 1 953 1 953
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 35 803 -28 877 -25 382 15 881 -10 692 -7 684 2 094



Virkaesitys – investoinnit



Tuhatta euroa TP 2021 TA 2022 OVK2/2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026

Vuosikate -162 465 32 495 35 300 69 895 42 749 38 223 31 762
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 10 000 30 000
Tulorahoituksen korjauserät -26 832 22 008 -23 800 18 405 13 400 11 390 9 380
Toiminnan rahavirta -135 633 10 487 11 500 51 490 29 349 36 833 52 382
Investointimenot 140 848 176 025 143 400 221 177 241 916 239 320 196 932
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2 117 3 063 5 500 10 625 6 927 3 247 3 280
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 33 812 38 214 38 400 22 000 17 000 15 000 12 000
Investointien rahavirta -104 919 -134 747 -99 500 -188 552 -217 988 -221 073 -181 652
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -240 552 -124 260 -88 000 -137 062 -188 639 -184 240 -129 270
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset -86 696 -50 189 -50 200 -40 625 -39 993 -38 206 -60 743
Antolainasaamisten lisäykset - 93 634 75 480 75 500 70 000 60 000 55 000 80 000
Antolainasaamisten vähennykset + 6 938 25 291 25 300 29 375 20 007 16 794 19 257
Lainakannan muutokset 82 976 125 760 125 800 165 760 230 760 203 367 223 367
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 90 000 220 000 170 000 190 000 205 000 220 000 270 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys + 54 240 124 240 124 200 54 240 4 240 46 633 76 633
Lyhytaikaisten lainojen muutos 47 217 30 000 80 000 30 000 30 000 30 000 30 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -15 217 75 571 75 000 125 135 190 767 165 161 162 624
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -255 769 -48 690 -13 000 -11 927 2 128 -19 079 33 354

Virkaesitys – rahoituslaskelma



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET JA  

TALOUDELLISET TAVOITTEET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



Kaupunginvaltuusto

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Kaupunginvaltuusto
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden
valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuo-
deksi kerrallaan neljän vuoden välien järjestettävillä vaaleilla.

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2021 – 2025 yhteensä
67 valtuutettua, joiden määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin
asukaslukuun.

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja talou-
desta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuuston
tehtävät on määrätty kuntalaissa. Sen mukaan valtuusto päättää:

1. kuntastrategiasta;
2. hallintosäännöstä;
3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden ta-

voitteista;
6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen

yleisistä perusteista;

9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta
toisen velasta;

10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä
toisin säädetä;

11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perus-
teista,

12. tilintarkastajien valitsemisesta;
13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrä-

tyistä asioista.

Kaupunginvaltuutettujen paikkajako puolueittain 2021 – 2025:

Kansallinen Kokoomus 16
Suomen Sosialidemokraattinen puolue 13
Vasemmistoliitto 11
Vihreä Liitto 10
Perussuomalaiset 9
Ruotsalainen Kansanpuolue 3
Suomen Keskusta 3
Suomen Kristillisdemokraatit 1
Liike Nyt 1

Kaupunginvaltuuston määrärahoista maksetaan valtuutettujen
kokouspalkkiot sekä tilojen käytöstä aiheutuvat vuokrat.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €
Käyttötalousosa

Tunnusluku
Tilinpäätös

2021
Talousarvio

2022
muutoksin

Talousarvio
2023

Talous-
suunnitelma

2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 1 045 1 055 1 050 1 060 1 075 1 090

Toimintakate -1 045 -1 055 -1 050 -1 060 -1 075 -1 090

Muutos-%   1,0 % -0,5 % 1,0 % 1,4 % 1,4 %



Keskusvaalilautakunta

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Keskusvaalilautakunta

Tilivelvolliset viranhaltijat: Keskusvaalilautakunnan sihteeri, lakimies Henna Saanakorpi
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kes-
kusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta on vaalilakiin perus-
tuva lakisääteinen toimielin, jonka keskeisin tehtävä on vaalien
toimittaminen.  Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Kes-
kusvaalilautakunta on ottanut sihteereikseen kaksi lakimiestä Tu-
run kaupungin konsernihallinnon lakipalveluiden yksiköstä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina
sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
Keskusvaalilautakunta toimii kuntavaaleissa sekä valtiollisissa-
vaaleissa. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta
vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja
kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa kuntavaa-
leissa tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.
Aluevaalien ääntenlaskenta suoritetaan pääosin samoin kuin
kuntavaalien ääntenlaskenta.

Toimintaympäristön muutostekijät

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023, presidentinvaali 28.1.2024
(lisäksi mahdollinen toinen vaalikierros), sekä samana vuonna
toimitetaan europarlamenttivaalit 9.6.2024. Alue- ja kuntavaalit
toimitetaan samanaikaisesti 13.4.2025. Vuosi 2026 on vaaliton
vuosi, jolloin säännönmukaisia vaaleja ei toimiteta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta kos-
keva hallituksen esitys (HE241/2020) on hyväksytty eduskun-
nassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain voimaan 1.7.2021.
Uudistuksessa maahan perustettiin 21 hyvinvointialuetta, joista
jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä aluevaaleilla.
Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien
kanssa.

Kunta- sekä aluevaaleissa  keskusvaalilautakunta varautui ko-
ronapandemiasta johtuviin poikkeusjärjestelyihin. Tiedossa ei ole
vielä, millainen koronapandemian tilanne on eduskuntaavalien ai-
kana, mutta keskusvaalilautakunnan tulee varautua mahdollisiin
poikkeusjärjestelyihin ja terveysturvallisuuteen liittyviin hankintoi-
hin vuoden 2021 kuntavaalien ja vuoden 2022 aluevaalien ta-
paan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vauhdittaa hintojen nousua,
sekä tilausten saatavuusongelmia saattaa esiintyä. Kunnan tulee
varautua kaikkiin vaalien järjestämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin poikkeusoloista huolimatta ja huomioida nämä talouden
suunnittelussa.

Toiminnan kehittäminen

Keskusvaalilautakunta käyttää samoja asianhallinta- ja tiedonvä-
litysjärjestelmiä kuin muutkin toimielimet ja noudattaa vaalilaista
johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta samoja kokous- ja muita
käytäntöjä.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Toimintatulot 231 440 358 700 0 0

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 692 526 549 860 549 66

Toimintakate -461 -86 -191 -160 -549 -66

Muutos-% -81,5 % 123,8 % -16,3 % 242,3 % -88,0 %

Lisätietoja:
2021 Kuntavaalit
2022 Aluevaalit
2023 Eduskuntavaalit
2024 Presidentinvaali (& mahdollinen toinen vaalikierros) ja europarlamenttivaalit
2025 Alue- ja kuntavaalit
2026 Vaaliton vuosi, ei säännönmukaisia vaaleja



Tarkastuslautakunta

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginreviisori Kari Koivuluhta

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

 järjestää hallinnon ja talouden tarkastus ja arviointi
 huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh-

teensovittamisesta
 tuottaa kaupungin ja sen strategisen johtamisen ja toiminnan

kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa
 valtuustolle ja muille päätöksentekijöille
 kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle
 kaupungin henkilöstölle

 arvioida valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja ta-
lousarviotavoitteiden toteutumista koko kuntakonsernissa ja
sitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla

 valvoa kuntalain 84 §:sä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitta-
misvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val-
tuustolle tiedoksi

 muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita.

Arviointi- ja tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa kaupun-
kikonsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tuloksellisuus
sekä kuntalaisten etujen toteutuminen.

Toimintaympäristön muutostekijät

Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttään vaikuttavat vaatimukset
talouden tasapainottamisesta, tasapainottamista koskevien suun-
nitelmien sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen ja riittävyyden ar-
vioinnin tarve.

Toimintaan vaikuttavat myös kuntakonsernin toiminnan ja palve-
lutuotannon organisointi, järjestämistapa ja johtaminen sekä
näissä tapahtuvat muutokset.

Lisäksi lautakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin
voimassa olevien ohjausasiakirjojen rakenne ja sisältö sekä ne
muutostekijät, jotka vaikuttavat kaupunkikonsernin ja sen eri osien
toimintaan ja tulokseen. Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia
muutoksia muun muassa lainsäädännöstä sekä lisääntyvästä
kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä johtuen.

Toiminnan kehittäminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on tukea valtuuston päättämien
strategisten tavoitteiden toteutumista toiminta-ajatuksensa mukai-
sesti. Tavoitteiden toteutumista tuetaan arviointitoiminnalla, jossa
tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista
ja vaikutuksia organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa. Arviointi-
toiminnalla pyritään kattamaan olennaisimmiksi katsotut asiako-
konaisuudet tai toiminnot valtuustokauden aikana. Arviointitoimin-
nan tuloksista raportoidaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella ta-
valla.

Tarkastuslautakunnan toiminnan sisältöön vaikuttavat muun mu-
assa toimintaympäristössä ja kaupungin omassa toiminnassa ta-
pahtuvat muutokset ja kulloinkin asetetut tavoitteet. Tarkastuslau-
takunnan toimintatapoja ja toiminnan sisältöä kehitetään jatku-
vasti vastaamaan eteen tulevia haasteita.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Käyttötalousosa

Tunnusluvut Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 535 554 563 571 580 589

Toimintakate -535 -554 -563 -571 -580 -589

Muutos-% 3,9 %  1,6 % 1,4 % 1,6 % 1,6 %



Konsernihallinto

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Konsernihallinnon toimintasuunnitelma 2023

Kuvaus toiminnasta

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoi-
dosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa
toimii myös konsernijaosto.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonser-
nin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä nii-
den toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitii-
kan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhtei-
söille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja
talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto ohjaa, seuraa
ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä
niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii vuoden 1.6.2021
alusta Konsernihallinto, työllisyyden palvelukokonaisuus sekä 26
strategista yhteisöä. Strategisten yhteisöjen osalta kaupunginhal-
litus on delegoinut toimivaltansa konsernijaostolle, joka huolehtii
yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määritte-
lystä ja seurannasta.

Pormestari johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa
ja muuta toimintaa. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö.
Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin varsinaisten valtuutet-
tujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi
jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu. Pormes-
tari valitaan vaalilla ennen kaupunginhallituksen jäsenten ja vara-
jäsenten valintaa. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisten val-
tuutettujen keskuudesta pormestarille sijaisen, mikäli pormestari
poissaolo kestää yli kaksi kuukautta.

Pormestari johtaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
asettamien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edellyttämää
poliittista prosessia, toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginhal-
lituksen konsernijaoston puheenjohtajana sekä vastaa kuntalais-
ten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. Pormestari
edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuk-
sissa. Pormestari ohjaa strategian ja talousarvion sekä muiden
esittelyynsä ottamien asioiden valmistelua.

Kansliapäällikkö johtaa pormestarin alaisuudessa kaupunkikon-
sernin toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä. Kansliapäällikkö
on järjestämisjohtajan, yhteisten palveluiden hallintojohtajan, pal-
velujohtajien, omistajaohjausjohtajan, elinvoimajohtajan, johta-
van kaupunginsihteerin, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, vies-
tintäjohtajan, strategiajohtajan ja tarkastusjohtajan lähijohtaja.

Konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon
valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa por-
mestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoi-
don johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa. Kon-
sernihallintoon kuuluvat johdon tuki, yhteiset palvelut ja järjestä-
mistoiminto.

1. Johdon tuki

Johdon tukeen kuuluvat pormestarin suorassa ohjauksessa toi-
mivat yksiköt, joiden tehtävänä on tukea johtoa strategisen johta-
misen vahvistamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi.

2. Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut vastaavat talouteen, henkilöstöasioihin, hankin-
toihin, tila-asioihin, viestintään ja markkinointiin, kehittämiseen,
lakiasioihin, asiakaspalveluun, IT-toimintoihin, tietopalveluihin,
työterveyshuoltoon sekä yleishallintoon liittyvistä kaupungin yh-
teisistä palveluista.

3. Järjestämistoiminto

Järjestämistoiminnon tehtävä on integroida, tukea ja ohjata kau-
punkitasoisia yhteisiä toimintamalleja. Järjestämistoiminto huo-
lehtii kaupunkitasoisista linjauksista ja prosesseista liittyen palve-
lujen hallintaan, asiakasohjaukseen ja toiminnanohjaukseen.
Vuoden 2023 aikana tarkennetaan järjestämisen näkökulmaa
palvelukokonaisuuksissa sekä järjestämisen toimintamallin koko-
naisuutta. Järjestämistoiminto vahvistaa yhteisvaikuttavan hyvin-
voinnin, elinvoiman ja kaupunkiympäristön johtamista asiakkai-
den tarpeiden mahdollisimman tehokkaaksi täyttämiseksi.

Osana järjestämistoimintoa toimivat myös hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen- sekä maahanmuuttajapalvelujen (International
House Turku) -yksiköt.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muu-
tokset

Ulkoisen toimintaympäristön merkittävin muutostekijä tulee ole-
maan 1.1.2023 voimaan astuva sosiaali- ja terveyspalvelu-uudis-
tus. Merkittävä osa kaupungin toiminnasta, hyvinvoinnin palvelu-
kokonaisuus ja aluepelastuslaitos mukaan lukien näihin liittyvät
tukipalvelut, siirtyy 1.1.2023 käynnistyvien hyvinvointialueiden
vastuulle. Kaupungin vastuulle jää useita aiemmin hyvinvoinnin
palvelukokonaisuudessa toteutettuja tehtäviä, kuten mm. ehkäi-
sevä päihde- ja mielenterveystyö, vastuu työvoiman ulkopuolella
olevien kotouttamisesta. Muutoksella tulee olemaan merkittävä
vaikutus myös konsernihallinnon toimintaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan vastuulle.
Tästä syystä hyvinvointialueen ja Turun kaupungin yhteistyön yh-
dyspintojen ja työnjaon määrittelyä ja siltaamista on jatkettava.
Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluverkon ja asiakasoh-
jauksen kehittämiseen on löydettävä yhteistyömalli Hyvinvointi-
alueen kanssa. Hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään edel-
leen, konsernihallinnon roolina on tukea ja koordinoida tätä toi-
mintaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan päättyessä
kaupunkiin perustetaan Hyvinvoinnin lautakunta kuluvan valtuus-
tokauden loppuun asti.

Epävakaa geopoliittinen tilanne, inflaatio ja sen aiheuttama kus-
tannusten nousu, väestön ikääntyminen, osaavien työntekijöiden
ja työn kohtaanto-ongelma, hyvinvointiin liittyvien ongelmien ka-
saantuminen ja resurssien oikea kohdentaminen ovat esimerk-
kejä toimintaympäristöön liittyvistä haasteista, joiden ratkaisemi-
nen edellyttää kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta. Kau-
pungin palvelurakennetta on suunnattava mahdollistavaan ja en-
naltaehkäisevään työhön.
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Väestön kehitys

Vuonna 2021 Turun väkimäärä oli 195 137, kasvua oli 746 vuo-
desta 2020, edellisen kerran Turun väestö kasvoi alle 1000 hen-
gellä vuonna 2009. Merkille pantavaa on, että Turun väestönkas-
vun perustuu lähinnä maahanmuuttoon Suomen ulkopuo-
lelta.  Kuntien välinen muuttoliike ja luonnollinen väestökasvu oli-
vat Turulle tappiollisia.

Vuodesta 2017 vuoteen 2021 Turun väestö on kasvanut yh-
teensä 5 468 hengellä. 75 prosenttia kasvusta johtuu muunkieli-
sistä ja vuonna 2020 Turussa asui 16 701 lapsiperhettä eli 35 %
kaikista perheistä oli lapsiperheitä. 19 % turkulaisista lapsista oli
muunkielisiä.  Muunkielisen väestön kasvu on kasvanut viiden
vuoden aikana 20 prosenttia, kun taas suomen- ja ruotsinkielinen
väestö on kasvanut samalla ajanjaksolla vain prosentin. Alle 18-
vuotiaiden osalta väestönkasvu johtuu täysin muunkielisen väes-
tön kasvusta, suomen ja ruotsinkielisten osalta väestö väheni
kolme prosenttia vuosina 2017–2021.

Vahva kaupungistumistrendi jatkui, joskin koronapandemian ai-
kana muutto kehyskuntiin lisääntyi. Kysyntä kerrostaloasunnoista
on jatkunut suurena ja rakentaminen on vilkasta. Lisäksi turku-
laisten korkeakoulujen hieno menestys yhteishaussa lisää Turun
vetovoimaa, kasvattaa osaavaa työvoimaa ja laajentaa kaupun-
gin väestön osaamispohjaa.

Hyvinvointi

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin riskit kasvaneet. Kou-
luterveyskyselyn 2021: suurin osa turkulaisista lapsista ja nuo-
rista on tyytyväisiä elämäänsä, mutta kehitys on laskusuunnassa
kaikissa ikäluokissa verrattuna koronaa edeltävään vuoteen
2019. Kyselyn tuloksissa poikien hyvinvoinnin tila näyttäytyy sel-
keästi tyttöjä positiivisemmalta. Korona-ajan huolenaiheiksi nou-
sevat yksinäisyys, ahdistuneisuus ja mielialan pulmat sekä sek-
suaalinen ehdottelu ja ahdistelu.

Mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet nuorilla; ennaltaeh-
käisyyn on jatkossa panostettava yhteistyössä hyvinvointialueen
kanssa. Polarisaatio näkyi korona-aikana myös työikäisessä vä-
estössä sekä ikäihmisillä. Työikäisten psyykkinen kuormittunei-
suus ja osalla myös taloudelliset haasteet ovat lisääntyneet, kun
taas osalla erityisesti etätyön lisäämä vapaa-aika on lisännyt tyy-
tyväisyyttä. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet erityi-
sesti yksin asuvilla ja ikäihmisillä.

Ilmasto

Turku toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa
maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen ja mahdollistaa tämän
mukaista kestävää elämää yhdessä kansalaisten, yritysten ja yh-
teisöjen kanssa. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmasto-
suunnitelman 2029 yksimielisesti 11.6.2018 § 142. Tavoitteena
on hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivi-
nen siitä eteenpäin – eli alueen nettovaikutuksen muuttaminen
ilmakehää lämmittävästä sitä viilentäväksi. Kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisen rinnalla tavoite vaatii hiilen sidonnan li-
säämistä ja uusiutuvan energian ylituotantoa suhteessa alueen
omaan kulutukseen sekä kiertotalouden vahvistamista. Samalla
varaudumme mahdollisimman kattavasti ilmastonmuutoksen ris-
keihin ja vaikutuksiin.

Työttömyystilanne 

Maan hallitus on asettanut työllisyysasteen 75 %:iin. Tavoittee-
seen on vielä matkaa niin Varsinais-Suomessa kuin koko maas-
sakin. Turussa työttömyys on ennen covid 19 –epidemiaa ollut
laskusuuntainen ja pitkäaikaistyöttömyyskin väheni.

Työttömyystilanne on suhdanneherkkä ja vaihtelee laajasta työt-
tömyydestä työvoimapulaan. Molempia ilmiöitä esiintyy samanai-
kaisesti; osaavasta työvoimasta on pulaa mm. työväestön ikään-
tymisen seurauksena sekä uusilla ja kehittyvillä aloilla, esimer-
kiksi tekniikan alalla ja terveyspalveluita tarjoavissa organisaa-
tioissa. Korona-aikana on tapahtunut henkilöstön siirtymistä työl-
listäville aloille, kuten matkailu- ja ravintola-alan tehtävistä muihin
töihin. Tästä seuraa rekrytointivaikeuksia alan työtehtäviin. Työn-
antajien tarve ja työvoima ovat kaukana toisistaan.  

Kohtaanto-ongelman ja pitkittyvän työttömyyden haasteet ovat
koronan jälkeen yhä uudelleen ratkaistavana. Painopisteet ovat
työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja toisaalta pitkäaikais-
työttömyyden katkaisemisessa. Kohtaanto-ongelman vähentä-
miseksi tarvitaan räätälöityjä palveluita ja monipuolisia keinoja,
kuten koulutusta, työnhakupalveluita, henkilökohtaista ohjausta
ja ennen kaikkea toimivaa yritysyhteistyötä. Vaikeassa työmark-
kina-asemassa olevien henkilöiden työttömyys vähenee mutta ei
poistu hyvinäkään aikoina. Valmentavia ja kuntouttavia palveluita
on tarpeen järjestää osallisuuden edistämiseksi sekä työkyvyn yl-
läpitämiseksi ja kohentamiseksi. Työttömyys aiheuttaa kaupun-
gille kustannuksia esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuksina
ja työttömyydestä aiheutuvina verotulojen menetyksenä sekä
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelutarpeen kasvuna. 

Talous

Kuntatalouden tilanne on ollut haastava jo pitkään. Vuoden 2022
aikana nopeasti kasvanut inflaatio ja kustannustason nousu li-
säävät kuntatalouden painetta.

Kiristynyt kansainvälinen ja geopoliittinen tilanne on lisännyt ta-
louskehityksen epävarmuutta. Epävarmuus komponenttien ja
raaka-aineiden saannissa ja osaajapula sekä haasteet kausityön-
tekijöiden rekrytoinnissa varjostavat yritysten kasvunäkymiä ja
yleistä työllisyyskehitystä sekä kaupungin investointien toteutu-
mista. Koulu-, päiväkoti- ja liikuntapaikkaverkko vaatii merkittä-
vää peruskorjauspanostusta tai korvaavia uudisinvestointeja.

Palvelutarpeen kasvu on lisännyt kustannuksia ja samaan aikaan
valtio on tehnyt tulorahoitusta heikentäviä päätöksiä. Käytän-
nössä tämä on tarkoittanut, että verorahoituksen kehitys on jää-
nyt palvelutuotannon nettomenojen kehityksestä.

Turun veropohjaa pyritään kaikin keinoin vahvistamaan työlli-
syys- ja kasvutoimilla. Kasvava verohyöty käytetään Turun talou-
dentasapainottamiseen ja palvelujen turvaamiseen.  Lähtökohtai-
sesti Turussa pidättäydytään kunnallis- ja kiinteistöveron muutok-
sista sopimuskaudella. Sote-uudistukseen sopeutuminen pyri-
tään toteuttamaan ilman veronkiristystä.

Uusien asuinalueiden kaavoituksen myötä muodostuu tarve pal-
veluverkon tarkastelulle. Koulu- ja päiväkotitilojen kapasiteetti ei
riitä vastaamaan uuden asutuksen tuottamiin palvelutarpeisiin.
Palveluverkkosuunnittelussa nostetaan voimakkaammin tarkas-
teluun alueiden eriytymisen näkökulmat ja ratkaisuilla pyritään
vähentämään segregaatiota. Palveluverkkotyötä kehitetään ih-
mislähtöisempään ja digitaalisempaan suuntaan.
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Henkilöstö

Hyvinvointialueiden muodostuminen tuo olennaisia muutostar-
peita myös jäljelle jäävään organisaatioon. Jotta muutos on hal-
littua, tulee johtamisen ja osaamisen päivittyä vastaamaan ympä-
ristön, organisaation monimuotoisuuden ja henkilöstön tarpeita.
Uudessa organisaatiossa tarvittavan osaamisen ja kyvykkyyk-
sien tunnistaminen ja kehittäminen tulee olemaan lähitulevaisuu-
den haasteena. Viime vuosien suuret muutokset ovat kuormitta-
neet henkilöstöä, mutta toisaalta työelämän digiloikka on mahdol-
listanut uudenlaiset työnteon muodot ja helpottanut sopeutumista
työelämän murrokseen. Etätyön käytännöt ovat jo vakiintu-
neet organisaatiossa. Turulla on jatkossakin suurena työnanta-
jana vastuu siitä, että sen toiminta on vastuullista ja että se tukee
kestävän kehityksen tavoitteita. Keskiöön nousevat muun mu-
assa yksilölliset tarpeet huomioivien työskentelymallien mahdol-
listaminen ja teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämi-
nen joustavasti työolosuhteiden parantamiseksi.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja
strategiset painopisteet

Konsernihallinnon kehittämisen lähtökohtana on keväällä 2022
hyväksytty kaupunkistrategia ja syksyllä 2021 hyväksytty por-
mestariohjelma.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen ja Varsinais-Suomen hy-
vinvointialueen aloittamisen myötä Turun kaupunki on vuodesta
2023 lähtien toiminnoiltaan, taloudeltaan sekä henkilöstöltään
merkittävästi erilainen kuin edellisinä vuosina. Uusi Turku –tee-
malla vuonna 2022 aloitettu kehittämistoiminta jatkuu vuonna
2023. Vuoteen 2025 jatkuvan valtuustokauden aikana luodaan
pohjaa mm. ikäkausien ja muiden poikkialaisten teemojen ja ilmi-
öiden johtamiselle. Toiminnan kehittämisen näkökulmina on
kolme pääteemaa: hyvinvointi, elinvoimaa ja rakennettu ympä-
ristö.

Strategiset painopisteemme ovat:

Kestävä tulevaisuus

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kai-
kessa. Turku uudistuu ja kasvaa niin, että luomme hyvinvointia
nykyisille ja tuleville asukkaille luontoa kunnioittaen

Sujuvaa arkea

Kaupunkilainen tai matkailija löytää häntä kiinnostavat palvelut
helposti ja oikeaan aikaan. Turkulaiset kokevat, että he ovat tär-
keitä. Erilaiset palvelut ohjaavat kaupunkilaisia kohti heidän ta-
voitteitaan – vaikkapa uuden opiskelu- tai työpaikan löytämistä.
Ketään ei jätetä yksin, arki on sujuvaa ja vaivatonta.

Hyvinvoivat asukkaat

Kuuntelemme ja kohtaamme nykyisiä ja tulevia kaupunkilaisia
sekä tarjoamme aitoja keinoja osallistua ja vaikuttaa palveluihin
ja päätöksentekoon. Osallisuuden keinoja kehitetään jatkuvasti ja
niitä ovat esimerkiksi asukasbudjetti, kansalaisraadit tai lapsivai-
kutusten arviointi. Hyvinvointialue ja kolmas sektori ovat tärkeitä
yhteistyökumppaneitamme.

Elinvoimainen ja kasvava kaupunki

Turun menestys perustuu yhteistyölle. Koulutuksen, tutkimuksen
ja yritystoiminnan avulla luomme menestyvää elinkeinotoimintaa,
työllisyyttä sekä hyvinvointia. Työttömyysasteemme on maan
suurten kaupunkien keskiarvoa matalampi, ja taloutta hoidetaan
harkiten ja säntillisesti. Tavoitteenamme on, että Turku ja Turun
seutu kasvavat vähintään samaa vauhtia muiden suurten kau-
punkiseutujen kanssa.

Luontokaupunki Turku

Turku on vuonna 2030 yksi maailman johtavista ilmasto- ja luon-
tokaupungeista. Olemme hyvässä vauhdissa kohti tilannetta,
jossa elämme tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa ja
jossa jätettä ja hukkaa ei synny.

Laadukasta koulutusta

Tarjoamme laadukkaan ja houkuttelevan kasvatuksen ja koulu-
tuksen polun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Haluamme,
että turkulaiset koululaiset voivat olla maailman onnellisimpia.
Turvallinen varhaiskasvatus, laadukas perusopetus, vahva yleis-
sivistävä lukiokoulutus, työelämän tarpeisiin vastaava ammatilli-
nen koulutus sekä huippuluokan monipuolinen korkeakoulutus
houkuttelevat lapsiperheitä ja nuoria Turkuun ja mahdollistavat
kaikkien turkulaisten ja Turkuun muuttavien kasvun, oppimisen ja
osaamisen kehittymisen.

Aktiivinen kulttuurikaupunki

Olemme pohjoismaiden pääkaupunkien vertaisena tunnettu kult-
tuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja matkailukaupunki. Yhdessä kau-
punkilaisten kanssa laadittu kulttuurilupaus ohjaa tietä tulevai-
suuteen.

Kansainvälinen Turku

Ajamme omia tavoitteitamme suoran kansainvälisen työn avulla.
Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi Turun tunnettuuden lisääminen
ja imagon vahvistaminen, aktiivisuus ilmastotyössä, merkittävien
tapahtumien järjestäminen, sekä edunvalvonta meille tärkeissä
asioissa, kuten kestävässä kaupunkikehityksessä, liikenteessä,
kulttuurissa ja koulutuksessa.

Kaupungin kärkihankkeet

Pormestariohjelmaan nostettiin yhteensä viisi kärkihanketta: Tie-
depuiston kärkihanke, Keskustan kehittämisen kärkihanke,
Osaamisen kärkihanke, Kulttuurin kärkihanke sekä Yhteisöllisyy-
den, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kär-
kihanke.

Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat ja toimintamallit ovat luotu
rinnakkain ja yhdessä, jotta toimintaa tukisi mahdollisimman hy-
vin ja tehokkaasti Pormestariohjelman tavoitteita. Kärkihankkei-
den organisaatio ja asiantuntijoita on 2023 kokonaisuudessa rek-
rytoitu. Kärkihankkeet vievät kärkihankekokonaisuuden ja omat
toimintasuunnitelmat eteenpäin yhdessä palvelualojen kanssa.
Toimintamallin suunnitelman mukaisesti suunnitellaan ja resur-
soidaan toimintaa kärkihankkeiden kanssa yhdessä. 2023 ja
2024 ovat kärkihankkeiden toiminnan näkökulmasta kiireellisim-
mät vuodet. 2022 ja 2023 pyrimme saamaan mahdollisimman
paljon ulkoista rahoitusta tukemaan kaupungin kärkihankkeita ja
Pormestariohjelman tavoitteita.



Konsernihallinto

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Henkilöstö

Henkilöstöstrategia on päivitetty ja hyväksytty vuosille 2022–
2025 kaupunginvaltuustossa 11.04.2022 § 69. Uuden henkilöstö-
strategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Visiota
toteutetaan henkilöstöstrategiassa kolmen painopisteen kautta

(työ lisää hyvinvointia, osaaminen ja uudistuminen sekä parempi
johtaminen). Toimintaympäristön muuttuessa konsernihallin-
nossa keskitytään erityisesti lähitulevaisuudessa siihen, että jo-
kaisen perustehtävä on selkeä ja merkityksellinen, tavoitteelli-
suus säilytetään muutoksessa ja johtaminen koetaan oikeuden-
mukaiseksi.

Toiminnan tavoitteet

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Edunvalvonta

Nro Tavoite Talousarvio 2023
1 Lääkekehityskeskuksen saaminen Turkuun vahvistamaan

lääke- ja diagnostiikka-alan kehittymistä Suomen yhdeksi ta-
louden kivijalaksi

Tavoite toteutunut.

2 Saaristomeren suojelun toteuttaminen ja siihen riittävän ra-
hoituksen saaminen, jotta maailman herkimmän, kauneim-
man ja saastuneimman saariston tila paranee ja jotta se säi-
lyy myös tulevien sukupolvien ilona ja vahvistaa alueemme
luonnon monimuotoisuutta.

Jatkamme vuonna 2007 Helsingin kaupungin kanssa perus-
tettua kansainvälistä Itämerihaastetta, jonka tavoite on sitout-
taa kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organi-
saatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin.
Valmistelemme ja hyväksymme neljännen toimenpideohjel-
man, vuosille 2024-2028, läheisessä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa.

3 Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös uudelle ra-
tayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön
2030

Hallitusohjelmassa linjataan investointipäätös.
Turku-Kupittaa-yhteyden ja Espoon kaupunkiradan toteutus
käynnissä, Espoo-Salo- ja Salo-Turku ratasuunnittelu val-
mis.

Teema: Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
4 Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maan-

käyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa
päätöksenteossa.

Ilmastoperusteet tuodaan tehostetusti valmisteltaviin maan-
käytön, energian, rakentamisen ja liikkumisen suunnitelmiin,
investointeihin ja esityksiin/päätöksiin hyödyntäen myös il-
mastobudjetointia. Vapaa-aika: Kirjaston kiertotalouskehittä-
minen, Ilmastolupaus-hanke ja ekokompassin käyttöönotto
museopalveluissa.

5 Edistetään siirtymää kohti kiertotaloutta ja laaditaan toimen-
pideohjelma sen tueksi.

Resurssiviisauden periaatteita ja kiertotalouden käytäntöjä
toteutetaan ja seurataan koko konsernissa sekä kehitetään ja
edistetään laajassa yhteistyössä alueellisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti. Kiertotalousratkaisuilla tavoitellaan vaikutta-
vuutta ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoi-
suuteen sekä alueen vetovoimaan ja kilpailukykyyn.

6 Selvitetään päästöbudjetointia tavoitellen sen ottamista
osaksi talousarvioprosessia.

Ilmasto/päästöbudjetti on toiminnassa yhdistäen ilmasto- ja
talousjohtamisen ja ohjaten erityisesti konsernin ilmastoin-
vestointeja.

7 Toteutetaan tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraali-
suus 2029 –ohjelmaa. Päivitetään toimenpideohjelma huomi-
oiden, että suhteellisesti suurin päästövähennystavoite koh-
distuu tulevalla kaudella liikenteeseen.

Ilmastosuunnitelmaa toteutetaan koko konsernin toimesta
vahvistetuin hillinnän ja sopeutumisen toimenpitein kaupun-
ginhallituksen ja –valtuuston seurannassa. Kansalaisten, yri-
tysten, yhteisöjen ja kehityskumppanien osallistumista ja yh-
teiskehittämistä vahvistetaan. Ilmasto/päästöbudjetti on toi-
minnassa yhdistäen ilmasto- ja talousjohtamisen ja ohjaten
erityisesti konsernin ilmastoinvestointeja.

8 Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden
vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun
pohjalta luontotavoite.

Tehdään päätös LUMOsta. Käynnistetään toimenpiteet LU-
MOssa päätetyn suunnitelman mukaan.

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
10 Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päi-

vitetään koulu- ja päiväkotiverkko vastaamaan asuinalueiden
tarpeita ja laaditaan korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelma

Tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on
Tilapalvelujen ja Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden
perustoimintaa. Koulu- ja päiväkotiverkon tilannetta ja tar-
peita tarkastellaan laaja-alaisessa yhteistyössä dynaamisesti



Konsernihallinto

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Nro Tavoite Talousarvio 2023
väistötilatarpeineen. Vahvistetaan tilojen käyttöä koulun ulko-
puolella.

ja muutostarpeita saatetaan päätöksentekoon. Järjestämi-
sessä kehitetään edelleen taktisen palveluverkkosuunnitte-
lun prosessia. Tilastrategia saatetaan päätöksentekoon.

11 Kaupunkilaisten valinnanvapautta lisätään. Palvelustrategia valmistuu päätöksentekoon
12 Laaditaan palvelustrategia, jossa määritellään millaista laa-

tua palveluilta odotetaan ja mitkä tuottamisen tavat voivat olla
mahdollisia.

Palvelustrategia valmistuu päätöksentekoon

13 Selvitetään mahdollisuudet koota ruotsinkieliset palvelut yh-
teen kokonaisuuteen.

Ei toimenpiteitä

14 Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa luodaan kokonais-
valtainen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli vuoden
2023 alkuun mennessä.

Toimintamalli otetaan käyttöön. Yhdyspintatyötä käynnisty-
vän hyvinvointialueen kanssa jatketaan.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
38 Edistetään hyvää tiedolla johtamisen kulttuuria. Perustetaan

yhteistyössä alueen yliopistojen kanssa arviointipaneeli arvi-
oimaan kärkihankkeiden toimenpideohjelmia, toteutumista ja
vaikuttavuutta.

Arviointipaneelin toiminta vakiinnutettu ja toimenpideohjel-
mientietoisuus sekä tukea saadaan laajasti

39 Luodaan Turkuun asiointitili, jota kautta on helppo hoitaa asi-
oita sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. Hyödynnetään
digitaalisuutta ja dataa myös osana kaavoitusta, luvitusta, ka-
tujen ja katuverkon kunnossapitoa ja opastuksia.

Asiakkuuksien hallintaa kaupunkitasolla sekä asiointitilin kat-
tavuutta ja digitaalista asiakaspalvelua laajennetaan katta-
maan yleisneuvonnan ja ohjauksen sekä nuorten segmentin
asiakasohjaukseen. Rakennetaan kaupunkitasoinen yhtei-
nen toimintamalli ja asiakkuuksien ja asiointien hallinnan tek-
nologiat tukemaan mallia. Ensimmäinen vaihe valmis. Kaik-
kien tukipalveluiden ja palvelukokonaisuuksien palvelut tuot-
teistettu ja toimintamalli otettu käyttöön. Palvelu- ja tuotetie-
toa sisältävien esijärjestelmien osalta määritelty jatkokehitys
sekä priorisoidut muutokset. Pääalueina palvelutietojen hal-
linnan määrittely yhdessä HVA:n kanssa, SAP:in jatkokehitys
tukemaan myynnin ja hankinnan prosesseja, asiakkuuden
hallinnan tukeminen nuorten palvelutietojen osalta kattaen
kaikki palvelukokonaisuudet. Tässä yhteydessä rakennetaan
integraatiot tuleviin uusiin ratkaisuihin esim. kasvatusta ja
koulutusta tukevat uudet järjestelmät, asiakkuuden hallinta
järjestelmät, asiointitili ja yhteydet kansalliseen palvelutieto-
varantoon.
Rakennusvalvonnan sähköistä järjestelmää (ePermit) kehite-
tään edelleen yhdessä muiden Trimble-kuntien kanssa. Li-
säksi rakennusvalvonnassa selvitetään mahdollisuutta cha-
tin/botin käyttöönottoon asiakasneuvonnassa. Jatketaan tie-
tomallien käyttöönoton valmistelua rakennusvalvonnassa.
Kunnossapito osallistuu Infraomaisuuden tietovirrat -hank-
keeseen, joka saa VM:n digikannustinrahaa. Seurataan aktii-
visesti katuverkon ja opastuksen digitalisaation kehityshank-
keita KEHTO-foorumin yhteydessä. Fölin CRM käytössä ja
sitä kehitetään.

40 Rakennuttamisessa siirrytään malliin, jossa rakennuttaminen
ja uusien kaupungin tilojen omistaminen siirretään perustet-
tavaan tai olemassa olevaan yhtiöön. Yhtiö ottaa vastuulleen
myös kiinteistöjen ylläpidon.

Syvennetään tarkastelua.

41 Resursoidaan ja vakiinnutetaan asukkaiden osallisuuteen liit-
tyviä toimintamalleja, kuten kansalaispaneelit. Asukasbudje-
toinnin osuutta kasvatetaan. Huolehditaan erityisesti nuorten
osallisuudesta.

Käynnistetään kansalaispaneelit-toimintamalli.
Asukasbudjetin toteutus laajennettuna.
Selvitetään mahdollisuus kasvattaa nuorisovaltuuston ja
nuorten osallistuvan budjetoinnin resurssointia.

42 Varmistetaan, että ikäkaarimallin mukainen palveluajattelu
tulee osaksi toimintaa.

Ensimmäinen versio toimintamallista käytössä. Arviointia ja
toimintamallin edelleen kehittämistä ja tarkentamista tarken-
netaan.

43 Seurataan johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutuksia ja
onnistumista säännöllisesti valtuustokauden aikana ja asete-
taan muutokselle tarkempia osatavoitteita.

Seurataan ja arvioidaan Uuden Turun toimintamallin käyt-
töönottoa ja parannetaan toimivuutta yhteisvaikuttavan johta-
mismalin piloteilla. Arviointi kolmannella vuosineljänneksellä
ja parantamistoimet arvioinnin perusteella vuodelle 2024. Sa-
malla rakennetaan Uuden Turun visiota 2025.
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44 Tavoitteena on, että Turku on vetovoimainen työnantaja.

Henkilöstön osaamista arvostetaan ja kannustetaan ja tue-
taan oman osaamisen kehittämiseen. Panostetaan henkilös-
tön hyvinvointiin.

Kunta 10 -tulosten sekä omien kyselyiden pohjalta tuetaan
työhyvinvointitoimia kaupunkitasoisesti sekä palvelualueilla
niin, että tavoite ”työ lisää hyvinvointia” on elävä kirjaus.
Osaamisen kehittämisessä ensisijaiset välineet ovat päivi-
tetty koulutussuunnitelma ja tavoite- ja kehityskeskustelu,
jossa tavoitteet tekemiselle ja osaamisen kehittämiselle sido-
taan kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

45 Toiminnan kantavana periaatteena on asukas- ja asiakasläh-
töisyys, jonka tuloksena turkulaisten ja Turussa toimivien tu-
lee saada parempaa palvelua nopeammin.

Järjestämisjohtamisen vakiinnuttaminen kaupungin johtami-
sessa huomioiden sote-uudistuksen vaikutukset. Asiakasoh-
jauksen ekosysteemin ensimmäinen versio valmis, käytössä
ja tunnistettu jatkokehitystarpeet. Palvelukokonaisuuksien
palvelut yhteensovitettu yli palvelukokonaisuuksien ja palve-
lutarjonta varmistettu ja liitetty asiakasohjauksen ekosystee-
miin.

46 Toteutetaan omistajapolitiikan linjauksia määrätietoisesti ja
loogisesti siten, että yhtiöt voivat toimia tehokkaasti valitulla
toimintatavalla toimintaympäristön haasteet huomioiden.

Omistajapolitiikan linjaukset ovat ensisijaisesti poliittisia peri-
aatelausekkeita, jotka muodostavat omistajien asettamat
strategiset reunaehdot kaikkiaan 26 strategisen yhtiön yhtiöi-
den toiminnalle. Niitä toteutetaan määrätietoisesti ja loogi-
sesti, mutta linjaukset eivät sisällä sellaista toimenpideohjel-
maa, jota olisi mahdollista jalkauttaa vuosisuunnitelmassa
konkreettiseksi keskitetyksi yhden sarakkeen toimenpide-
suunnitelmaksi. Kyseinen lauseke jalkautuu operatiivisesti
konserniyhtiöiden talousarvioiden vuosisuunnittelussa.

Teema: Kansainvälisyys ja verkostot – Turku, kokoaan suurempi maailmalla

Nro Tavoite Talousarvio 2023
48 Huolehditaan kansainvälisen koulun jatkosta ja siirrosta kes-

kustan lähistölle (esimerkiksi Itäharjulle).
KV-koulun hankesuunnitelma on valmis ja vuokrasopimus
tuodaan hyväksyttäväksi KH/KV.

49 Toimitaan aktiivisesti sellaisissa kansainvälisissä verkos-
toissa, jotka tukevat Turun omien tavoitteiden saavuttamista.

Määrittely valmiina ja hyväksytetty pormestarilla keväällä
2023.

50 Turku on kansainvälinen kaupunki ja toivotamme kaikki uudet
asukkaat tervetulleiksi. Huolehditaan uusien maahanmuutta-
jataustaisten turkulaisten kotoutumisesta kotouttamisohjel-
man mukaisesti.

Sotepalvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle toteutetaan kaikki
kotoutumista tukevat palvelut yhdessä yksikössä, jossa asi-
akkaita ei erotella enää maahantulosyyn perusteella, vaan
koko vieraskielinen väestö yritetään saada tukemaan Turun
kasvua.

Teema: Kestävän Kasvun Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
54 Annetaan palvelulupaus kumppanuushankkeille, kaavoitus-

aloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle. Kumppa-
nuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloit-
teissa ensisijainen vaihtoehto. Huolehditaan, että kaavoituk-
sen ja luvituksen resurssit ovat riittävät.

Kaavoitusaloitteet käsitellään 3 kk kuluessa aloitteen saapu-
misesta. Jalkautetaan kaavoituksen keston lyhentämiseksi
tehdyn toimenpidesuunnitelman toimenpiteitä, jonka avulla
vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen läpimenoajan
mediaani aloituksesta asemakaavan hyväksymiseen on jat-
kossa enintään 24 kk. Kaavoituksen ruuhkan purkamisella
pyritään myös kaavan käynnistämisen odotusaikaa lyhentä-
mään kohti 2 vuotta. Kaavahankkeista vähintään 40 %:ia val-
mistellaan kumppanuus/konsulttityönä. Rakennusvalvonnan
kaikkien lupahakemusten käsittelyaikatavoite vuodelle 2023
on 60 vrk.

55 Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden
erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituk-
sessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat
ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden

Uusi päivitetty sopimus ja uusi toimitusjohtaja Forum Marinu-
miin: käynnistetään seuraava vaihe, jossa Forum Marinum
koordinoi operatiivista yhteistyötä ja kehittämisen linjoja: tie-
teen polarisointi, merellisen luonnon ja ympäristön suojelu,
saaristomatkailun edistäminen ja oppimisympäristön kehittä-
minen.

56 Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen mo-
nipuolisuus. Puretaan aktiivisesti segregaatiota asunto- ja
maapolitiikalla.

Asunto- ja maapoliittisten periaatteiden mukaan huolehdi-
taan vähintään kahden makuuhuoneiden asuntojen määrän
toteutumisesta uusien kaavojen mukaisessa asuntokan-
nassa. Lisäksi pyritään vähentämään kaupungin toimenpi-
tein tuetun vuokra-asumisen osuutta.
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58 Hankintaperiaatteiden päivittämisen yhteydessä varmiste-

taan, että pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuk-
siin.

Kaupungissa toteutetaan vastuullinen hankkija koulutus kai-
kille hankintaprosessiin osallistuville.

59 Resursoidaan työllisyyskokeilu ja asetetaan vaikeimmin työl-
listyville selkeä työllistymistavoite.

Työllisyyden kuntakokeilu toteuttaa v. 2022 voimaan tullutta
lakisääteistä työvoiman palvelumallia. Suunnitellaan kokeilun
jatkoa. Sosiaalipalvelu siirtynyt hyvinvointialueelle.

60 Tehdään päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arvi-
ointi, kun asia koskettaa elinkeinoelämää. Kaikessa valmis-
telussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys.
Selkeytetään kaupunkiorganisaation vastuut ns. yhden luu-
kun periaatteen mukaisesti.

Työ etenee aikataulussa pois lukien CRM-työkalun käyttöön-
otto. Ongelmia esiintynyt sekä sisäisissä prosesseissa että
palveluntuottajan kanssa. Edelleen ensimmäinen pilotointi-
vaihe toteutetaan Turku Science Park Oyn ja työllisyyspalve-
luiden välillä.

61 Turulle yhteistyö on tärkeää ja asetamme alueen yhteiset isot
elinkeinopolitiikan tavoitteet yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Ekosysteemisopimusta toteutetaan kärkialoja ja kärkihank-
keita tukien. Nykyiset kärkialat vahvistavat kansallista ja kan-
sainvälistä roolia. Opiskelijakaupunki Turku yhteistyössä kes-
kitytään opiskelijoiden houkutteluun ja opiskelijoiden työllisty-
miseen/yrittäjyyteen. Turku Science Park Oy toimii yritys- ja
innovaatiopalveluiden ja -toiminnan alustana.

62 Vaikutetaan aktiivisesti osaavan työ- ja koulutusperäisen
maahanmuuton edistämiseen.

Painopisteet valitaan yhdessä yritysten ja korkeakoulujen
kanssa ottaen huomioon valtakunnalliset painotukset. Vakiin-
nutetaan International House Turku –palvelumalli.

63 Valmistellaan uusi työllisyyden hanke varmistamaan, että
Turku hyödyntää työllisyyden kokeilua tuloksekkaasti ja val-
mistautuu työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon
vuonna 2024.

Työllisyyden kuntakokeilun arviointi ja tarvittavien muutosten
tekeminen vuoden 2023 aikana.

64 Tehdään päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arvi-
ointi, kun asia koskettaa elinkeinoelämää. Kaikessa valmis-
telussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys.
Selkeytetään kaupunkiorganisaation vastuut ns. yhden luu-
kun periaatteen mukaisesti. (Sama kuin 60)

Sama kuin 60

Teema: Kärkihankkeet

Nro Tavoite Talousarvio 2023
65 Tiedepuiston kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu,

päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.
Tiedepuiston kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpide-
suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 aikana käynniste-
tään Kupittaan kärjen asemakaavoitus ja viedään eteenpäin
kärjen kumppanuushanketta. Lisäksi edistetään Tiedepuis-
ton muita kaavahankkeita.

66 Keskustan kehittämisen kärkihanke, Olemassa oleva kärki-
hanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuusto-
kaudelle.

Keskustan kehittämisen kärkihanketta toteutetaan erillisen
toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

67 Osaamisen kärkihanke, Valmistellaan uusi Osaamisen kärki-
hanke, jonka tavoitteena on Turun seudun alueellisen kilpai-
lukyvyn vahvistaminen pitkäjänteisesti osaamiseen ja tutki-
mukseen panostamalla sekä vastaaminen megatrendeihin
kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä ilmaston-
muutokseen.

Osaamisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpide-
suunnitelman mukaisesti.

68 Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoi-
sen kehityksen kärkihanke, Kärkihankkeen alla toteutetaan
yksinäisyyden vähentämisen ja mielenterveyden tukemisen
toimenpideohjelmat valtuustokaudelle. Varmistetaan, että ko-
touttamis- ja syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmilla on oikeat mit-
tarit ohjelman tulokselliseksi toteuttamiseksi.

Kärkihanke etenee toimenpidesuunnitelman mukaisesti

69 Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoi-
sen kehityksen kärkihanke, Lähiöiden kehittämisen ensisi-
jaiseksi tavoitteeksi vahvistetaan segregaation vähentämi-
nen. Vahvistetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallis-
tumista kaupungin kehittämiseen.

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoi-
sen kehityksen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpi-
desuunnitelman mukaisesti.

70 Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoi-
sen kehityksen kärkihanke, Asetetaan liikkumisen toimenpi-
deohjelman tavoitteet yhdessä seurojen ja järjestöjen
kanssa. Ohjelmaan yhdistetään kaikkien lasten harrastamis-
mahdollisuuden tavoite ja seurojen avustusten uudistaminen
lajien välisen-, sukupuolten-, ja alueiden tasa-arvon turvaa-
miseksi.

Kärkihanke etenee toimenpidesuunnitelman mukaisesti
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71 Kulttuurin kärkihanke; Valmistellaan uusi kulttuurin ja laajem-

min hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kärkihanke, jonka to-
teuttamisen tueksi laaditaan toimenpideohjelma valtuusto-
kaudelle.

Kulttuurin kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpide-
suunnitelman mukaisesti.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023

72 Matkailun toiminnossa tavoitellaan laajempaa seudullista yh-
teistyötä ja tavoitteet ja rakenteet kytketään aiempaa parem-
min kansalliseen Visit Finland –kokonaisuuteen.

Käynnistetään Visit Turku Archipelago Oyn strategian mukai-
set toiminnot. Otetaan käyttöön ympärivuotisuutta edistävä
tapahtumien ja vetovoimateemojen vuosikello. Vahvistetaan
ympärivuotisuutta erityisesti syksyllä ja talvella, ja pyritään
varmistamaan useamman tapahtuman toistuminen vuosit-
tain. Pyritään käyttämään kaupunkia laajasti tapahtumati-
lana. Tuetaan elämyskeskuksen toteutumista. Otetaan käyt-
töön uusi tapahtuma- ja harrastekalenteri. Edistetään strate-
gisten vetovoimateemojen mukaisia suurtapahtumia, joilla on
merkittäviä matkailu-, imago- ja aluetalousvaikutuksia.

73 Tavoitellaan, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kult-
tuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.

Toteutetaan vuosikellon mukaisia toimenpiteitä. Käynniste-
tään Visit Turku Archipelagon Strategian mukaiset toimenpi-
teet. Toteutetaan yhteistyömalli seudullisesti markkinoinnin,
digitaalisten alustojen, incoming-toiminnan ja yritysten kehit-
tämisen osalta. Tavoitteen mukaan kaksinkertaistetaan mat-
kailutulo.

74 Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja
siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Len-
toaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvystä tulee huoleh-
tia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkei-
nopolitiikan keskeisistä tavoitteista.

Lentoliikennestrategian toimenpiteet toteutetaan lentoyhteyk-
sien osalta ja resurssoidaan logistista aseman parantamisen
toimenpiteet. Toteutetaan Ferry-terminaali –kokonaisuutta,
jonka yhteydessä toteutetaan malli risteilyvierailijoiden saa-
miseksi Turkuun.

Teema: Turun talousraami 2021–2025 – Vahvana 2030-luvulle

Nro Tavoite Talousarvio 2023
77 Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan. Keskustan pysäköintivirhemaksun korottaminen 80 euroon

(nyk. 60 €).
83 Kaupungin taloutta ja hallintoa sopeutetaan uudistusta vas-

taavien siirtyvien tehtävien verran (sote-uudistus)
Sopeutus käynnissä (mittari tarkistetaan 2022)

84 Talouden kestävä perusura Laaditaan talouden tavoitteet siten, että toimintakate kasvaa
keskipitkällä aikavälillä verotuloja hitaammin.

85 Valmistautuminen sote-uudistuksen vaikutuksiin kaupunkita-
loudessa

Yksilöidään talouteen kohdistuvat vaikutukset.

86 Turku tavoittelee työttömyysasteen laskua 11,2 prosenttiin.  Mittariseuranta
87 Menettelytapa yllättävässä negatiivisessa poikkeustilan-

teessa
Aktiivinen seuranta talouden seurantaprosessissa sekä huo-
miointi toiminnan ja talouden suunnittelussa.

88 Velkakatto Aktiivinen seuranta talouden seurantaprosessissa sekä huo-
miointi toiminnan ja talouden suunnittelussa.

89 Verolinjaus Huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa.
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Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kaupunginhallitus yhteensä

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousar-
vio 2023

Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 244 537 220 518 180 836 188 575 196 239 197 685

Valmistus omaan käyttöön 682

Toimintamenot 283 901 283 166 257 588 264 485 273 992 275 246

Toimintakate -38 682 -62 648 -76 752 -75 910 -77 754 -77 561

Muutos-% 62 % 22,5 % -1,1 % 2,4 % -0,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 133 491 169 117 196 656 235 056 232 480 188 257
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuu-
det 1 862 2 775 10 448 6 750 3 070 3 103

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot 33 771 38 043 22 000 17 000 15 000 12 000

NETTO -97 859 -128 299 -164 208 -211 306 -214 410 -173 154

Muutos-% 31,1 % 28,0 % 28,7 % 1,5 % -19,2 %

Kh, Konsernihallinto

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2025
Toimintatulot 175 991 176 532 143 259 151 998 160 662 162 108

Valmistus omaan käyttöön 617

Toimintamenot 196 802 204 745 173 737 184 335 194 842 196 596

Toimintakate 20 195 -28 213 -30 478 -32 337 -34 181 -34 488

Muutos-% 39,7 % 8,0 % 6,1 % 5,7 % 0,9 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 9 730 10 150 8 150 8 150 8 150 8 150
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuu-
det 0

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -9 730 -10 150 -8 150 -8 150 -8 150 -8 150

Muutos-% 4,3 % -19,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Kh, Kaupungin yhteiset toiminnot
(sisältää kaupungin yhteisiä menoja sekä maa-, tila- ja infraomaisuuteen liittyvät menot ja tulot)

Käyttötalousosa

Tunnusluvut Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 62 875 37 310 31 802 30 802 29 802 29 802

Valmistus omaan käyttöön 66

Toimintamenot 46 903 35 146 62 956 59 256 58 256 57 756

Toimintakate 16 038 2 164 -31 154 -28 454 -28 454 -27 954

Muutos-% -86,5 % -1539,4 % -8,7 % 0,0 % -1,8 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 123 761 158 967 205 792 226 906 224 330 180 107
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuu-
det 1 862 2 775 10 448 6 750 3 070 3 103

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 33 771 38 043 22 000 17 000 15 000 12 000

NETTO -88 129 -118 149 -173 344 -203 156 -206 260 -165 004

Muutos-% 34,1 % 46,7 % 30,2 % 1,5 % -20,0 %

Kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinnan talousar-
viomäärärahaehdotukseen sisältyy kaupunkiympäristön raken-
nuttamiseen liittyvät infran, tilojen ja kiinteän omaisuuden han-
kinnan ja pysyvien vastaavien myynteihin liittyvät käyttötalou-
den ja investointien määrärahat vuodelle 2022. Kaupunkiympä-
ristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty
kaupunginhallituksen palvelutilaus, mikä pitää sisällään talous-
arviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omai-
suudenhallinnan tulosyksiköiltä (1602 KH/Maaomaisuus, 1603

KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) kaupunkiympäristön
palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonai-
suus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta
ja raportoinnista. Kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinnan ta-
lousarviomäärärahoihin sisältyy lisäksi kaupungin osakkeiden ja
osuuksien hankintaan liittyvät investointimäärärahat, joiden to-
teutuksesta ja raportoinnista vastaa konsernihallinto.
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Työllisyyspalvelujen toimintasuunnitelma 2023

Kuvaus toiminnasta

Kaupungin työllisyyspalvelut viettää 105-vuotisjuhlavuotta v. 2023. Työllisyyden palvelukokonaisuuden toiminta rakentuu työn ympärille;
tehtävänä on edistää kaupungin elinvoimaa sekä terveyttä ja hyvinvointia työllistymistä tukevien palveluiden ja toimenpiteiden avulla.
Tavoitteena on myös hillitä työttömyyden yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Työllisyyden palvelukokonaisuus tunnetaan nimellä
Työpiste, ja se palvelee turkulaisia henkilöitä, työnantajia ja kaupunkia. Palvelukokonaisuuden sisällä toimivat työllisyyden edistämisen ja
työkyvyn edistämisen palvelualueet. Työpisteen toimipaikkoja on osoitteissa: Käsityöläiskatu 10, josta on tarkoitus muuttaa Yliopistonkatu
27:ään kevään aikana, Pansiontie 56, Rieskalähteentie 76, Kanslerintie 19. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus käyttää sähköisiä palve-
luita.

Työllisyyden edistämisen palvelualueella tuotamme urasuunnitteluun, työnhakuun, työllistymiseen ja työnvälistykseen sekä koulutukseen
sijoittumiseen liittyvää ohjausta ja palvelua. Ohjaamo palvelee neuvoa ja tukea tarvitsevia nuoria. Työllistymistä edistävä monialainen
palvelu, TYP, yhteistoimintamalli, palvelee lakisääteisesti henkilöitä, joiden työllistymisessä on useita esteitä ja jotka ovat asiakkaina eri
viranomaisissa. Työllisyyden kuntakokeilu, ja myöhemmin TE-2025–uudistus, on tuonut kaupungille julkiseen työvoimapalveluun liittyviä
lakisääteisiä tehtäviä.

Työkyvyn edistämisen palvelualueen palvelut tukevat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia ihmisiä tarjoten matalan kynnyksen työ-
paikkoja ja valmennuspolkuja avoimille työmarkkinoille. Yhdyspintatyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa on aloitettu, jotta asi-
akkaan kuntoutumispolku muodostaisi ehyen prosessin palveluita järjestävien organisaatioiden välille. Työtoiminnan tuotteita ja palveluita
markkinoidaan ja myydään asiakkaille tilauksesta. Omaa tuotantoa myydään Työpisteen putiikeissa, messuilla ja eri tapahtumissa.

Työpisteen toiminta on laajasti verkostoitunut kaupungin sisällä, ja eri viranomaisten kanssa yhteistoiminta on tiivistä. Esimerkiksi Kela,
TE-toimisto, ELY, alueviranomaiset, yritykset, järjestöt, koulutusorganisaatiot ja monet hankkeet ja toimijat ovat Työpisteen kumppaneita.

Työllisyyden palvelukokonaisuuden käyttötalouden talousarvioehdotuksen toimintakate (nettomeno) on –15 000 000 euroa. Verrattuna
kuluvan vuoden talousarvioon, supistumista toimintakatteessa on –59 % prosenttia. Menojen supistuminen selittyy työmarkkinatuen kun-
taosuuteen varatun määrärahan (20 M€) siirrosta työllisyyspalveluista konsernin yhteisiin menoihin. Lisäksi toimintakatetta pienentää
kuntouttavan työtoiminnan palvelun järjestämisvastuun siirto kunnalta hyvinvointialueelle, jolloin palvelun järjestämiseen varattu ostopal-
veluraha ja henkilöstömenot pienentävät toimintakatetta yhteensä 1,6 M€.

Työllisyyden palvelukokonaisuuden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia työllistymistä tukevien palveluiden ja toimenpitei-
den avulla. Tavoitteena on myös hillitä työttömyydestä yhteiskunnalle, niin kaupungille kuin valtiollekin, aiheutuvia kustannuksia. Työlli-
syyspalvelut on suuren muutoksen tilassa. Käynnissä oleva kuntakokeilu valmistelee työllisyydenhoidon vastuun siirtoa valtiolta kunnille.

Covid-19 –epidemian kasvattaman työttömyyden käänne

Turussa työttömyys oli ennen covid 19 –epidemiaa laskusuuntainen ja pitkäaikaistyöttömyyskin väheni. Epidemia nosti nopeasti työttö-
myyslukuja, mutta vuoden 2022 aikana yleinen työttömyys on helpottunut, varsinkin nuorten työttömyys. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien
ja ulkomaalaisten työttömien osalta Turussa tilanne ei ole helpottunut toivotulla tavalla. Työllisyyspalveluissa on reagoitu em. kahden
ryhmän osalta toimintaa tehostamalla niin, että myös tältä osin tullaan saamaan aikaan positiivista kehitystä.

Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeistä meneillään olevassa muutoksessa, mikä tarkoittaa esimerkiksi tehtävän kuvien
päivittämistä sekä toiminnan ja prosessien järjestämistä tarkoituksen mukaisesti. Keskusteleminen ja viestintä korostuvat sekä esihenki-
lötyö ovat avainasemassa.

Työvoiman saatavuus

Avoimia työpaikkoja on ja myös työttömiä työnhakijoita. Kohtaannon parantaminen on tavoitteena, mikä tarkoittaa työnvälityksen raken-
tamista yhdessä niin, että henkilöasiakkaan ja työnantaja-asiakkaan tarpeet kohtaavat ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeet
huomioidaan osana palveluprosessia ja rakennetaan edelleen toimivia yhteistyömalleja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Hyvät käytännöt

Työllisyyden kuntakokeilu on tuonut uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asiakkaan lakisääteisen palvelun eli valtiolta siirtyneen henkilöasiakas-
prosessin toimivuuden varmistaminen yhteistyössä valtion työvoimahallinnon kanssa on tärkeää. Samalla on kaupungin tuottamien työl-
listymistä edistävien palveluiden vahvistaminen ja kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyö tärkeitä. Sote-uudistus edellyttää uutta yhdys-
pintatyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.
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TE-2025-uudistus

Työllisyyden kuntakokeilu valmistaa isompaan palvelurakenneuudistukseen. Tavoitteena on muutoksen läpivieminen aikataulussa halli-
tusti ja suunnitelmallisesti koko kokeilun ajan.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Työllisyyspalvelut muutoksessa

Turun kaupungin pormestarimallin myötä tehdyssä organisaatiouudistuksessa konsernihallinnon työllisyyspalvelukeskuksesta muodos-
tettiin 1.6.2021 alkaen työllisyyden palvelukokonaisuus. Työllisyyspalveluiden sisäisessä organisaatiossa muutos on iso, ja on tarve ra-
kentaa ja edelleen kehittää organisaatiota lähivuosina huomioiden ja ennakoiden toimintaympäristössä lähitulevaisuudessa tapahtuvat
työelämään ja työllisyyspalveluihin liittyvät rakenteelliset muutokset.

Työttömyystilanne

Turussa työttömyys on ennen covid 19 –epidemiaa ollut laskusuuntainen ja pitkäaikaistyöttömyys väheni. Epidemian myötä yhteiskunta
lähes suljettiin, mikä aiheutti muutoksen trendissä ja lisäsi työttömien ja lomautettujen määrää. Korona-ajasta toipuminen on menossa;
Turussa pitkäaikaistyöttömyys on iso haaste ja sen purkamiseen tarvitaan ponnisteluita ja eri keinoja. Vaikeassa työmarkkina-asemassa
olevien henkilöiden työttömyys vähenee mutta ei poistu hyvinäkään aikoina. Valmentavia ja kuntouttavia palveluita on tarpeen järjestää
osallisuuden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Työttömyys aiheuttaa kaupungille kustannuksia esimerkiksi
työmarkkinatuen kuntaosuuksina ja työttömyydestä aiheutuvina verotulojen menetyksenä sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelutar-
peen kasvuna.

Työttömyystilanne on suhdanneherkkä ja vaihtelee laajasta työttömyydestä työvoimapulaan. Molempia ilmiöitä esiintyy samanaikaisesti;
osaavasta työvoimasta on pulaa mm. työväestön ikääntymisen seurauksena sekä uusilla ja kehittyvillä aloilla, esimerkiksi tekniikan alalla
ja terveyspalveluita tarjoavissa organisaatioissa. Korona-aikana on tapahtunut henkilöstön siirtymistä työllistäville aloille, kuten matkailu-
ja ravintola-alan tehtävistä muihin töihin. Tästä seuraa rekrytointivaikeuksia alan työtehtäviin.

Kohtaanto-ongelman ja pitkittyvän työttömyyden haasteet ovat koronan jälkeen yhä uudelleen ratkaistavana. Painopisteet ovat työvoiman
saatavuuden turvaamisessa ja toisaalta pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisessa. Kohtaanto-ongelman vähentämiseksi tarvitaan räätä-
löityjä palveluita ja monipuolisia keinoja, kuten koulutusta, työnhakupalveluita, henkilökohtaista ohjausta ja ennen kaikkea toimivaa yh-
teistyötä työnantajien kanssa.

TE-2025-uudistus

Suomen hallitusohjelmassa tavoitteena on julkisen talouden vahvistaminen. Tähän liittyy useita työllisyyspalveluihinkin liittyviä muutoksia.
Työllisyyden palvelurakennetta uudistetaan valtakunnallisesti kolmivaiheisesti.

 Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021
 Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuli voimaan 2.5.2022
 Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen valtiolta kunnille 2025.

Pohjoismainen uusi asiakaspalvelumalli sitoo henkilöresurssia lakisääteiseen tarkasti määriteltyyn henkilöasiakasprosessiin. Nykyisillä
resursseilla ja asiakasmäärillä on vaikeaa, jopa mahdotonta saavuttaa kaikkia mallin tavoitteita ja aikatauluja. Valtio on varannut tähän
lisäresurssia myös kokeiluihin, mutta nyt jo tiedämme, että henkilömäärä on riittämätön.

TE-2025-uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen
tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat
saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita. TE-palvelujen siirto
kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita, niin työnhakijoita kuin työnantajia. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille
kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttö-
myyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessa.

Palvelurakenneuudistus on iso muutos henkilöstölle ja organisaatioille. Muutosjohtamisessa huomiota kiinnitetään erityisesti henkilöstön
työhyvinvointiin, asiakkaille kuuluvan palvelun saatavuuteen, muutoksen vaiheistukseen aikatauluineen sekä viestintään. Työllisyyspal-
veluiden asiakas- ja henkilömäärä kasvavat muutoksen myötä. On tärkeää järjestää ja uudistaa toiminta, tehtävänkuvat ja organisaatio
toimintakykyiseksi.
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Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Työllisyyspalveluiden asiakkaita ovat henkilöasiakkaat sekä alueen yritykset ja työnantajat.  Toimimme asiakaslähtöisesti. Henkilökohtai-
sen vuorovaikutuksen mahdollistamisen lisäksi kehitämme sähköistä palvelua. Asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja
viiveettä. Asiakaspalvelumme on ystävällistä ja ammattitaitoista. Valmennukset ovat tavoitteellisia ja asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta
lähteviä. On tärkeää, että työllistyminen on nopeaa, mutta pidämme tärkeänä myös tukea tarvitsevien nuorten, vieraskielisten ja jo pidem-
pään työttömänä olleiden pääsyä työelämään. Jatkuva oppiminen työelämän tarpeiden mukaisiin tietoihin ja taitoihin ja koulutukseen oh-
jaaminen sekä kuntouttaviin palveluihin ohjaamiseen ovat keskeinen osa ohjauspalvelua. Rakennamme aktiivisesti yritysyhteistyötä.  Pal-
velurakenteen muutosvaiheessa kaupungin palveluiden tiedottamista ja markkinointia lisätään ja tehostetaan. Yhteistyö kaupungin toimi-
joiden ja yksiköiden kanssa on tärkeää, esimerkiksi hankintojen avulla työllistäminen –projekti lisää yritysyhteistyötä ja työttömien avoimille
työmarkkinoille työllistymistä.

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymisessä, eli nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien auttamisessa,
tarvitsemme yritysten lisäksi hyvinvointialueen, Kelan, TE-toimiston, Elyn, ym. viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kolmannen
sektorin toimijoita.  Järjestöyhteistyö toimii; yhdistykset työllistävät ja osallistavat työttömiä.  Matalan kynnyksen työtehtäviin työllistäminen
on monelle työttömälle mahdollisuus saada ensimmäinen työpaikka ja jatkotyöllistymisen kannalta tärkeää työkokemusta tai pitempään
työmarkkinoiden ulkopuolella olleille saada mahdollisuus palata työelämään.

Ilmaston ja työelämän muutokset

Ilmastoasiat huomioidaan mm. työtoiminnan tuotannon tehtävissä. Työttömien työkyvyn edistämiseksi tarjolla on esimerkiksi tavaroiden
ja tekstiilien kierrätykseen liittyvää työtä.  Myös työelämän muutokset huomioimme tuetun työn palveluissa ja pyrimme helpottamaan
esimerkiksi it-alan ja palvelualojen työvoiman saantia. Työtoiminnan tuotanto voi palvella myös koko kaupunkia tuottamalla sen tarvitsemia
soveltuvia palveluja.

Osaamisen kehittäminen on keskeinen keino työllistymisen edistämisessä. Yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa tarvitaan.  Osaa-
mista voi kehittää työpaikoilla ja hyödyntää esimerkiksi oppisopimusmahdollisuuksia. Osaamisen kartoittaminen ja tunnistaminen tukityö-
jaksojen aikana edesauttaa työtehtävien räätälöinnissä ja koulutustarpeen arvioinnissa.

Talous

Työttömyys aiheuttaa yhteiskunnalle ja kaupungille kustannuksia. Työttömyyden aleneminen, työmarkkinatukimaksujen pieneneminen
vaikuttavat positiivisesti kaupungin talouteen. Työllisyyspalvelut avustavat kaupungin yksiköitä rekrytoinneissa, joissa on mahdollisuus
saada valtion palkkatukea.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Työllisyyden palvelukokonaisuus

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022
muutoksin

Talousarvio
2023

Talous-
suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma
2025

Talous-
suunnitelma
2026

Toimintatulot 5 671 6 675 5 775 5 775 5 775 5 775

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 40 196 43 275 20 895 20 894 20 894 20 894

Toimintakate -34 525 -36 600 -15 120 -15 119 -15 119 -15 119

Muutos-% 6,0 % -58,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma
2023
Kuvaus toiminnasta

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tavoitteena on
toteuttaa korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalve-
luja kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian sekä pormesta-
riohjelman mukaisesti. Laadukkaan kasvatuksen perustana on
henkilöstö, joten sen osaamista vahvistetaan ja osaamisen kehit-
tämiseen kohdennetaan resursseja.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväko-
deissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimin-
tana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaa yksityistä varhaiskasva-
tusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palve-
luntuottajat tuottavat päiväkotihoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa,
perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta järjestetään
päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityi-
siltä palveluntuottajilta.

Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitel-
man mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on erikois-
luokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, mu-
siikissa ja kuvataiteessa.

Perusopetuksen järjestämisessä keskeistä on ollut lähikouluperi-
aatteen toteutuminen, joka näkyy esimerkiksi uusien kouluraken-
nusten sijoittamisessa asuinalueille. Tämä vähentää merkittä-
västi koulukuljetusten määrää ja vaikuttaa osaltaan lasten ja
nuorten hyvinvointiin.

Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mu-
kaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun kau-
pungin viidessä päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkie-
lisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kan-
sainvälisessä koulussa. Erityinen koulutustehtävä Turun lukioilla
on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT-linjat), Puolalanmäen luki-
ossa (musiikkilinja), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (meri- ja luonnontiede-
linjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).

Ammatillinen koulutus tarjoaa perus-, ammatti- ja erikoisammat-
titutkintokoulutusta sekä niiden osia ja muuta koulutusta suo-
meksi. Ruotsiksi tarjotaan kahta perustutkintokoulutusta. Lisäksi
ammatillinen koulutus tarjoaa tutkintoon valmentavaa koulutusta,
aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Yhteistyössä Axxellin
kanssa toteutetaan ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta sekä ur-
heiluopisto Vierumäki Oy:n kanssa liikuntaneuvojakoulutusta Pal-
velualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten sol-
mija.

Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mu-
kaisesti opetusta suomeksi ja muilla kielillä Turun suomenkieli-
sessä työväenopistossa ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruot-
sin kielellä.

Turussa toimii lisäksi muita koulutuksen järjestäjiä, jotka tarjoavat
perusopetusta tai toisen asteen opetusta ja osaltaan tukevat kau-
pungin koulutustehtävää. Yhteistyö turkulaisten korkeakoulujen
kanssa on tiivistä.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaa rahoitetaan kaupungin omin varoin ja valtionosuuksilla.
Taloudellisten resurssien riittävyyden ja kohdentamisen lisäksi
haasteina kasvatus- ja opetuspalveluja järjestettäessä ovat kau-
punginosien eriarvoistuminen ja väestörakenteen muutos. Li-
säksi kaupungin asukasluku kasvaa noin 1500 asukkaalla vuo-
dessa. Tämä lisää kasvatuksen ja opetuksen palveluiden kysyn-
tää oppilas- ja opiskelijamäärien kasvaessa niin perusopetuk-
sessa kuin myös toisella asteella. Ammatillisen koulutuksen ky-
syntään vaikuttavat työllisyystilanne ja Turun kaupungin työllisyy-
den kuntakokeiluun osallistuminen.
Turkuun on laadittu Osaamisen visio, jossa katsotaan vuoteen
2040: Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Turku on
ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka miettii osaamisen ke-
hittämistä tässä mittakaavassa. Visiosta on rakennettu yksi kau-
pungin kärkihankkeista - Osaamisen kärkihanke - ja sen toteutta-
minen on osa pormestariohjelmaa. Turku käynnisti Osaamisen
kärkihankkeen, koska alueen osaamista halutaan vankistaa ja
vahvistaa, saada olemassa oleva osaamispotentiaali täysimittai-
sesti hyödynnettyä sekä samalla parantaa kaupungin reagointi-
kykyä työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

1.8.2021 voimaan tullut oppivelvollisuuden laajentuminen ja mak-
suton toinen aste lisäävät merkittävästi palvelukokonaisuuden
vastuita ja velvollisuuksia kuin myös resurssitarvetta edelleenkin
vuonna 2023.

Hyvinvoinnin sekä kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonai-
suuksissa selvitettiin syksyn 2021 aikana syntyneen hoito- ja pal-
veluvelan sekä oppimisvajeiden määrää. Näiden selvitysten poh-
jalta rakennettiin vuoden 2022 aikana toimintasuunnitelmat velan
ja vajeiden kiinni kuromiseen. Toimintasuunnitelmissa huomioitiin
yhteistyö hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen sekä vapaa-
ajan palvelukokonaisuuksien välillä. Oppilas- ja opiskelijahuolto-
palveluiden sekä oppilas- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluiden
toimivuuden turvaamiseksi käynnistettiin vuonna 2022 ns.
SiSote-yhteistyö, jota koordinoivassa työryhmässä on edustus
sekä hyvinvoinnin että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonai-
suuksista.  Tämä työ on pohjana vuonna 2023 perhekeskustoi-
minnan käynnistämiselle sekä hyvinvointialueen kanssa tehtä-
välle yhteistyölle. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
tulee olemaan yksi keskeisimmistä toimijoista tulevien perhekes-
kusten toiminnassa.

Kuraattoritoiminta siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille,
joten Turussa tehtiin päätös siirtää kuraattoripalvelut jo vuoden
2022 alusta kaupungin hyvinvointipalveluihin, jossa muut oppilas-
ja opiskelijahuoltopalvelut sekä oppilas- ja opiskeluterveyden-
huoltopalvelut jo ovat.

Oppilaitoksia ja päiväkoteja peruskorjataan laajasti. Peruskor-
jauksilla ja niiden mahdollisilla väistöratkaisuilla on merkittävä
kustannuksia nostava vaikutus palvelukokonaisuudelle. Luku-
vuosien 2022-2023 ja 2023-2024 aikana poikkeuksellisen moni
koulu tai päiväkoti joutuu toimimaan väistötiloissa. Toimivien tilo-
jen puute ja jatkuva korjaustarve vaikuttaa koko toimialalla, var-
haiskasvatuksesta toiselle asteelle. Puutteelliset tilat vaikeuttavat
sujuvan arjen ja osittain myös onnistuneen opetuksen toteutta-
mista. Uuden TAITO-kampuksen varsinainen hankesuunnittelu
käynnistyy vuoden 2023 alussa. Kampuksen toimintojen
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suunnittelu tehdään yhteistyössä koulutusyksiköiden ja yhteisten
palveluiden kanssa.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus sekä erityisesti
ammatillinen koulutus tekee tiivistä koulutus- ja oppimisympäris-
töyhteistyötä alueen yritysten kanssa. Voidakseen täysimittai-
sesti toteuttaa tarvittavaa koulutusta on sitä varten osoitettu ra-
hoitus osoitettava kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuu-
delle.

Varhaiskasvatuksessa on merkittävä pula opettajista, joka vai-
keuttaa perustehtävän toteuttamista. Tämä ongelma on valtakun-
nallinen.

Kansainvälisyys otetaan huomioon koko palvelukokonaisuu-
dessa: varhaiskasvatuksen kielirikasteisuutta lisätään, kansain-
välisen koulun laajentaminen käynnistetään, Turussa on laadittu
uusi, laajennettu kieliohjelma perusopetukselle ja lukiokoulutuk-
selle. A1-kielen (englanti, saksa, ranska, venäjä, ruotsi) opetus
aloitetaan jo perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. Turun am-
matti-instituutti on hakenut vuonna 2022 kolmeen tutkintoon eng-
lanninkielisiä järjestämislupia, jotta koulutus vastaisi entistä pa-
remmin vieraskielisten koulutustarpeisiin. Tavoitteena on saada
ko. koulutukset käyntiin vuoden 2023 aikana. Myös muuta kuin
suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on edelleen
kasvussa.

Digitaalisen opetuksen laajentaminen vaatii edelleenkin uusia in-
vestointeja uudenlaisiin tiloihin, laitteisiin ja opettajien koulutuk-
seen. Samoin kasvatuksen ja opetuksen tietojärjestelmiä kehite-
tään voimakkaasti muiden suurten kaupunkien kanssa, ja Turku
on mukana sekä DigiOne- että eVaka-hankkeissa.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset
painopisteet

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos ”Pormestarien Turku” -
malliin vuonna 2021 on vaikuttanut kasvatuksen ja opetuksen
palvelukokonaisuuden kehittämissuunnitelmaan ja painopistei-
siin. Strategiset tavoitteet on nyt linkitetty Pormestariohjelman lin-
jauksiin. Samoin vuoden 2022 alussa hyväksytyssä kaupunki-
strategiassa on kasvatusta ja opetusta koskevia tavoitteita. Ta-
voitteena on, että kaupunki siirtyy vahvemmin ihmiskeskeiseen ja
ilmiökeskeiseen palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.
Vuonna 2022 on käynnistynyt nuorten palveluiden kokonaisuu-
den kehittäminen, fokuksena erityisesti nuorten häiriökäyttäyty-
minen, ja tämä työ jatkuu vuonna 2023.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kehittämisen
painopisteenä jatkuu edelleen hyvinvointi ja sen tukeminen kos-
kien niin lapsia ja nuoria kuin myös opetus- ja ohjaushenkilöstöä
kaikilla palvelualueilla. Lisäksi palvelukokonaisuuden kehittämis-
suunnitelmaa ohjaa Pormestariohjelmasta tulevat tavoitteet ja
Osaamisen kärkihankkeen kärjet ja teemat. Palvelualueet ottavat
myös omissa palvelusuunnitelmissaan ja toimintansa suunnitte-
lussa huomioon nämä teemat.

Osaamisen kärkihankkeen kolme päätavoitetta ovat uusien inno-
vaatio- ja osaamiskokonaisuuksien vahvistaminen, Turun elinvoi-
man ja   vahvistaminen sekä työelämän osaamistarpeisiin vas-
taaminen sekä kolmantena jatkuvan oppimisen vahvistaminen ja
kehittäminen. Tavoitteena on Turun kehittäminen kansallisesti ja
kansainvälisesti vetovoimaisena ja pitovoimaisena opiskelu- ja
korkeakoulukaupunkina. Yhtenä osana kärkihankkeen tavoitteita

on pormestariohjelman mukaisesti segregaatiokehityksen ehkäi-
seminen. Siihen liittyen, kasvatuksen ja opetuksen palvelukoko-
naisuudessa toteutetaan syksyn 2022 aikana erikoisluokkaselvi-
tys. Tavoitteena on arvioida, miten nykyinen erikoisluokkatoi-
minta vastaa olemassa olevia tarpeita ja painopisteitä. Yhtenä
segregaation vähentämisen toimenpiteenä pidetään lähiökoulu-
jen vetovoiman vahvistamista ja tämä on osa selvitystä. Lisäksi
segregaation vähentämiseen liittyen Turussa arvioidaan yhdessä
muiden suurien kaupunkien kanssa nykyisen positiivisen diskri-
minaatio -rahoituksen vaikuttavuutta.

Oman henkilöstön hyvinvointia, pedagogista osaamista, tieto- ja
viestintätekniikan valmiuksia sekä työelämäyhteyksiä vahviste-
taan kaikilla palvelualueilla ja henkilöstöä tuetaan omaehtoiseen
oman osaamisensa kartuttamiseen. Samalla kehitetään oppimis-
ympäristöjä ottamalla huomioon opetuksen ja varhaiskasvatuk-
sen digitalisaation mukana tuomat uudistukset sekä opetussuun-
nitelmista nousevat toimintakulttuurin muutokset ja kehittämistar-
peet. Lisäksi kehittämisyhteistyötä tehdään tiiviisti eri sidosryh-
mien kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Kaikilla palvelualuilla tavoitteena on tarjota vieraskielisille oppi-
joille riittävästi oikeanlaisia suomen ja ruotsin kielen opintomah-
dollisuuksia, mikä osaltaan tukee maahanmuuttajien kotoututu-
mista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tueksi kehitetään
erilaisia ohjaus- ja tukipalveluita, jotta oppiminen ja kotoutuminen
mahdollistuvat.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus vahvistaa niin las-
ten ja nuorten kuin myös oman henkilöstönsä kansainvälisyyttä
ja monikulttuurisuutta tarjoamalla omissa oppilaitoksissaan mah-
dollisimman laajan kielivalikoiman, lisäämällä kielikylpy- ja kieliri-
kasteista opetusta ja kasvatusta sekä tukemalla koulujen globaa-
likasvatusta.

Yksinäisyyden vähentäminen, kiusaamisen ehkäiseminen sekä
lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ovat keskiössä kaikilla
palvelualueilla. Koska varhaiskasvatus ja koulu eivät yksin pysty
vastaamaan kaikkiin lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen
tarpeisiin, yhteistyötä hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa tiivistetään entisestään. Samalla hyödynne-
tään eri tietovarastoista saatavaa tietoa. Tavoitteena on kehittää
palveluita alueellisesti, jotta tarvittava tuki olisi helposti saata-
vissa.

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on osa perustyötä sekä varhais-
kasvatuksessa että kaikilla kouluasteilla ja sitä edistetään kaikin
mahdollisin keinoin.

Erityisesti tarvetta alueella on tekniikan alan osaajista, ja yhtenä
strategisena painopisteenä on STEAMTurku -toimenpiteiden
juurruttaminen ja edelleen kehittäminen. STEAMTurun tavoit-
teena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikan ja
luonnontieteiden oppimiseen. STEAMTurku toteutetaan kaikilla
kouluasteilla.

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä. Kes-
tävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma (kv 11.6.2018 §
142) ohjaa kaupunkikonsernin toimia ilmastonmuutoksen hillitse-
miseksi ja varautumiseksi. Kasvatuksen ja opetuksen palveluko-
konaisuus toteuttaa omassa toiminnassaan ilmastosuunnitelman
tavoitteita ja luo valmiuksia kestävään elämäntapaan ja vähähiili-
seen talouteen. Nämä tavoitteet tullaan entistä enemmän otta-
maan huomioon opetuksessa ja erilaisten oppimisympäristöjen
käytössä sekä uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhojen
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korjauksissa. Lisäksi kasvatus ja opetus on sitoutunut Agenda
2030 toteuttamiseen ja yhteiskuntasitomukseen 2050.

Toiminnan tavoitteet

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023 (tulevat kh-käsittelyyn mennessä)
23 Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa. Lisä-

tään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.
Lähiökoulujen vetovoiman vahvistamista tukevat toimenpiteet.
Toteutuksen vaikuttavuuden seuranta.

24 Selvitetään varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet
täydennyskoulutukseen.

Tuetaan varhaiskasvatushenkilöstön osallistumista täydennys-
koulutukseen.

25 Turku on Suomen paras toisen asteen kouluttaja. Jokai-
nen nuori valmistuu vähintään 2. asteen tutkintoon. Sel-
vitetään lukiokoulutuksen laajentamista, jotta entistä
useammalla turkulaisnuorella on mahdollisuus lukio-
opintoihin Turussa.

Taito-kampuksen hankesuunnitelman hyväksyminen. Oppivel-
vollisuuden toteutumisen seurannan ja valvonnan toimintamalli
käytössä.
Säännöllinen, kaksi kertaa lukuvuodessa tehtävä vakiokysely
kouluille huolta-aiheuttavista oppilaista. Lukiokoulutuksen aloi-
tuspaikkojen määrän kasvattaminen 100:lla, tavoitekeskiarvoraja
7,6 Toisen asteen läpäisyn seuranta.

26 Työskennellään tinkimättä turvallisen koulunkäynnin
eteen mm. ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.

Koulukohtaisten suunnitelmien seuranta. Uusien, tarvittavien toi-
mintamallien suunnittelu ja käynnistäminen. Kouluterveyskyselyn
tulosten seuranta ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet.

27 Vahvistetaan oppilaiden oppimisen tukea ja oppilashuol-
toa. Huolehditaan ns. positiivisen diskriminaation rahoi-
tuksesta tavoitellen jatko-opinnot mahdollistavan kielitai-
don oppimista kaikille. Vahvistetaan vanhempien ja oppi-
laiden osallisuutta koulupolkuun.

Yhdyspintasuunnitelmat valmiit ja käytössä.
Oppimisen tuen ja oppilashuollon vahvistaminen monialalaisen
yhteistyön ja koulutuksen keinoin.
Arvioidaan nykyisen positiivisen erikoiskohtelun rahoituksen vai-
kuttavuutta ja jatketaan rahoituksella tehtävien toimien toteutta-
mista tarvittaessa uusin perustein.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

(tiedot päivittyvät myöhemmin talousarvioneuvottelujen edetessä)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 21 967 23 310 22 213 22 457 22 749 23 045

Valmistus omaan käyttöön 20

Toimintamenot 344 652 345 803 364 806 370 852 374 686 379 083

Toimintakate -322 666 -322 494 -342 593 -348 238 -351 937 -356 038

Muutos-% -0,05 % 6,2 % 1,7 % 1,0 % 1,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 3 516 2 230 5 080 5 055 5 035 6 870
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuu-
det
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot
NETTO -3 516 -2 230 -5 080 -5 055 -5 035 -6 870

Muutos-% -36,6 % 127,8 % -0,5 % -0,4 % 36,4 %
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Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023
Kuvaus toiminnasta

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa, pormestariohjel-
massa ja hallintosäännössä säädetyllä tavalla Vapaa-ajan palve-
lukokonaisuus ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiak-
kaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä,
vetovoimaa ja kestävää kehitystä.

Kulttuurista vastaavan toimielimen tehtäväalueena on kuntien
kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019), laissa yleisistä
kirjastoista (1490/2016), museolaissa (314/2020), laissa esittä-
vän taiteen edistämisestä (1082/2020) ja taiteen perusopetuk-
sesta annetussa laissa (633/98) säädetysti huolehtia kulttuuripal-
velujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea
kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa. Vapaa-ajan palve-
lukokonaisuuden kaikessa toiminnassa asukkaita tulee kuulla
keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (410/2015) 22 §:ssä
säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 2019. Sen keskei-
senä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toiminta-
edellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja
demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa
toimintaympäristössä. Lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yh-
denvertainen saatavuus. Laki ei aseta kunnille uusia tehtäviä tai
velvoitteita verrattuna edelliseen. Keskeisimmät muutokset ja li-
säykset lakitekstissä ovat; kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet,
valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistumi-
nen, kehittämistehtävä, yhteistyö, kulttuurihyvinvoinnin edistämi-
nen sekä tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi.

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan 2017 ja mää-
rittelee yleisen kirjaston tehtävät seuraavasti: 1) tarjota pääsy ai-
neistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista
ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4)
tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyt-
töön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen,
harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää
yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleiset kirjastot
ovat maksuttomina perus- ja lähipalveluja.  Kunta voi järjestää
yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien
kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä
kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain
(410/2015) 22 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

 Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kirjastopalvelut
koordinoivat Vaski-yhteistyötä ja toimii Lounais-Suo-
men alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kult-
tuuriministeriön erillisen rahoituksen voimin.

Museolaissa (314/2019) museotoiminnan tavoitteeksi on määri-
telty ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan,
historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kult-
tuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallenta-
malla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tu-
leville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, ope-
tusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

 Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden museopalvelut to-
teuttavat annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelma-
työn, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely-

ja julkaisutoiminnan kautta ja toimii alueellisena vas-
tuumuseona.

Laissa esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020) esittävällä tai-
teella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssi-
taiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää
taiteellista esitystoimintaa. Lain tavoitteena on edistää: 1) kor-
keatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta; 2) väestön yh-
denvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja 3) hyvinvointia, yh-
teisöllisyyttä ja osallisuutta.

 Turun Filharmonisen orkesterin (TFO) päätehtävänä
on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkis-
ten konserttien järjestäminen

 Turun kaupunginteatteri Oy:n tehtävänä on näyttämö-
taiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teat-
teriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solmi-
nut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen. Siinä on määritelty yh-
tiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoitta-
man avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosit-
tain.

Liikuntalaki (390/2015) asettaa kunnan tehtäväksi yleisten edel-
lytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda
edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: 1) järjestämällä lii-
kuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa
eri kohderyhmät huomioon ottaen; 2) tukemalla kansalaistoimin-
taa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 3) rakentamalla ja ylläpi-
tämällä liikuntapaikkoja. Laissa painotetaan eri toimialojen yhteis-
työtä sekä paikallisen, kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön
kehittämistä. Lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-
aktiivisuutta

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2018 eduskunnalle annetun
liikuntapoliittisen selonteon. Se kattaa mm. linjaukset liikunnan li-
säämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta,
liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä
on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta.

 Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden liikuntapalvelujen
tehtävänä on aktivoida turkulaiset liikkumaan ja paran-
tamaan hyvinvointiaan liikunnan avulla. Liikuntapalve-
luyksikkö tuottaa liikuntaolosuhteita ja –palveluita niin
yksittäisille kaupunkilaisille kuin liikuntaa järjestäville
yhdistyksillekin. Palvelualue seuraa liikunta-alan kehi-
tystä, pitää yllä tilannekuvaa turkulaisesta liikuntakult-
tuurista ja kehittää sitä.

Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat
kunnan tehtäviin. Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi lailla tuetaan nuorten
kasvua ja itsenäistymistä ja se pyrkii parantamaan nuorten
kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Lähtö-
kohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvä-
lisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elä-
män kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Kunnan tulee
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuori-
sotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja
ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee
em. tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä mui-
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den nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, hei-
dän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden
nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Suunnittelua ja toimeen-
panon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palvelu-
verkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä
ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Lisäksi kulttuuri- ja nuoriso-
lautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain
(417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea.

Kunnan tulee tarjota ja järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa paikallista nuorisotyötä ja -politiikkaa kos-
kevien asioiden käsittelyyn ja heitä tulee kuulla edellä mainituissa
tai heitä koskevissa asioissa.

 Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden nuorisopalvelut luo
edellytykset nuorisotyölle ja –toiminannalle järjestä-
mällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tuke-
malla nuorten kansalaistoimintaa.

Pormestarimalliin siirtymisen yhteydessä (2021) perustettiin kau-
punkitasoinen järjestämistoiminto. Sen avulla varmistetaan yhte-
näinen toimintamalli kaupungin palvelujen ja toimintojen toteutuk-
sessa ja johtamisessa.

 Vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen sisältyvä järjestä-
misen yksikkö koordinoi lisäksi palvelukokonaisuuden
avustustoimintaa, vuosisuunnittelua, riskienhallintaa,
kulttuurihyvinvointia sekä palvelukokonaisuuden yhtei-
siä hankkeita (Harrastamisen Turun malli, Kulttuurin
kärkihanke).

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden järjestämiseen sijoittuu myös
Vetovoima- ja tapahtumavastuualue. Vetovoiman edistäminen
perustuu kuntalaissa määritettyyn elinvoiman ja kilpailukyvyn
edistämisen tehtävään. Tehtävässä kuntaa ei ohjaa erillislainsää-
däntö. Vetovoima edistäminen kytkeytyy kaupungissa useaan
palvelu- ja toimintakokonaisuuteen. Sen edistäminen edellyttää
koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä

 Vetovoima- ja tapahtumavastuualue koordinoi, ohjaa ja
edistää kaupungin vetovoimaa ja sitä tukevaa toimin-
taa strategisten vetovoimateemojen (Turku <3Archipe-
lago, Turku <3Sport, Turku<3Culture, Turku <3Food,
Turku<3Events) mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Taustaa

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden keskeisiä tavoitteita ovat pal-
velujen saavutettavuuden parantaminen, hyvinvoinnin edistämi-
nen, eriarvoisuuden vähentäminen sekä taiteen, kulttuurin ja ta-
pahtumien edistäminen vetovoimatekijöinä. Kaupungin kilpailu-
kykyä vahvistetaan vetovoimatekijöiden edistämisellä ja yhteis-
työllä. Sisällöt, elämykset, palvelut ja kaupunkikulttuuri ovat kes-
keisiä vetovoimatekijöitä, jotka luovat kilpailukykyisen ja elävän
kaupungin.

Kaupunkien toimintaympäristöön ja siten myös vapaa-ajan pal-
veluihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ilmastonmuutos, väestöra-
kenteen muutos (erityisesti ikääntyvä väestö), polarisoituminen,
vähemmistöityminen, julkisen talouden muutokset, etnologinen
kehittyminen, työn murros, elämäntavan muutokset, jatkuvan
oppimisen tarve ja yksinäisyyden lisääntyminen. Lisäksi sote-
uudistuksen myötä Vapaa-ajan palvelukokonaisuus on suuri osa

Uuden Turun organisaatiota ja toimintaa. Hyvinvointialueen pe-
rustaminen edellyttää uusia yhteistyömuotoja sekä mallien ja toi-
mintatapojen kehittämistä asiakkaiden palveluketjujen vahvista-
miseksi vapaa-ajan palvelukokonaisuuden ja hyvinvointialueen
välillä.

COVID-19 pandemia on tuonut ja tuo merkittäviä muutoksia myös
Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintaympäristöön, joita on
edelleen vaikea ennakoida. Näitä muutoksia ovat mm. asiakkai-
den käyttäytymisen muutokset, ja sen vaikutus kävijämääriin ja
talouteen. Uusille virtuaalisten / digitaalisten ja hybridipalvelujen
kehittämiselle on tarvetta. Kuuden suurimman kaupungin selvi-
tyksessä (2021) pandemian vaikutuksista vapaa-aikapalvelujen
käyttöön 40 % ihmisistä kertoi muuttavansa käyttäytymistään py-
syvästi ja 40 % palaavansa aiempiin tapoihin käyttää vapaa-aika-
palveluja.

Kävijämäärien palautuminen pandemiaa edeltävään aikaan on
alkanut mutta kasvuvauhti on epätasaista ja asiakkaiden käyttäy-
tyminen on viimeisen kahden vuoden aikana myös muuttunut ja
digitaalisten palveluiden kysyntä on nousussa.

Inflaatio, kustannusten nousu sekä hyvinvointialueen perustami-
sen aiheuttama verotulojen lasku tulevat vaikuttamaan kuntata-
louteen ja sitä kautta palveluiden taloudellisiin toimintaedellytyk-
siin. Yleinen taloudellinen tilanne ja sen heikentyminen ennakoi-
daankin näkyvän kulutuskäyttäytymisen epävarmuutena ja osto-
voiman vähenemisenä. Kävijämäärien ja toimintatuottojen pa-
lauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle vaativat yhä voimak-
kaita toimenpiteitä sekä uusia, innovatiivisia keinoja.

Kansallisesti on runsaasti Vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen
vaikuttavia linjauksia sekä ohjausasiakirjoja, joiden toimenpiteillä
pyritään vaikuttamaan edellä mainittujen toimintaympäristön
muutostekijöiden haittavaikutuksiin.

Hallitusohjelmassa korostetaan harrastamisen merkitystä nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisijänä ja yhteiskunnallisen osallisuuden
edistäjänä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle halutaan taata aito
mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhtey-
dessä. Valtioneuvoston selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta
”Kulttuuri vuonna 2035” ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta
nostetaan keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi kestävä kulttuuri,
kulttuurinen moninaisuus ja luovuus.  Tärkeiksi toiminnan alu-
eiksi kuvataan taide-, kulttuuriperintö – ja kirjastopolitiikka. Val-
takunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (Vanupo)
pääteema on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden
vahvistaminen. Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteossa
linjataan liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikunta-
paikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-
urheilusta, päämääränä lisääntynyt fyysinen aktiivisuus.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on kolme toimintaympäris-
töstä nousevaa yhteistä kehittämisaluetta / painopistettä, jotka
ovat kaikki relevantteja myös koronapandemiasta selviytymi-
sessä.

Eriarvoistuminen (asuinalueet ja väestöryhmät)

Merkkejä eriarvoistumisen ja polarisaation lisääntymisestä ko-
rona-aikana on jo nähtävissä. Haasteeseen vastataan mm. kau-
punginvaltuuston hyväksymällä poikkihallinnollisella uudistetulla
Lasten ja nuorten hyvinvointiverkoston toiminnalla.

Liikkumattomuus
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Vähäisen fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden, vuosittaiset
yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja
kustannukset kasvavat vuosittain suomalaisen väestön ikäänty-
misen myötä.

Lisäksi korona-ajan mukana tuoma ikäihmisten vähäinen liikku-
minen ja sitä kautta heidän kokonaisvaltaisen toimintakykynsä tu-
kemisen tarve kasvaa huomattavasti sekä koronasta selviytymi-
sessä, että väestön ikääntymisen myötä lähivuosina.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä. Kes-
tävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma (kv 11.6.2018 §
142) ohjaa kaupunkia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja varau-
tumiseen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuus sisällyttää jatkossa
vahvemmin Agenda 2030:n mukaisia YK:n 17:ää kestävän kehi-
tyksen tavoitetta sekä ilmastosuunnitelman periaatteita suunnitel-
miinsa ja luo valmiuksia kestävään elämäntapaan ja vähähiili-
seen talouteen.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset
painopisteet

Turku on eurooppalainen kulttuurikaupunki, joka tunnetaan myös
vahvana urheilu- ja tapahtumakaupunkina ja jota kehitetään mat-
kailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos ”Pormestarien Turku”
vuonna 2021 vaikuttaa Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kehit-
tämissuunnitelmaan ja painopisteisiin. Strategiset tavoitteet on
linkitetty Pormestariohjelman linjauksiin. Kaupunkistrategian päi-
vittämisen yhteydessä on tarkennettu palvelukokonaisuuden
strategisia painopisteitä ja kulttuuri- ja nuoriso- sekä liikuntalau-
takunnissa määritellään lautakuntakohtaiset painopisteet. uuden
järjestämistoiminnon tehtäviä ja roolia kehittämissuunnitelmien
laadinnassa ja toteutuksessa tarkennetaan vuoden 2023 aikana.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden keskeisenä tavoitteena jatkuu
kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden sekä kaupungin ve-
tovoimaisuuden edistäminen kestävällä tavalla. Järjestämme pal-
velut nykyaikaisen monituottajamallin mukaan asiakaslähtöisesti,
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä hyvässä kumppanuu-
dessa kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Hyvinvoinnille kes-
keistä on aktiivinen elämäntapa, johon kannustamme turkulaisia.
Etsimme ja kokeilemme toimintamalleja, joilla kavennetaan hy-
vinvointieroja ja ehkäistään syrjäytymistä.

Vapaa-aika palvelukokonaisuuden perustehtävä: Tarjoamme tur-
kulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.

Palvelukokonaisuuden tahtotila on Hyvän elämän Turku.

Palvelukokonaisuudelle määritelty on viisi strategista tavoitetta.
Ne pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja linkittyvät useisiin Por-
mestariohjelman linjauksiin. Tavoitteet ovat:

 Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elä-
mäntavaksi: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään si-
sältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa:
aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Aktiivisuuden edis-
täminen on tärkeää myös koronapandemiasta selviyty-
misessä. Luodaan mahdollisuuksia ja palveluja kaikille
lapsille ja nuorille mielekkääseen harrastamiseen. Liik-
kuminen elämäntavaksi. Koordinoidaan kulttuurin, tai-
teen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta. Kulttuuri te-
kee hyvää.

 Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuote-
taan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti:
Tarkastellaan palvelujen tuottamistapoja kaupungin ja
kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä
enenevästi kumppanuudella. Osana kulttuurin kärki-
hanketta edistetään kehittyvää kumppanuutta kulttuu-
rin vapaan kentän kanssa. COVID-19 pandemian ai-
kana kolmannen sektorin toimijoille on suunnattu uusia
kilpailuja, rahoitushakuja sekä avustusten uudista-
mista.

 Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset
ja vuorovaikutteiset palvelut: Digitaalisuutta hyödynne-
tään uudenlaisissa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyö-
hön osallistumisessa. Vahvistetaan koronapandemian
aikana hyviksi ja suosituiksi todettuja digitaalisia palve-
luja ja kehitetään niitä palvelukokonaisuuden yhteisenä
hankkeena. Vahvistetaan digitaalisten palvelujen käy-
tön ja vaikutusten seurantaa ja arviointia palvelukoko-
naisuudessa.

 Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävää ke-
hitystä: Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä,
jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisena tekemisen
mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalu-
eilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kau-
pungin toiminnassa ja palvelutuotannossa.

 Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa: Korona-ajasta
selviytymisessä yhteisenä tavoitteena korostuvat aktii-
visuuden edistäminen, erityisesti ikääntyvien toiminta-
kyky sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen ja sys-
tematisointi. Vetovoimaa vahvistetaan edistämällä
kaupunkilaisia aktivoivia ja matkailijoita houkuttelevia
elämyksiä ja tapahtumia.

Palvelukokonaisuuden yhteiset kehittämishankkeet

Edellä kuvattujen strategisten tavoitteiden lisäksi palvelukokonai-
suudella on kolme yhteistä kehittämishanketta:

1.Harrastamisen tukeminen

Hallitusohjelmassa merkittävä kohta on mieluisen harrastuksen
takaaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteyteen.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden yhteisenä si-
säisinä kehittämiskohteina ovat mm.

 yhteistyön vahvistaminen lasten ja nuorten harrastami-
sen edistämiseksi palvelukokonaisuuden kaikkien pal-
velujen yhteistyönä

 monimuotoisen ja -puolisen lastenkulttuuritoiminnan
ohjauksen ja johtamisen kehittäminen

2. Kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Vuonna 2021 laadittu kulttuuri, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin
strateginen ja visionäärinen näkemys, kulttuurilupaus, toimii Kult-
tuurin kärkihankeen perustana valtuustokaudella 2021–2025
sekä pidempiaikaisena suunnitelmana vuoteen 2029. Vapaa-
ajan palvelukokonaisuus toteuttaa osaltaan Kulttuurin kärkihank-
keen tavoitteita ja toimenpiteitä.

3. Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen kehittäminen

Palvelujen ja toiminnan kehittämisessä tiedolla johtamisella on
keskeinen rooli. Se on myös yksi keskeinen tavoite uudessa jär-
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jestämistoiminnossa asiakaslähtöisyyden ohella. Palvelukoko-
naisuudessa on selvitetty asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen
nykytilaa, jota tullaa edistämään vuonna 2023.

Palvelualueiden perustoimintaa

Kaupungin omat kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuurin ja tai-
teen perustarjonnan, jota vapaa kenttä täydentää. Matalan kyn-
nyksen kulttuuripalvelujen lisäksi tarvitaan vetovoimaisia huippu-
tuotantoja, jotka kasvattavat kaupungin matkailullista kiinnosta-
vuutta ja kilpailukykyä.

Liikuntapalvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteis-
työllä, luomalla terveyttä edistävän liikunnan mahdollisuuksia, tu-
kemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjes-
tämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille.

Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua tasaver-
taisesti kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan toimintaan sekä nuoriso-
palveluihin ja palveluiden suunnitteluun. Ennaltaehkäisevät pal-
velut ja virikkeellinen toiminta ylläpitävät lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja terveyttä.

Tapahtuma- ja vetovoimavastuualueen tehtävänä on kytkeä so-
veltuvilta osiltaan laajan vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden
osa-alueet vetovoiman ja elinvoiman edistämiseen.

Kaupunkitasoiset kehittämiskokonaisuudet

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus on sitoutunut kaupunkitasoisiin
kehittämiskokonaisuuksin ja kaikille palvelukokonaisuuksille yh-
teisiin painopistetiin. Näitä ovat mm. asukasbudjetointi, lapsiystä-
vällisyys (Turku on Unicefin lapsiystävällinen kunta), kotouttami-
nen, osallisuuden edistäminen ja vähähiilisyys ja ilmastopoli-
tiikka,

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus osallistuu kaupungin viiden kär-
kihankkeen toteutukseen. Keskeisimpinä kulttuurin kärkihanke ja
yhteisöllinen Turku kärkihankkeen liikkumisohjelma.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualueen painopis-
teet, kuten mielen hyvinvointi, yksinäisyyden torjunta, työttömien
aktivointi ja terveet elämäntavat näkyvät palvelukokonaisuuden
toiminnassa.

Järjestämistoiminnan kehittymisen osana tullaan huomioimaan
myös ikäkaaren (lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset) mukainen
toiminnan suunnittelu ja toteutus.
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Toiminnan tavoitteet

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
16 Edistetään nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa

ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistä-
mässä nuorten oloja koronasta toipumisessa.

Kumppanuuden vahvistaminen mm. etsivässä nuorisotyössä,
nuorten hyvinvoinnin tukeminen monialaisella yhteistyöllä.

17 Kouluihin toteutetaan luontaiseen liikkumiseen innostavia ko-
keiluja, joiden suunnittelussa kuunnellaan lapsia ja nuoria.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteiden ja
harrastamisen Turun mallin (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen
Turku (TP) kehittämistä jatketaan toiminta- ja hankesuunnitel-
mien mukaisesti.

18 Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus
osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilan-
teesta riippumatta.

Kirjaston asiakaspalvelun kehittäminen –projekti, jossa pa-
nostetaan vuorovaikutteiseen palvelukulttuuriin, jatkuu
vuonna 2023. Elämyspolun laajeneminen kirjastopalveluissa
(toinen aste, varhaiskasvatus).
Museopalvelut: Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvista-
minen museopalveluissa. Kokoelmakeskushankkeen edistä-
minen. Museon toiminta helposti saavutettavana, laajasti pal-
velevana sekä vetovoimaisena kulttuuripalveluna toteuttaa.
Ei-asiakkaiden tavoittaminen, kokoelmakeskushanke, vas-
tuumuseotyö ja ilmastolupaus -hanke. Turun museokeskus
etenee Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa.
Nuorisopalvelut: Harrastamisen edistäminen, nuorison tila- ja
palveluverkkoselvitys, nuorten osallistaminen.
Orkesteri: Pyritään ymmärtämään ja ennakoimaan asiakas-
käyttäytymistä entistä paremmin, jotta sisällöillä ja viestinnällä
voidaan tukea eri yleisöryhmien paluuta orkesterin palvelui-
den piiriin sekä houkutella uusia yleisöjä. Kausikorttiasiak-
kaille suunnataan kohdennettua viestintää ja heille järjeste-
tään omia tilaisuuksia. 60 yleisötyötapahtumaa ja 30 Lasten-
ja nuortentapahtumaa.

19 Perustetaan Turkuun Taiteiden talo –konsepti. Taiteen talo Oy perustettu ja hallitus aloittanut työskente-
lynsä. Henkilöstön rekrytoinnit käynnissä ja konseptin kehittä-
minen jatkuu.

20 Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan liikuntaverkkoselvitys. ”Turku liikuttaa kaikkia” liikuntapaikkaverkkoselvitys on hy-
väksytty täydennyksin kaupunginvaltuustossa ja toimeen-
pano jatkuu. Avustamisen uudistaminen.

21 Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja
kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä
ja yksinäisyyden torjumisessa

Kirjasto: Erityisryhmien palvelut kirjastossa. Kirjaston perus-
tehtävään kuuluu lukemisen edistäminen sekä tarjota tukea ja
ohjausta monipuoliseen lukutaitoon. Hyvä lukutaito ehkäisee
syrjäytymisestä. Kansallista lukutaitostrategiaa toteutetaan
Faksista Jodeliin - ja Lukutuki kirjastossa -kehittämishank-
keilla.
Nuorisopalvelut: Kulttuurinen nuorisotyö nuorten hyvinvoinnin
edistäjänä, erityisryhmille räätälöityjä nuorisopalveluita laa-
jalla yhteistyöllä, etsivä harrastustoiminta.
Orkesterin yleisö- ja kohderyhmätyö sekä kehittää uutta ma-
talan kynnyksen toimintaa ja yhteistyön muotoja. 9 laitos- ja
vanhainkotikonserttia
Museopalvelut: Biologisen museon uudistamisprojekti: Turun
museokeskuksen museotoimipaikkoja uudistetaan suunnitel-
mallisesti perhe- ja kulttuurimatkailukohteina. Biologisen mu-
seon uudistamisprojekti toteutuu 2022–2024.

22 Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luo-
vien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä
koko ajan.

Toteutetaan osana Kulttuurin kärkihanketta.

36 Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä
alueen elinvoimaa.

Historian ja tulevaisuuden museo ja Taiteen talon konseptin
rakentaminen. Osallistutaan Musiikkitalon ja sen toimintakon-
septin suunnitteluun ja kehittämiseen. Avustukset ja kolman-
nen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Palvelualueet mukana
kulttuurin kärkihankkeessa

37 Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Kou-
lujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa
luontaiseen liikkumiseen

Kaikki palvelualueet toteuttavat osaltaan: Liikkuvaa koulua ja
Harrastamisen Turun mallia kehitetään edelleen.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku
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Nro Tavoite Talousarvio 2023
47 Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa

nopea ja ketterä toimija
Kirjasto: Kirjastot ja tietojohtaminen –projektin tulosten viemi-
nen käytäntöön. Kuntien yhteiseen e-kirjastoon osallistumi-
nen.
Nuorisopalvelut: digitaalisten työmuotojen, sähköisen nuori-
sokortin ja palveluverkon kehittäminen. Nuorisopassin käyt-
töönoton selvittäminen.
Orkesteri: digitaalisilla palveluilla turvataan alueellisia kulttuu-
ripalveluita ja ihmisten osallisuutta ja osallistumista. 10 verk-
kokonserttia.
Museopalvelut: Verkkokaupan ja digitaalisen asiointipalvelun
kehittäminen: haluttujen ominaisuuksien määrittely ja yhteis-
työ IT-palveluiden kanssa.

Teema: Kestävän kasvun Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
55 Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden

erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituk-
sessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat
ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden

Uusi päivitetty sopimus ja uusi toimitusjohtaja Forum Marinu-
miin: käynnistetään seuraava vaihe, jossa Forum Marinum
koordinoi operatiivista yhteistyötä ja kehittämisen linjoja: tie-
teen polarisointi, merellisen luonnon ja ympäristön suojelu,
saaristomatkailun edistäminen ja oppimisympäristön kehittä-
minen.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
73 Tavoitellaan, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kult-

tuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.
Orkesteri: ulosvuokraustoiminnan kehittämistä asiakasläh-
töiseksi jatketaan.
Vetovoima ja tapahtuma: Tapahtumien vaikuttavuuden arvi-
ointi 2022–23. Elämyskalenterin uudistaminen 2022–23. Ve-
tovoiman vuosikellon kehittäminen 2022–23.

74 Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja
siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Len-
toaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvystä tulee huoleh-
tia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkei-
nopolitiikan keskeisistä tavoitteista.

Museopalveluiden kehittäminen osana matkailutoimintaa:
vuoden 2022 analyysin pohjalta kehittämiskohteen projek-
tointi.
Tapahtumatoiminnon yhteistyö keskustan kehittämisen kärki-
hankkeen sekä kirkon kanssa.

75 Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden
kestävälle tapahtumalle ja sille asetetaan selkeät tavoitteet.

Sisällytetään kaikkien kaupungin omien palvelualueiden ja 3.
sektorin suunnitelmiin.
Historian ja tulevaisuuden museo -hanke: museon päänäytte-
lyn sisältöjä yhteiskehitetään. Vuodelta 2022 siirtynyt arkki-
tehtuurikilpailu avataan. Vuoden aikana hankkeessa toteute-
taan kaupunkiympäristöön levittäytyvä Kohtaa kaupunki, koh-
taa turkulainen projekti.

76 Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Tur-
kua.

Museopalvelut: Biologisen museon kehittämisprojektin sovit-
tuja toimenpiteitä edistetään suunnitellusti.
Orkesteri: ylläpitää kansainvälisen tason konserttitoimintaa ja
tuottaa laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille suunnattua toi-
mintaa. Musiikkitalolle rakennetaan korkeatasoinen julkisuus-
kuva. 20 sinfoniakonserttituotantoa ja 10 uusintaa, 8 kamari-
musiikkikonserttia ja 6 teema-/viihdekonserttia.
Vetovoima ja tapatuma: Vetovoiman ja matkailun vaikutta-
vuuden arvioinnin ja ennakoinnin työkalun kehittäminen ja
sen pilotointi Merellisessä Turussa ja Linnanniemessä. Ruo-
kakaupunki Turku -kehittämislinjojen syventäminen. Vanhan
kaupungin elävöittäminen: Pyhiinvaelluskeskus jatkaa toimin-
taa tuomiokirkossa. Kaupunkiopastuksen koordinaation jatka-
minen ja uusien palveluopastamisen toimintamallien kehittä-
minen

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €
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Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 8 687 10 436 9 993 10 069 10 113 10 621

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 75 372 78 854 78 767 79 290 79 648 84 044

Toimintakate -66 686 -68 418 -68 774 -69 221 -69 535 -73 423

Muutos-% 2,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 5,6 %
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Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 361 840 1 255 905 905 905
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -361 -840 -1 255 -905 -905 -905

Muutos-%  132,9 % 49,4 % -27,9 % 0,0 % 0,0 %

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 5 716 6 111 5 529 5 566 5 590 6 000

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 51 555 53 789 51 416 51 857 52 084 55 874

Toimintakate -45 839 -47 678 -45 887 -46 291 -46 494 -49 875

Muutos-%  4,0 % -3,8 %  0,9 %  0,4 % 7,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 312 640 705 705 705 705
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -312 -640 -705 -705 -705 -705

Muutos-% 105,1 %  10,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Liikuntalautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 2 971 4 325 4 463 4 503 4 523 4 621

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 23 818 25 065 27 351 27 433 27 564 28 170

Toimintakate -20 847 -20 740 -22 888 -22 930 -23 042 -23 548

Muutos-% -0,5 % 10,4 %  0,2 % 0,5 % 2,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 49 200 550 200 200 200
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Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -49 -200 -550 -200 -200 -200

Muutos-% 311,7 % 175,0 % -63,6 % 0,0 % 0,0 %
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Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023
Kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa toimintaedelly-
tysten luomisesta vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupun-
kiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viih-
tyisyydelle. Tavoitteena ovat hyvinvointia edistävä ympäristö ja
sujuvat liikkumisratkaisut.

Palvelukokonaisuus vastaa myös kaupungin rakennetusta infra-
omaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta
ja kunnossapidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta. Li-
säksi palvelukokonaisuus vastaa ympäristöön ja rakentamiseen
liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudulli-
sista jätehuollon viranomaispalveluista, seudullisista joukkoliiken-
nepalveluista sekä muista liikkumisen palveluista.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa toimii viisi palvelu-
aluetta.

 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus vastaa kaupungin
maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, kaavoitustoimesta,
tonttituotannosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallin-
nasta.

 Kaupunkirakentaminen vastaa katujen, puistojen ja mui-
den yleisten alueiden toteutussuunnittelusta, rakennuttami-
sesta ja kunnossapidosta sekä kaupungin toimitilojen suun-
nitteluttamisesta ja rakennuttamisesta.

 Paikkatieto ja kaupunkimittaus vastaa tonttijaoista, kiin-
teistönmuodostuksesta ja kiinteistörekisterin pidosta, paik-
katietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta, paikkatieto-
järjestelmistä sekä palvelukokonaisuuden asiakaspalve-
lusta.

 Luvat ja valvonta vastaa rakentamisen ja pysäköinninval-
vonnan viranomaistehtävistä, ympäristön- ja luonnonsuoje-
lun, ympäristöterveyden sekä seudullisen jätehuollon viran-
omaistehtävien valmistelusta, vesihuollon valvontatehtä-
vistä sekä palvelualueen tehtäviin liittyvästä neuvonnasta,
ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

 Liikkumispalvelut vastaa Turun kaupunkiseudun Föli-kun-
nissa kaikille avoimien joukkoliikennepalveluiden tuottami-
sesta sekä muiden liikkumisen palveluiden tuottamisesta ja
kehittämisestä Turussa ja kaupunkiseudulla.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintaa kehittää,
ohjaa ja valvoo neljä lautakuntaa.

 Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maan-
käytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, liikku-
mispalveluiden tuottamisesta, rakennetun ympäristön sekä
kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupun-
gin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden
yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta
sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu
muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

 Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristön
palvelukokonaisuuden viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä
ole annettu muulle toimielimelle.

 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii
kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organi-
saatiota seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viran-
omaisena Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä
Ruskon kuntien alueella.

 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain 51
§:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jäte-
lain mukaisena 17 kunnan seudullisena jätehuoltoviran-
omaisena.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia ilmiöitä ovat il-
mastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu, väestön
ikääntyminen, maahanmuutto, eriarvoistuminen, digitalisaatio
sekä lainsäädännön muutokset.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus toimii aktiivisesti käyn-
nissä olevassa muutoksessa. Tavoitteena on luoda hyvän elä-
män mahdollisuuksia ja kasvua niin yrityksille kuin kansalaisille-
kin.

Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston lämpe-
nemistä, joka johtuu ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen
määrän voimakkaasta kasvusta ilmakehässä.

Turun kaupungin tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpoli-
tiikan toimenpiteillä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2029 men-
nessä. Tämän jälkeen Turku pyrkii olemaan ilmastopositiivinen
alue.

Kaupungistuminen on vahva, keskittävä ilmiö. Kaupungit kas-
vavat ja kehittyvät ennennäkemättömällä vauhdilla. Suomessa
asuu kaupunkiseuduilla tilastointitavasta riippuen 70-85 % koko
maan asukkaista. Aluetutkija Timo Aron mukaan kasvu keskittyy
yhä harvemmille kaupunkiseuduille ja Turun seutu on yksi niistä.
Vahva kaupungistumistrendi on jatkunut, joskin koronapande-
mian aikana muutto kehyskuntiin lisääntyi.

Kaupungistumiseen liittyy monia mahdollisuuksia, mutta myös
ratkaistavia asioita.

Kaupungistumisprosessien kiihtyessä on löydettävä uudenlaisia
liikkumisen ratkaisuja niin kaupunkien sisällä kuin kaupunkien vä-
lillä. Helsingin, Tampereen ja Turun muodostaman kasvukolmion
90 minuutin vaikutusalueella asuu 3,25 miljoonaa asukasta ja si-
jaitsee noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa eli noin 60 % koko maan
asukkaista ja työpaikoista. Turun ja Helsingin välinen nopea ju-
nayhteys, Turun Tunnin Juna, mahdollistaa työssäkäyntialueiden
yhdistymisen. Tavoitteena on, että nopea junayhteys on toimin-
nassa vuonna 2030.

Kaupunkiseuduilla kasvu puolestaan tiivistyy lähelle ydintä, jolloin
tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa kustannustehokkaan ja infra-
struktuurin ja liikenneverkon järjestämisen. Turussa tämä tarkoit-
taa mm. maankäytön, palveluverkon ja joukkoliikenteen kehittä-
mistä. Toteuttamalla raitiotie kokonaisvaltaisena kaupunkikehi-
tyshankkeena voidaan tukea ja nopeuttaa Tiedepuiston, keskus-
tan ja Linnakaupungin kehittymistä. Uusi joukkoliikenneratkaisu
edistää myös kaupungin ilmastotavoitteita.

Väestökeskittymät tarjoavat hyvät edellytykset kiertotaloudelle,
jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämi-
seen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen ja mate-
riaalien jalostamiseksi uusiksi tuotteiksi.

Kaupungistuminen tuo mukanaan myös monia ongelmia. Kau-
pungit kuluttavat yli 2/3 maailman energiatuotannosta ja tuottavat
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70 % maapallon hiilidioksidipäästöistä. Väestön keskittyminen li-
sää melua ja liikenneruuhkia ja alueellisesti jätteiden määrää. Eri-
laiset sosiaaliset ongelmat kuten syrjäytyminen sekä turvatto-
muuden tunne uhkaavat lisääntyä. Asuntojen kysynnän kasva-
essa niiden hinnat nousevat erityisesti halutuimmilla alueilla,
mikä saattaa syventää alueiden välistä eriytymiskehitystä.

Alueellinen eriytyminen on Turussa selkeästi havaittava ilmiö,
joka näkyy mm. eroina asukkaiden hyvinvoinnissa ja turvallisuu-
den tunteessa sekä kaupungin vetovoimassa. Sosiaalisesti kes-
tävän kaupunkikehityksen edistämiseksi ja kaupungin asuinalu-
eiden välisen tasa-arvon kohentaminen edellyttää monitasoisia
toimenpiteitä; ennaltaehkäiseviä, negatiivisia vaikutuksia rajoitta-
via sekä hallintaa ja positiivisia vaikutuksia tukevia välittömiä ja
pitkäkestoisia toimia.

Turun kaupungin väestönkasvu kääntyi kasvuun 2010-luvun al-
kupuolella ja on sen jälkeen kasvanut parhaimmillaan noin 2000
asukkaan vuosivauhdilla. Koronapandemian aikana Turun väes-
tönkasvu on kuitenkin hidastunut ja kehyskuntien kasvanut. Tu-
russa 195 137 asukasta vuoden 2021 lopulla. Vuonna 2021 Tu-
run väkimäärä lisääntyi 746 henkilöllä edellisestä vuodesta. Edel-
lisen kerran Turun väestö kasvoi alle 1000 hengellä vuonna 2009.
Turun väestönkasvun takana on maahanmuutto Suomen ulko-
puolelta.  Kuntien välinen muuttoliike ja luonnollinen väestökasvu
olivat Turulle tappiollisia.

Turun väestö kansainvälistyy ja ikääntyy. 13 % väestöstä on
vieraskielisiä, määrä on kasvanut 20 prosenttia vuodesta 2017
vuoteen 2021 kun kaikkien turkulaisten määrä on samalla ajan-
jaksolla kasvanut vajaa 3 prosenttia. Lähes 20 000 turkulaista oli
täyttänyt vuoden 2021 lopussa 75-vuotta. Ikääntyneiden määrä
on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 14 prosenttia kun
saman aikaisesti alle 75-vuotiaiden määrä on kasvanut 2 prosent-
tia. Vuoden 2020 lopulla Turussa asui 16 701 lapsiperhettä.  Tur-
kulaisista perheistä 35 % oli lapsiperheitä (vähintään yksi alle 18-
vuotias lapsi). Turkulaisista lapsista 20 % oli muunkielinen.

Turun asuntokunnista 55 % oli vuoden 2020 lopussa yhden
henkilön asuntokuntia. Turkulaiset asuntokunnat olivat muuta
Suomea useammin yhden henkilön asuntokuntia.

Turku menettää erityisen paljon väestöä naapurikuntiin. Turusta
muutti muualle Turun seudulle 1 456 henkeä enemmän kuin seu-
dulta muutti Turkuun. Näistä lähes puolet (705) muutti Kaarinaan
ja noin joka viides (288) Raisioon (tilanne 31.12.2021). Turun vä-
estörakenteen haasteina koulutetun työvoiman muuttaminen
pääkaupunkiseudulle ja lapsiperheet Turun ympäryskuntiin.

Koronapandemian myötä nousuun lähtenyt työttömyys kääntyi
laskuun vuoden 2021 aikana. Turussa oli Varsinais-Suomen ja
kuuden suurimman kaupungin korkein työttömyysaste. Uudet
teknologiat luovat uusia työpaikkoja Turkuun ja Varsinais-Suo-
meen. Positiivinen työllisyyskehitys vahvistaa verotuloja ja asuk-
kaiden hyvinvointia. Haasteina maahanmuuttajien työllistyminen,
nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys.

Kaupunki varautuu kasvu-uran jatkumiseen. Kasvulla on vaiku-
tuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen,
infrastruktuurin ja tilojen rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvon-
taan. Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudel-
liseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Väestön ikääntyminen ja yk-
sin asumisen lisääntyminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen.
Kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein.

Väestönkasvu sekä väestön ikääntyminen asettavat haasteita
koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja
liikkumisen suhteen. Tarvetta on erityisesti kohtuuhintaiselle asu-
miselle. Riittävä rakentaminen on ainoa lääke asuntohintojen
nousun hillitsemiseksi ja sitä kautta työvoiman saatavuuden var-
mistamiseksi kasvukeskuksiin.

Vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronakriisi vaikuttaa
edelleen toimintaympäristöön. Korona toi työmarkkinoille suuren
muutoksen, toimistotyön etätyötrendin, joka vaikuttaa niin
asunto- kuin toimistomarkkinoihin. Laajasta etätyöskentelystä on
siirrytty hybridimalliin, jossa läsnä- ja etätyö lomittuvat. Toimis-
tolla on entistä tärkeämpi rooli palvella houkuttavana kohtaamis-
paikkana, joka lisää modernin toimistotilan tarvetta.

Asuntojen kysyntä on jatkunut vilkkaana, kun etätyö on luonut
tarvetta vaihtaa asuntoa uuteen tilanteeseen sopivaksi. Halu li-
sätä asumisväljyyttä on trendi, joka heijastuu myös rivitalojen,
suurempien kerrostalojen ja omakotitalojen näkymiin.

Korona-aikana työmatkat ja työhön liittyvä asiointi väheni merkit-
tävästi. Nyt kuitenkin liikkuminen on lisääntynyt ja erityisesti
joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat tänä vuonna kasvaneet lä-
hes pandemiaa edeltävälle tasolle.

Koronakriisin myötä myös eriarvoistumiskehitys on syventynyt ja
laajentunut, joka haastaa kaupungin monella rintamalla.

Koronakriisi ja helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota
pakotteineen on vaikuttanut koko maailman talouteen heikentä-
västi.

Pakotteiden seurauksen raaka-aineiden ja rakennustarvikkeiden
saatavuus on ainakin väliaikaisesti heikentynyt ja kustannukset
ovat nousseet. Rakennuskustannukset ovat vuodessa nousseet
6,8 % ja maarakennusalan kustannukset 18,1 %. Rakentamisen
hintojen nousuvauhti vaikuttaa kuitenkin olevan hidastumassa.
Myös materiaalien saatavuus on helpottunut. Polttoaineiden hin-
nat ovat nousseet, joka lisää liikennöintikustannuksia mutta lisää
joukkoliikenteen käyttöä.

Energian hinta on noussut ja sen ennustetaan edelleen nouse-
van. Tulevaan talveen kohdistuu suuria kysymysmerkkejä ener-
gian saatavuuden ja hinnan suhteen. Odotettavissa on energian-
säästötalkoot. Korkeat energiahinnat kannustavat myös energia-
tehokkuutta parantaviin korjauksiin koko rakennuskannassa.

Rakentaminen palaa korkealta lähemmäs normaaleja aikoja. On-
gelmat materiaalien saatavuudessa sekä korkojen nousu ovat hi-
dastaneet kiivaana käynyttä uudisasuntotuotantoa.

Viime vuosina vallinneet negatiiviset korot ovat olleet voimakas
tuki asuntomarkkinoille. Korkojen nousun myötä lainakysynnän
ennustetaan vähenevän, joka alentaa asuntokysyntää. Kotita-
louksien ostovoima heikkenee, kun käytettävissä olevista tuloista
suurempi osuus kuluu kasvaviin energia- ja ruokakuluihin. Uusien
rakennushankkeiden aloitusten ennustetaan vähenevän loppu-
vuodesta.

Valtakunnallisesti asuntojen rakennuslupien määrä on alkuvuo-
desta vähentynyt lähes viidenneksen. Turussa tammi-heinä-
kuussa 2022 myönnettyjen asuntojen määrä oli ennätykselliset
2449 asuntoa, kasvua 36 % tammi-heinäkuuhun 2021 verrattuna
(1797 asuntoa). Aloitettujen asuntojen määrä on sen sijaan las-
kenut vastaavalla ajanjaksolla 27 %:lla. Pieniä asuntoja
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rakennetaan edelleen paljon. Sijoittajavetoinen asuntotuotanto
tuottaa pieniä asuntoja ja niiden keskittymiä.

Inflaation nopea kiihtyminen ja energian hintojen nousu kasvatta-
vat taantumariskiä. Inflaation odotetaan kuitenkin taittuvan raha-
politiikan kiristämisen myötä, eikä nopeaa hintojen nousua odo-
teta enää ensi vuonna. Suomessa elinkeinoelämän suhdanne-
kello kääntyi heinäkuussa 2022 matalasuhdanteen puolelle. Ve-
näjän käynnistämä hyökkäyssota puolitti Suomen talouden kas-
vuennusteet tälle vuodelle 3 prosentista noin prosenttiin. Mahdol-
lisella taantumalla on laajat vaikutukset talouteen mm. investoin-
tien käynnistymiseen ja kustannuksiin, kaupungin kehittämisestä
saataviin tuloihin ja liikennöintikustannuksiin.

Kaupungin kasvutavoitteet lisäävät kysyntää erityisesti kaavoi-
tukselle, tonttitarjonnalle ja rakennusluvitukselle. Toisaalta raken-
tamisen suhdannetilanne nostaa rakentamisen hintaa, hidastaa
tavaratoimituksia ja vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat kaupunkiympäristön toimin-
taan. Palvelusuunnitelmassa on esitetty palvelualuekohtaisesti
arviot niiden vaikutuksista toimintaympäristön muutoksiin.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset
painopisteet

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kehittämissuunni-
telma ja strategiset painopisteet on johdettu kaupunginvaltuuston
23.8.2021 hyväksymästä pormestariohjelmasta vuosille 2021–
2025 ja kaupunginvaltuuston 14.2.2022 hyväksymästä kaupunki-
strategiasta.

Kestävän kasvun Turku

Kasvu tarkoittaa uusia asukkaita, uusia yrityksiä, uusia työpaik-
koja ja investointeja. Kaupunkikehitys tarkoittaa kaupungin ra-
kentumista ja rakentamista tukemaan kasvua, luomaan viihtyisää
asuin- ja yritysympäristöä sekä rakentamaan kestävää, energia-
tehokasta ympäristöä. Kaupungin ja lähialueen kuntien neuvotte-
lemat sopimukset valtiovallan kanssa (mm. MAL-sopimus) linjaa-
vat kaupunkiseudun kehitystavoitteita. Kasvun edellytyksiä ja
kestävää kaupunkirakennetta edistetään laajoilla yhdyskuntara-
kennetta ja liikennejärjestelmää koskevilla suunnitelmilla ja kehit-
tämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina.

Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa sekä kaupungin tu-
lopohjaa vahvistetaan täydennysrakentamisella. Kaupungin kas-
vun painotus suunnataan keskustaan ja sitä kehystäville kaupun-
kiuudistusalueille ja joukkoliikenteen kehityskäytäville. Hyvinvoin-
nin edistämiseksi monimuotoisuudessaan ainutlaatuisen luon-
nonympäristön säilymistä tuetaan ja luonnon kokemisen mahdol-
lisuuksia edistetään kestävin tavoin. Tiivistyvillä kaupunkialueilla
korostuu rakennetun kaupunkiympäristön laatu. Tiivistyvässä
kaupungissa panostetaan monipuolisiin julkisiin kaupunkitiloihin
sekä viherrakentamiseen. Huolehdimme asuin- ja elinympäristö-
jen siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Historiallisesti
ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja siihen liittyvä innovatiivinen
rakennusten uudiskäyttö edistävät Turun nousemista kansainvä-
lisesti johtavaksi esikuvaksi kaupunkirakentamisessa.

Alueiden suunnittelussa huolehdimme riittävistä, palveluverkko-
tarkasteluihin perustuvista, tonttivarauksista palveluiden järjestä-
miselle. Palvelujen järjestämisen kustannustehokkuus paranee,
kun voidaan tukeutua olemassa olevaan palveluverkkoon. Kun-
nallistekniikan investointien hyödyntäminen tehostuu, liikenteen
päästöt vähenevät ja kaupunkilaisten aikaa säästyy

liikkumisessa. Eheän kaupunkirakenteen ansiosta sujuva liikku-
minen on Turulle vetovoimatekijä. Täydennysrakentamisessa
huomioimme lähiluonnon merkityksen ihmisten hyvinvoinnille.

Monipuoliset ja vetovoimaiset asumisvaihtoehdot ovat työpaikko-
jen rinnalla keskeinen kilpailukykytekijä houkuteltaessa osaajia ja
asukkaita kaupunkiin. Asemakaavoituksella ja infran toteutuk-
sella varmistutaan monipuolisesta ja riittävästä tonttivarannosta,
jolla turvataan riittävä ja kohtuuhintainen vuokra-, asumisoikeus-
ja omistusasuntotuotanto. Lisäämällä pientalokaavoitusta py-
rimme vaikuttamaan väestörakenteen myönteiseen kehitykseen.
Monimuotoisella asuntotuotannolla huolehditaan eri asuntotyy-
peistä uusillekin asuinalueille. Kaupunkirakenteen painopistettä
laajennetaan kaupunkirakenteen kehittymisen myötä kohti merta.

Kaupungin käytöstä vapautuvaa kiinteistöomaisuutta kehitetään
aktiivisesti kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi. Kaupungin
kiinteän omaisuuden luovutuksia tehostetaan kehittämällä omai-
suutta houkuttelevammaksi kaavoituksella ja kumppanuusyhteis-
työllä.

Kaupungin liikenteen kehittämisessä painopisteet ovat kävelyssä
ja pyöräilyssä, seudullisessa joukkoliikenteessä ja uusien ympä-
ristö- ja ilmastoystävällisten teknologioiden käytön laajentumisen
tukemisessa. Liikkuminen palveluna ja älykkään liikenteen ratkai-
sut ovat vahvasti mukana liikenteen kehittämisessä. Joukkolii-
kennettä kehitetään myös vastaamaan kasvavien yritysten työ-
paikkaliikkumisen tarpeita. Terveitä elämäntapoja edistetään
kaavoittamalla lyhyiden etäisyyksien kaupunkia ja rakentamalla
tällä kantakaupunkialueella koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille
ja pyöräilijöille. Huolehdimme, että kaupungissa liikkuminen on
sujuvaa asukkaan elämäntilanteesta riippumatta ja että keskusta
säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.

Turun talousraami 2021-2025 – Vahvana 2030-luvulle

Investoinnit toteutetaan kestävästi. Sen edellytyksenä on inves-
tointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä osaava ja
huolellinen rakennuttaminen. Investoinneilla voidaan vauhdittaa
kasvua.

Investointien lähtökohtana on palveluverkkotarkastelu (väestön
ikärakenteen muutokset ja väestönkasvu) ja liikuntapaikkaraken-
tamisen tukena liikuntaverkkoselvitys. Kaupungin palveluraken-
nusinvestoinnit perustuvat hyväksyttyihin palveluverkkosuunni-
telmiin.

Investointien aikatauluttaminen tehdään kokonaisarviointien poh-
jalta, joissa huomioidaan tehokkuus, kannattavuus, välttämättö-
myys, käyttötalous, kasvun mahdollisuudet. Rakennuttamishank-
keiden kustannusten hallintaa parannetaan toteuttamalla tarve-
selvitys ja hankesuunnitteluohjetta myös infrahankkeissa. Kestä-
vät investointiperiaatteet ja laatutaso määritellään hankesuunni-
telmissa.

Kaikessa rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus ja kes-
tävät ratkaisut. Rakennuskannan energiatehokkuutta ja raken-
nusten älykkyyttä parannetaan ja priorisoidaan investointiraamin
puitteissa.

Päiväkotien ja koulujen tulee olla terveellisiä ja turvallisia. Raken-
nutamme peruskorjaukset ja uudiskohteet nopeutetussa aikatau-
lussa pohjautuen korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelmaan.
Tila- ja infraomaisuuden hallinta perustuu suunnitelmallisuuteen,
jossa hyödynnetään korjausvelka-laskentaa. Omaisuuden ar-
vosta huolehtiminen edellyttää riittäviä investointimäärärahoja.
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Isoista investointihankkeista toteutamme Musiikkitalon, Kupittaan
kärjen kumppanuushankkeen ja samassa yhteydessä Taito-kam-
puksen sekä edistämme Ratapihan elämyskeskuksen toteutu-
mista. Uusien asuinalueiden rakentamista teemme luonnollisena
osana kaupungin kasvua.

Tavoittelemme muutosta kulkutapajakaumaan parantamalla kä-
velyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta mm. toteuttamalla pyöräteitä
ja panostamalla talvipyöräilyyn sekä aloittamalla runkobussijär-
jestelmän toteutuksen. Raitiotien kustannus- ja kannattavuusar-
vion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta
merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta.

Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku

Pidämme kiinni Hiilineutraali Turku 2029 –tavoitteesta ja toteu-
tamme Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa. Huomioimme
kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, ra-
kentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa. Kaupun-
gin hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää energiate-
hokkaan, resurssiviisaan ja päästöttömän toimintatavan ulotta-
mista kaikkeen toimintaan. Ilmastonmuutokseen varautuminen
huomioidaan kaikessa kaupunkiympäristön suunnittelussa ja ra-
kentamisessa erityisen huomion ollessa hulevesissä sekä ekolo-
gisten riskien torjumisessa.

Toteutamme tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden vah-
vistamiseksi. Perustamme uuden luonnonsuojelualueen Mälikkä-
län-Kuninkojan alueelle.

Selvitämme päästöbudjetointia tavoitellen sen ottamista osaksi
talousarvioprosessia osallistumalla ilmastobudjetoinnin valmiste-
luun. Edistämme myös siirtymää kohti kiertotaloutta.

Kansainvälisyys, matkailu, saavutettavuus ja edunvalvonta

Turun logistista asemaa solmukohtana pohjoisessa kasvukäytä-
vässä kehitetään mm. edistämällä Turun ja Helsingin välistä no-
peaa junayhteyttä, Matkakeskusta, uutta satamaterminaalia ja -
yhteyttä sekä Turun kehätiehankkeita. Huolehdimme osaltamme
lentoaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvystä sekä Turun ul-
koisesta saavutettavuudesta.

Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaas-
teen mukaisin toimenpitein, joiden tavoitteena on parantaa vesis-
töjen, pienvesien ja rannikkovesien tilaa.

Kärkihankkeet

Tiedepuiston kärkihanketta edistetään maankäytön hankkeilla,
asemakaavoitus-, kiinteistökehitys- ja investointiohjelmilla.

Keskustan kehittämisen kärkihanketta edistetään maankäytön
hankkeilla, asemakaavoitus-, kiinteistökehitys- ja investointiohjel-
milla.

Yhteisöllisyyden kärkihankkeessa alueiden välistä eriarvoisuutta
vähennetään mm. aktiivisella asunto- ja maapolitiikalla. Turun lä-
hiöitä kehitetään viihtyisiä ja hyvää elämää tukevia alueita. Lähi-
öiden täydennysrakentamisella elävöitetään asuinalueita, turva-
taan kestävä palvelurakenne ja kavennetaan alueiden välistä
eriarvoisuutta. Suunnittelemme ja toteutamme liikkumiseen kan-
nustavaa kaupunkiympäristöä.

Kulttuurin kärkihankkeessa painopiste kohdistuu Linnanniemeen
ja Kulttuurirantaan.

Kaupungin kärkihankkeiden lisäksi edistetään muita merkittäviä
aluekehittämishankkeita mm. Linnakaupunki, Skanssi, Kaupun-
ginpuutarha, Pihlajaniemi ja Pukkila.

Onnistuva ja jatkuvasti parempi Turku

Asukas- ja asiakaslähtöisyys kantavana periaatteena kaikessa
toiminnassa. Toimintaa kehitetään asukas- ja asiakaslähtöisesti
asukaskyselyiden pohjalta. Tavoitteena on, että yritysten ja elin-
keinoelämän edustajille tarjotaan palvelu ns. ensimmäisen luu-
kun periaatteella. Annamme lisää palvelulupauksia prosessien
nopeuttamiseksi ja ennakoitavuuden parantamiseksi. Parem-
malla asiakaspalvelulla tavoitellaan toiminnan tehostamista.

Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä inno-
vaatioita. Suunnittelemalla toiminnan kehittämistä ja hankintoja
laajalla yhteistyöllä luodaan samalla markkinoita ja kasvualustaa
uusille ratkaisuille.

Huolehdimme, että maankäytön prosessissa resurssit ovat riittä-
vät ja lisäämme kumppanuusyhteistyötä prosessien nopeutta-
miseksi kasvun luomisessa. Toimintaa tehostetaan nopeutta-
malla tonttituotantoprosessia kaavoituksesta, kaupunki-infran ra-
kentamiseen ja tontinluovutukseen. Tuottavuutta lisätään hankin-
tamenettelyillä, kumppanuuksilla ja kilpailuttamisella. Ostopalve-
luja käytetään toiminnan tehostamiseksi. Tekemällä asioita yh-
dessä kumppanien kanssa ja rohkeasti kokeilemalla toiminta uu-
distuu.

Hankinnoissa huolehdimme, että pienillä ja keskisuurilla yrityk-
sillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

Vakiinnutamme asukkaiden osallisuuden toimintamalleja.

Hyödynnämme digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia toimin-
nan kehittämisessä. Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mah-
dollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen keventämisen ja
henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin.
Asukkaille ja asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia
mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja ajasta ja paikasta
riippumatta. Hyödynnämme digitaalisuutta ja dataa myös osana
kaavoitusta, luvitusta, katujen kunnossapitoa ja opastuksia. Pal-
velujen digitalisoinnilla tehostetaan toimintoja ja parannetaan
ajasta ja paikasta riippumattomia itsepalvelu- ja osallistumismah-
dollisuuksia.

Lisäämme yritysvaikutusten arviointeja päätöksenteon valmiste-
lussa, kun asia koskettaa elinkeinoelämää.

Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimin-
tatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä. Läpinäkyvällä tietoon pe-
rustuvalla johtamisella varmistetaan, että tehdään oikeita asioita
oikeaan aikaan kustannustehokkaasti. Tietojärjestelmiä kehite-
tään siten, että toiminnan tiedot saadaan yhdistettyä ajantasai-
seen taloustietoon. Noudatamme kaupungin kehittämismallia kai-
kessa kehittämisessä. Kehittämismalli yhtenäistää kehittämiseen
liittyvät työtavat.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaupungin keskeinen voi-
mavara. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa auttaa ja kehittää maa työ-
tään. Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin sekä koulu-
tukseen ja osaamisen ennakointiin.

Laadukkaat tukipalvelut tulee olla mitoitettu oikealle tasolle siten,
että päivittäinen työskentely on sujuvaa.
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Toiminnan tavoitteet

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Edunvalvonta

Nro Tavoite Talousarvio 2023
2 Saaristomeren suojelun toteuttaminen ja siihen riittävän ra-

hoituksen saaminen, jotta maailman herkimmän, kauneim-
man ja saastuneimman saariston tila paranee ja jotta se säi-
lyy myös tulevien sukupolvien ilona ja vahvistaa alueemme
luonnon monimuotoisuutta.

Jatkamme vuonna 2007 Helsingin kaupungin kanssa perus-
tettua kansainvälistä Itämerihaastetta, jonka tavoite on sitout-
taa kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organi-
saatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Val-
mistelemme ja hyväksymme neljännen toimenpideohjelman,
vuosille 2024-2028, läheisessä yhteistyössä Helsingin kau-
pungin kanssa.

3 Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös uudelle ra-
tayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön
2030

KUTU-hanke on toteutusvaiheessa ja siinä yhteydessä ra-
kennetaan Aurajoen ylittäviä ratasiltoja. Raunistulan kävelyn
ja pyöräilyn silta valmistuu vuoden 2023 aikana. Ratapiha-
hanke etenee uusien laiturien rakentamisella ja VAK-raitei-
den järjestelyillä. Helsingin suunnan junat pysähtyvät Kupit-
taalle.

Teema: Hiilineutraali Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
4 Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maan-

käyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa
päätöksenteossa.

Maankäytössä panostetaan hiilineutraalin kaupunkialueen
saavuttamiseen vuoteen 2029 mennessä, mikä edellyttää
energiatehokasta ja kestäviin liikkumismuotoihin kannusta-
vaa yhdyskuntarakenteen kehitystä. Rakentamista ohjataan
kestävälle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Tavoitteena on,
että tiivistyvälle kestävän kasvun vyöhykkeelle sijoittuu ase-
makaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta vähintään 85
%. Tie- ja katuliikenteen osalta tavoitteena on kasvihuone-
kaasupäästöjen puolittaminen vuoden 2015 tasosta vuoteen
2029 mennessä ja lisätä kestävien kulkutapojen kulkumuoto-
osuutta 66 %.n tasolle vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien infratoi-
menpiteiden suunnittelu ja toteutus etenevät resurssien ja
määrärahojen puitteissa. Sähköbussiliikenteen osuutta kas-
vatetaan koko ajan kilpailutusten painotusten kautta. Noin
puolet kilometreistä ajetaan sähköllä. Tavoitteena on, että
joukkoliikenteen matkamäärä palautuu vuonna 2023 lähelle
vuoden 2019 tasoa ja jatkaa sen jälkeen uuteen kasvuun.
Dieselin korkea hinta tulee aiheuttamaan tarpeen nostaa li-
punhintoja ja/tai karsia liikennettä, joka ei tue matkamäärän
kasvattamista.
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä paranta-
vien infratoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus etenevät re-
surssien ja määrärahojen puitteissa. Kaupunkipyöräjärjes-
telmä jatkuu ja käyttö kasvaa.

8 Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden
vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun
pohjalta luontotavoite.

Tehdään päätös LUMOsta. Käynnistetään toimenpiteet LU-
MOssa päätetyn suunnitelman mukaan.

9 Perustetaan Mälikkälän-Kuninkojan alueelle uusi luonnon-
suojelualue.

Mälikkälän-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamiseksi
tehdään päätös alkuvuodesta 2023 ja asia esitetään edelleen
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle perustamispäätöstä var-
ten.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
10 Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päi-

vitetään koulu- ja päiväkotiverkko vastaamaan asuinalueiden
tarpeita ja laaditaan korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelma
väistötilatarpeineen. Vahvistetaan tilojen käyttöä koulun ulko-
puolella.

Osallistumme tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnit-
teluun. Huolehdimme hankkeiden kaavoituksesta ja luvituk-
sesta sekä rakennutamme tilojen peruskorjaukset ja uudis-
kohteet tilainvestointiohjelman mukaisesti. Kehitetään edel-
leen kaupungin sisäisiä prosesseja sujuvammiksi ja enna-
koivammiksi.

15 Leikkipaikkojen yhteyteen suunnitellaan aikuisten lähiliikun-
taa tukevia toimintoja. Liikuntapaikkarakentamisessa huomi-
oidaan ikäihmisten liikkumisen tarpeet.

Leikkipaikkasuunnitelmiin sovitetaan aikuisten lähiliikunta-
paikka-ajattelua määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen
suunnittelussa, toteutuksessa ja vuorojaossa huomioidaan
ikäihmiset.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
39 Luodaan Turkuun asiointitili, jota kautta on helppo hoitaa asi-

oita sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. Hyödynnetään
digitaalisuutta ja dataa myös osana kaavoitusta, luvitusta, ka-
tujen ja katuverkon kunnossapitoa ja opastuksia.

Rakennusvalvonnan sähköistä järjestelmää (ePermit) kehite-
tään edelleen yhdessä muiden Trimble-kuntien kanssa. Li-
säksi rakennusvalvonnassa selvitetään mahdollisuutta cha-
tin/botin käyttöönottoon asiakasneuvonnassa. Jatketaan tie-
tomallien käyttöönoton valmistelua rakennusvalvonnassa.
Kunnossapito osallistuu Infraomaisuuden tietovirrat -hank-
keeseen, joka saa VM:n digikannustinrahaa. Seurataan aktii-
visesti katuverkon ja opastuksen digitalisaation kehityshank-
keita KEHTO-foorumin yhteydessä. Fölin CRM käytössä ja
sitä kehitetään.

Teema: Kestävän kasvun Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
51 Kaupunkia tiivistetään täydennysrakentamalla hyvien jouk-

koliikenneyhteyksien varrelle, huomioidaan lähiluonnon ja
viheralueiden merkitys ja tarkastellaan palveluverkkoa uudet
asuinalueet huomioiden. Lisätään erityisesti houkuttelevilla
alueilla olevien pientalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa ja laa-
ditaan koko kaupungin kattava täydennysrakennusselvitys.

Kytketään raitiotiehanke maankäytön kehitykseen ja palve-
luverkon kehittämiseen. Täydennysrakentamisen toteutta-
misessa hyödynnämme kumppanuutta.
Kasvatetaan kaava- ja tonttivarantoa kysyntää vastaavasti.
Kaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle vuonna 2023
ovat asuinpientalojen osalta 40.000 kem2, kerrostalojen
osalta 135.000 kem2 ja työpaikkatonttien osalta 64.000
kem2.  Pientalokaavoituksen lisäämisellä tavoitellaan seu-
dullisen asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti kol-
men vuoden varantoa tulevina vuosina. Pientalotonttien tar-
jontaa parannetaan aktiivisesti kaavahankkeilla Hirvensa-
lossa, Skanssissa, Yli-Maariassa ja Jäkärlässä. Lisäksi
edistetään vanhempien hyvin saavutettavien pientaloaluei-
den täydennysrakentamismahdollisuuksia kaavoituksen ja
mahdollisesti alueellisten poikkeamisprosessien avulla.
Täydennysrakentamisohjelma hyväksytään ja edistetään
siinä päätettyjä toimenpiteitä toimenpiteitä niin kaavoituk-
sen kuin muidenkin tavoitteiden osalta.

52 Huolehditaan, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja
että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuo-
doilla.

Keskustan liikennesuunnitelma valmistellaan päätöksente-
koon yleiskaava 2029 hyväksymisen jälkeen. Raitiotien
yleissuunnitelma selvityksineen valmistuu. Runkolinjaston
mukaiset optiot on sisällytetty viimeisimpiin liikennöintisopi-
muksiin, että runkolinjasto voidaan aloittaa vuonna 2025.
Fölin CRM on käytössä huhtikuusta 2022 lähtien. Palvelu-
kartan liikkumisnäkymää kehitetään edelleen. Matkaketjui-
hin tullaan tekemään myös yrityskokeiluja osana Scale-up -
hanketta. Pyritään myös toteuttamaan liityntäpysäköintiko-
keilu. Opastusta esimerkiksi pysäköintipaikoille kehitetään.
Lisätään skuuttien pysäköintipaikkoja ja huolehditaan, että
föllärit vastaavat kysyntään keskustan alueella erinomai-
sesti.

53 Huomioimme kaupungin rakentamisessa turvallisuuden tär-
keänä osana sekä inhimillistä kestävyyttä että viihtyvyyttä.

Toteutamme Turun kaupungin uuden liikenneturvallisuus-
suunnitelman toimenpiteitä. Tavoitteena on, että liikenneon-
nettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee keski-
määrin noin 5 % vuodessa. Sähköpotkulautojen turvallisuus-
tilannetta parannetaan lisäämällä niiden pysäköintipaikkoja
ja tekemällä yhteistyötä valtion ja muiden kaupunkien
kanssa toimivallan lisäämisessä kaupungeille. Liikennetur-
vallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan infran inves-
tointiohjelman mukaisesti.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Nro Tavoite Talousarvio 2023
54 Annetaan palvelulupaus kumppanuushankkeille, kaavoitus-

aloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle. Kumppa-
nuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloit-
teissa ensisijainen vaihtoehto. Huolehditaan, että kaavoituk-
sen ja luvituksen resurssit ovat riittävät.

Kaavoitusaloitteet käsitellään 3 kk kuluessa aloitteen saapu-
misesta. Jalkautetaan kaavoituksen keston lyhentämiseksi
tehdyn toimenpidesuunnitelman toimenpiteitä, jonka avulla
vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen läpimenoajan
mediaani aloituksesta asemakaavan hyväksymiseen on jat-
kossa enintään 24 kk. Kaavoituksen ruuhkan purkamisella
pyritään myös kaavan käynnistämisen odotusaikaa lyhentä-
mään kohti 2 vuotta. Kaavahankkeista vähintään 40 %:ia
valmistellaan kumppanuus/konsulttityönä. Rakennusvalvon-
nan kaikkien lupahakemusten käsittelyaikatavoite vuodelle
2023 on 60 vrk.

55 Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden
erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituk-
sessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä paranta-
vat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden.

Yleiskaavan päivittäminen Länsi-Turun alueelle käynniste-
tään visiotyön pohjalta.

56 Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen mo-
nipuolisuus. Puretaan aktiivisesti segregaatiota asunto- ja
maapolitiikalla.

Asunto- ja maapoliittisten periaatteiden mukaan huolehdi-
taan vähintään kahden makuuhuoneiden asuntojen määrän
toteutumisesta uusien kaavojen mukaisessa asuntokan-
nassa. Lisäksi pyritään vähentämään kaupungin toimenpi-
tein tuetun vuokra-asumisen osuutta alueilla, joilla määrä
ylittää 15 %:ia koko suuralueen asuntokannasta. Konserni-
yhtiöille (TVT, TYS, Vaso) osoitetaan rakennusoikeutta vuo-
sittain n. 30.000 k-m2. Yhteisöllisyyden kärkihankkeen uu-
distuvien lähiöiden painopisteessä valitaan alueiden kehittä-
miseen tähtääviä ja segregaatiota vähentäviä toimenpiteitä.
Apuna toimenpiteiden suunnittelussa käytetään 2023 alussa
valmistuvaa alueellista segregaatiotarkastelua, lähiövision
tuloksia ja alueiden omia tunnistettuja vahvuuksia ja tarpeita.

 57 Toteutamme muutosta kulkutapajakaumaan toteuttamalla
pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloitta-
malla runkobussijärjestelmän toteutuksen.

Kulkutapajakauman muutosta toteutetaan mm. pyörätie- ja
kävelyreitti-investoinnein. Investoinnit kootaan kokonaisuu-
deksi ja niiden vaikuttavuus kulkutapojen muutokseen arvi-
oidaan. Investointilistalla olevaa Lauttarannan kävelysiltaa
edistetään.

Teema: Kärkihankkeet

Nro Tavoite Talousarvio 2023
65 Tiedepuiston kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke

jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokau-
delle.

Tiedepuiston kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunni-
telman mukaisesti. Vuoden 2023 aikana käynnistetään Kupittaan
kärjen asemakaavoitus ja viedään eteenpäin kärjen kumppa-
nuushanketta. Lisäksi edistetään Tiedepuiston muita kaavahank-
keita.

66 Keskustan kehittämisen kärkihanke, Olemassa oleva
kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma
valtuustokaudelle.

Keskustan kehittämisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimen-
pidesuunnitelman mukaisesti.

67 Osaamisen kärkihanke, Valmistellaan uusi Osaamisen
kärkihanke, jonka tavoitteena on Turun seudun alueelli-
sen kilpailukyvyn vahvistaminen pitkäjänteisesti osaami-
seen ja tutkimukseen panostamalla sekä vastaaminen
megatrendeihin kuten digitalisaatioon, kaupungistumi-
seen sekä ilmastonmuutokseen.

Osaamisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunni-
telman mukaisesti.

69 Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapai-
noisen kehityksen kärkihanke, Lähiöiden kehittämisen
ensisijaiseksi tavoitteeksi vahvistetaan segregaation vä-
hentäminen. Vahvistetaan kaupunkilaisten yhteisölli-
syyttä ja osallistumista kaupungin kehittämiseen.

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen ke-
hityksen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitel-
man mukaisesti.

71 Kulttuurin kärkihanke. Valmistellaan uusi kulttuurin ja
laajemmin hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kärkihanke,
jonka toteuttamisen tueksi laaditaan toimenpideohjelma
valtuustokaudelle.

Kulttuurin kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitel-
man mukaisesti.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro Tavoite Talousarvio 2023
74 Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja

siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Len-
toaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvystä tulee huoleh-
tia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkei-
nopolitiikan keskeisistä tavoitteista.

Yhteisterminaalin mahdollistavan asemakaavan hyväksymi-
nen. Satamaraiteen toteuttamisen edistäminen yhteistyössä
Väyläviraston kanssa. Yhteisterminaalihankkeeseen liittyvän
kaupungin infran toteutussuunnittelu käynnistyy.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Teema: Turun talousraami 2021–2025 – Vahvana 2030-luvulle

Nro Tavoite Talousarvio 2023
77 Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan. Päätettyjen toimenpiteiden toteutus on käynnissä. Vuonna

2023 painopiste on pysäköintitoiminnan kehittämisessä, mm.
maksullisten pysäköintialueiden laajentaminen sekä pysä-
köintimaksujen ja pysäköintivirhemaksun korottaminen.

78 Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään
päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukko-
liikenneratkaisusta.

Raitiotien yleissuunnitelmat valmistuvat. Raitiotien edellyttä-
mät asemakaavat hyväksytään. Hankeyhtiö edistää hyväk-
syttyjen yleissuunnitelmien pohjalta toteutussuunnitelmia
erikseen päätettävän hankintamallin pohjalta.

79 Investointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä
osaava ja huolellinen rakennuttaminen ovat avainasemassa,
jotta investointeja voidaan toteuttaa kestävästi.

Kaupunkirakentaminen osallistuu kehittämishankkeisiin, joi-
den tavoitteena on investointien tehokas ajallinen ja taloudel-
linen hallinta sekä osaava ja huolellinen rakennuttaminen.
Esimerkkeinä IPT4 ja Prodigial -tutkimushankkeet. IPT4 tutki-
mushankkeen tavoitteena on rakennusalan toimintakulttuurin
muutos, integroitujen toimintamallien ja osaamisen kehittämi-
nen. Prodigial -tutkimushankkeen tavoitteena on infrahank-
keiden toiminnan ja talouden kehittäminen digitaalisin mene-
telmin.

80 Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mah-
dollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoit-
teena vuosi 2025.

Musiikkitalon hankesuunnitelma valmistuu valtuuston hyväk-
symän asemakaavan pohjalta loppuvuodesta 2022 ja sen jäl-
keen siirrytään kehitysvaiheen toteutussuunnitelmavaihee-
seen ja päätetään kesällä 2023 toteutusvaiheeseen siirtymi-
sestä.

81 Toteutamme Kupittaan kansihankkeen mahdollistamaan tie-
depuiston kärkihanketta ja luomaan uuden yhdistetyn Kupit-
taa-Itäharjun kaupunginosan vahvan joukkoliikenteen- ja työ-
paikkakeskittymän äärelle. Toteutamme TAITO-kampuksen.

Kupittaan kärjen allianssikumppani valitaan loppuvuodesta
2022, jonka jälkeen alueen asemakaavoitus käynnistyy alku-
vuodesta 2023. Kaavan hyväksyminen ajoittuu vuoteen 2024.
Valitun ryhmittymän kanssa allianssi suunnittelee hanketta
kehitysvaiheessa niin, että hankesuunnitelmasta ja toteutus-
suunnitteluvaiheeseen siirtymisestä voidaan päättää alku-
vuonna 2024.

82 Turku tavoittelee tulopohjan vahvistamiseksi merkittävää lisä-
rakentamista.

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita
kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla erillisen kiin-
teistökehitysohjelman mukaisesti. Vuonna 2023 maanmyyn-
nistä tavoitellaan tuloja 22,0 milj. euroa ja myyntivoittoa 18,0
milj. euroa. Yksityisen omistamia maita kehitetään kaavoi-
tuksen kautta. Vuonna 2023 maankäyttösopimusten tulota-
voite on 7,0 milj. euroa.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 74 230 73 643 79 652 94 001 104 776 117 244

Valmistus omaan käyttöön 1 178 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610

Toimintamenot 104 265 114 148 126 376 140 447 155 928 173 734

Toimintakate -28 857 -38 895 -45 115 -44 836 -49 541 -54 880

Muutos-% 34,8 % 16,0 % -0,6 % 10,5 % 10,8 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 746 903 900 900 900 900
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet 82 175 177 177 177 177

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -664 -728 -723 -723 -723 -723



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Muutos-% 9,6 % -0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kaupunkiympäristölautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 40 370 38 582 42 686 45 506 47 001 48 619

Valmistus omaan käyttöön 1 178 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610

Toimintamenot 50 393 56 288 63 213 65 286 66 461 67 679

Toimintakate - 8 845 -16 095 -18 917 -18 170 -17 850 -17 450

Muutos-% 82,0 % 17,5 % -4,0 % -1,8 % -2,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 47 403 400 400 400 400
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot
NETTO -47 -403 -400 -400 -400 -400

Muutos-% 855,6 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 250 383 384 384 384 384

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 262 383 384 384 384 384

Toimintakate -12 0 0 0 0 0

Muutos-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rakennus- ja lupalautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 94,6 100 114 114 114 114

Toimintakate -94,6 -100 -114 -114 -114 -114

Muutos-% -1,4 % -13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Käyttötalousosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026

Toimintatulot 33 610 34 677 36 581 48 111 57 391 68 241

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot 53 515 57 377 62 665 74 663 88 968 105 557

Toimintakate -19 905 -22 700 -26 084 -26 552 -31 578 -37 316

Muutos-%  6,7 % 2,1 % 1,8 % 18,9 % 18,2 %

Investointiosa

Tunnusluku Tilinpäätös
2021

Talousarvio
2022

muutoksin
Talousarvio

2023
Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025

Talous-
suunni-

telma 2026
Investointimenot 699 500 500 500 500 500
Valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet 81,7 175 177 177 177 177

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-
tulot 0 0 0 0 0 0

NETTO -617 -325 -323 -323 -323 -323

Muutos-% -51,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

(Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus 1602, 16020 ja Kh/Infraomaisuus 1604, 16040), 1 000 €

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousar-
vio 2023

Talous-
suunni-

telma 2024

Talous-
suunni-

telma 2025
Talous-

suunnitelma 2026

Pysyvien vastaavien luovutustuloista saata-
vat myyntivoitot (Kh/maaomaisuus) 21 543 18 000 13 000 11 000 9 000

Maankäyttösopimuskorvaukset (Kh/maa-
omaisuus) 11 520 7 000 9 000 9 000 9 000

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskus-
tannukset (Kh/maaomaisuus) 2 900 3 000 3 000 3 000 3 000

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskus-
tannukset (Kh/Infraomaisuus) 500 300 300 300 300

Ruoppausmassojen vastaanottomaksut
(Kh/infraomaisuus) - 1 600 600 600 600

Ruoppausmassojen vastaanottomaksuja
vastaavat kulut (Kh/infraomaisuus) - 600 300 300 300

Infrainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Infraomaisuus 1604), 1 000 €

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Strategiset kärkihankkeet, kh 30 871 52 100 72 380 63 040 50 580

Kiinteistökehitys, kh 26 880 36 830 36 027 24 095 22 200

Toimintoja tukevat, kh 4517 250 1 650 1 650 2 150



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2023–2026

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Korjausvelkaa alentavat, kh 16 553 10 785 11 785 10 435 11 335

Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta paranta-
vat, kh 3 725 1 050 2 200 4 200 1 200

Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh 3 710 3 990 2 360 4 060 2 360

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 250 250 250 250 250

Yhteensä 89 505 105 255 126 652 107 730 90 075

Tilainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Tilaomaisuus 1603), 1 000 €

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh 34 034
57 609

76 631 57 000 30 432

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Pienet hankkeet < 1 M€, kh 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Yhteensä 44 034 67 609 86 631 67 000 40 432

Kiinteän omaisuuden hankinnat (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus 1602), 1 000 €

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Maaomaisuus, kh 3 500 3 500 3 500 3 500 3500

Pysyvien vastaavien luovutustulot (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus 1604), 1 000 €

Tunnusluku
Talousarvio
muutoksin

2022
Talousarvio

2023
Talous-

suunnitelma
2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Maanmyyntitulot, kh 38 043 22 000 18 000 15 000 12 000



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET 



Tilainvestointiohjelma

Tässä listassa kaikki tiedossa olevat päivitykset, myös vuoteen 2022.
Päivitetty 21.9.22
Kustannusarviot eivät sisällä hankkeisiin liittyviä purku- tai pilaantuneiden maiden vaihtoon liittyviä kustannuksia.

Hankesuunnitelma hyväksytty

Kiinteistörekisterit
unnus HANKKEEN NIMI Tarveselvitys Hanke-

suunnitelma

Kustannusarvio
2022 sis.

Indeksikorjatut
summat

Käyttö
31.12.2021 Ennuste 2022 Talousarvio

2023

Talous-
suunnitelma

2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Talous-
suunnitelma

2027

Talous-
suunnitelma

2028

Talous-
suunnitelma

2029

Talous-
suunnitelma

2030

Talous-
suunnitelma

2031

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

853-75-8-5
Tommilankadun päiväkodin
uudisrakentaminen

KhKeh 9.4.2018 Kv 12.11.2018 6 032 000 4 864 631 155 187 2021

853-31-5-9
Kallelankadun päiväkodin
peruskorjauksen loppuosa

Kh 3.2.2020/
kh 29.11.21 2 500 000 1 831 471 668 529 2022

853-74-67-3
Suikkilan koulu ja Talinkorventien
päiväkoti

Khkeh
25.11.2019

KV
19.4.2021/(KV
22.8. § 175)

21 421 120 27 273 4 000 000 9 500 000 7 893 847 2024

853-2-12-17
Sirkkalan koulu, Kärnhuset
korvaava uudisrakentaminen

Kh 18.12.2017 päivitys KV
23.8.2021 18 598 000 1 496 747 8 455 276 8 645 977 2023

853-15-60-3
Pääskyvuoren koulu,
uudisrakentaminen ja

Kh 4.12.2017 päivitys KV
19.4.2021 12 410 781 2 229 755 4 500 000 5 681 026 2023

853-13-62-1
Hannunniitun koulutilojen tekniset
ja toiminnalliset muutostyöt

Kh 8.1.2018 KhKeh
26.11.2018 2 200 000 1 504 282 695 718 2022

853-57-11-3
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän
korvaava rakennus

KhKeh 14.4.2020 KV 14.6.2021 4 745 890 16 756 300 000 3 000 000 1 429 134 2024

853-11-22-4
Nummen koulutalo, tekninen
peruskorjaus

KV 14.6.2021 13 771 000 3 632 500 000 5 500 000 5 000 000 2 767 368 2025

853-81-5-11
Raunistulan koulu, tekninen
peruskorjaus

KV 14.6.2021 4 438 000 16 271 200 000 4 221 730 2023

853-458-1-182
Kärsämäen paloaseman
peruskorjaus

KH 1.3.2021 1 424 550 70 186 454 364 900 000 2022

853-21-12-1 Veritas -stadionin päätykatsomo KH 17.12.2020/
KH 20.12.21 1 350 000 22 194 1 327 806 2022

853-3-9903-0

Paavo Nurmen Stadionin
katoksen tekninen peruskorjaus

KH
5.10.2021/päivit
ys KH 4.4.2022

hinta

2 827 000 49 627 1 517 000 1 260 373 2023

853-85-25-1 Runosmäen monitoimitalo (KOY) Kh 24.4.2017 §
169 Kv 14.10.2019 13 713 405 2024

Oxvägens daghem
(Kuraattorinpolun vuokratilan
korvaava) (KOY)

Khkeh
22.10.2018 KV 14.12.2020 5 125 000 2024

853-7-20-6
Byråbo / Yliopistonkatu 27/
Vuokrasopimuksen uusiminen

1.10.2019 KV 25.1.2021 vuokrahanke 2023

Museon kokoelmakeskus
(vuokrahanke)

khkeh 30.11.2020 kh 20.12.2021 vuokrahanke 2025

Päätearkisto, yhdistetty museon
kokoelmakeskuksen kanssa
(vuokrahanke)

KH
7.12.2020/kh
20.12.2021

vuokrahanke 2025

Tarveselvitys hyväksytty (tai tekninen hanke, suoraan HS)

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys Hanke-
suunnitelma

Kustannusarvio
2022 sis.

Indeksikorjatut
summat

Käyttö
31.12.2021 Ennuste 2022 Talousarvio

2023

Talous-
suunnitelma

2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Talous-
suunnitelma

2027

Talous-
suunnitelma

2028

Talous-
suunnitelma

2029

Talous-
suunnitelma

2030

Talous-
suunnitelma

2031

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

853-3-3-7
Wäinö Aaltosen museon tekninen
peruskorjaus

Khkeh 25.6.2018 9/2022 16 715 000 0 100 000 300 000 6 000 000 6 000 000 4 315 000 2026

853-3-9901-0 Musiikkitalon uudisrakentaminen KH 27.5.2019 11/2022 71 000 000 233 202 2 500 000 15 000 000 28 000 000 23 000 000 2 266 798 2026

853-7-1-1

Byråbo / kaupungintalon pihapiirin
rakennusten osittainen
peruskorjaus ja paalutus

KH 1.10.2019 10/2022 16 830 000 0 150 000 1 500 000 6 590 000 6 590 000 2 000 000 2026

Ammatti-instituutti, Taito-kampus
(KOY)

27.5.2019 2023 73 168 800 0 2027

853-3-1-6 S:t Olofsskolan koulun
uudishanke

kh 4.4.2022 2023 22 500 000 0 400 000 8 000 000 8 000 000 6 100 000 2026

853-21-9903-0

Kupittaan tekojääkentän
huoltorakennus (hybridihanke
infran kanssa)

KV 22.8.22 §
178 1 218 000 100 000 1 000 000 218 000 2024

853-3-1-5
Kaskenkadun päiväkodin
peruskorjaus ja laajennus

KhKeh 20.8.2018 2022 5 195 773 0 300 000 3 000 000 1 895 773 2025

853-514-2-0
Kupittaan maauimalan
peruskorjaus

Kh 25.4.22 2022 11 000 000 0 400 000 7 000 000 3 600 000 2025

Pansion monitoimitalo (KOY) Khkeh 25.5.2020 2022 18 586 000 2026
Linnakaupungin monitoimitalo
(KOY)

Khkeh 8.2.2021 2022 45 000 000 2027

Päihdehuollon monipalvelukeskus
(vuokrahanke)

2.9.2019 Kh 20.6.2022 vuokrahanke 2024

Parkin kentän oheistilat (KOY) Kh 21.12.2022 2023 2 200 000 2027

853-26-79-1 Karhunaukion yhtenäiskoulu Kh 20.6.2022 2023 38 500 000 3 500 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000 2026

Historian ja tulevaisuuden museo 8.4.2019 2026 39 500 000 500 000 750 000 14 750 000 14 750 000 8 750 000 2029

853-9-6-3 Topeliuksen koulun peruskorjaus Khkeh 8.2.2021 2024 4 100 000 0 1 000 000 2 100 000 1 000 000 2029
Kansainvälinen koulu
(vuokrahanke)

Kh 15.8.22 § 335 2023 vuokrahanke 2025

Yhteensä

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys Hanke-
suunnitelma

Kustannusarvio
2022 sis.

Indeksikorjatut
summat

Käyttö
31.12.2021 Ennuste 2022 Talousarvio

2023

Talous-
suunnitelma

2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Talous-
suunnitelma

2027

Talous-
suunnitelma

2028

Talous-
suunnitelma

2029

Talous-
suunnitelma

2030

Talous-
suunnitelma

2031

Valmistu-
misvuosi-

tavoite
YHTEENSÄ KAIKKI AKTIIVISET
HANKKEET 459 240 319 12 366 027 25 623 880 57 609 105 76 630 981 67 353 141 30 431 798 20 750 000 16 850 000 9 750 000 - -

YHTEENSÄ OMAN TASEEN
KOHTEET

301 447 114 12 366 027 25 623 880 57 609 105 76 630 981 57 000 000 30 431 798 20 750 000 16 850 000 9 750 000 0 0

YHTEENSÄ TASEEN
ULKOPUOLISET (KOY)
KOHTEET

157 793 205 - - - - - - - 0 0 0 0

Muut jatkuvat hankkeet

HANKKEEN NIMI Tarveselvitys Hanke-
suunnitelma

Kustannusarvio
2022 sis.

Indeksikorjatut
summat

Käyttö
31.12.2021 Ennuste 2022 Talousarvio

2023

Talous-
suunnitelma

2024

Talous-
suunnitelma

2025

Talous-
suunnitelma

2026

Talous-
suunnitelma

2027

Talous-
suunnitelma

2028

Talous-
suunnitelma

2029

Talous-
suunnitelma

2030

Talous-
suunnitelma

2031

Valmistu-
misvuosi-

tavoite

Pienet hankkeet <1 M€ 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Energiatehokkuusinvestoinnit 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

YHTEENSÄ 35 623 880 67 609 105 86 630 981 77 353 141 40 431 798 30 750 000 26 850 000 19 750 000 10 000 000 10 000 000

Selitteet
Kv = kaupuginvaltuusto
Kh = kaupunginhallitus
Khkeh = kaupunkikehitysjaosto



Infrainvestointiohjelma, Taloussuunnitelma 2023-2026

Tekstiselitteet
HOLA = hankeosalaskenta
ROLA = rakenneosalaskenta
MRV = määrärahavaraus
KV = kaupunginvaltuusto
Kylk = kaupunkiympäristölautakunta
Väriselitteet
Sininen summa = ajoituksen muutos
Punainen summa = kustannusten nousu
Vihreä summa = kustannusten lasku

Investointi Aloitusvuosi Lopetusvuosi Arvio perustuu Kustannusarvio Tuloarvio 2022 2023 2024 2025 2026

Kaikki yhteensä 797 036 500     406 500 000   75 636 500         110 255 000       131 652 000       151 830 000       134 175 000       
Yhtiömuotoiset 283 500 000          5 000 000                 5 000 000                 5 000 000                 44 100 000              44 100 000              

Raitiotie 2021 2029 HOLA 283 500 000          5 000 000                 5 000 000                 5 000 000                 44 100 000              44 100 000              
Infran rakennuttaminen menot yhteensä, kv 513 536 500     70 636 500         105 255 000       126 652 000       107 730 000       90 075 000         

Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh 272 260 000          94 500 000          29 225 000              52 100 000              72 380 000              63 040 000              50 580 000              
Keskustan kehittäminen -kärkihanke 144 110 000              52 500 000             28 900 000                  29 810 000                  26 330 000                  23 880 000                  10 380 000                  

Aninkainen 10 500 000                    650 000                           2 700 000                        200 000                           5 350 000                        -                                    

Parkin alueen kadut 2025 2025 KV 14.2.2022 § 22 2 700 000                      50 000                             2 650 000                        

Parkin kentän saneeraus 2025 2025 KV 14.2.2022 § 22 1 700 000                      1 700 000                        

Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) 2023 2023 KV 14.2.2022 § 22 2 600 000                      500 000                           2 600 000                        

Matkakeskus MRV 3 500 000                      200 000                           1 000 000                        

Turku Ratapiha (elämyskeskus) 100 000                           100 000                           

Kaupallinen ydinkeskusta 31 100 000                    9 000 000                        1 000 000                        -                                    -                                    -                                    

Kauppatori 2015 2023 ROLA 31 100 000                    9 000 000                        1 000 000                        

Merellinen Turku 56 900 000                    1 900 000                        13 660 000                      15 000 000                      14 400 000                      9 000 000                        

Kulttuurijokilautta 2023 2024 MRV 3 300 000                      300 000                           1 500 000                        1 800 000                        

Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu 2021 2024 HOLA 3 800 000                      100 000                           3 400 000                        200 000                           

Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto 2024 2025 HOLA 1 900 000                      1 500 000                        400 000                           

Jokiranta: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu 2023 2025 HOLA 4 160 000                      160 000                           2 000 000                        2 000 000                        

Jokiranta: väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto 2025 2025 HOLA 700 000                         700 000                           

Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu 2023 2023 KV 14.2.2022 § 26 3 100 000                      500 000                           2 900 000                        

Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 2023 2025 Kylk 17.5.22 § 192 6 500 000                      200 000                           2 500 000                        3 500 000                        300 000                           

Ferry Terminal + satamaraide 2023 2027 HOLA 28 000 000                    800 000                           3 000 000                        6 000 000                        11 000 000                      7 000 000                        

Linnanniemi 2026 2028 HOLA 4 700 000                      200 000                           2 000 000                        

Liikenne ja liikkuminen 45 110 000                    17 350 000                      11 950 000                      11 130 000                      4 130 000                        1 380 000                        

Keskustaliikenteen kehittäminen -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Keskustaliikenteen kehittäminen (ei kirj)

Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide 2021 2025 MRV 33 750 000                    15 500 000                      10 500 000                      7 700 000                        

(ei kirj)Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide

Joukkoliikenteen järjestelyt 2022 2025 MRV 4 960 000                      50 000                             250 000                           1 980 000                        2 680 000                        180 000                           

Runkobussiliikenteen järjestelyt -                                    200 000                           1 950 000                        2 500 000                        

Sorttamäki ja Uittamon silta, suunnittelu MRV 250 000                           250 000                           

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen 2022 2025 MRV 5 400 000                      1 800 000                        1 200 000                        1 200 000                        1 200 000                        1 200 000                        

Keskustan valaistus 2023 2023 500 000                         -                                    500 000                           -                                    -                                    -                                    

Keskustan valaistus (ei kirj.) 500 000                           

Turun tiedepuisto -kärkihanke 106 800 000              42 000 000             325 000                       16 100 000                  35 700 000                  34 850 000                  19 700 000                  

Itäharjun liittymä 2022 2031 MRV 7 300 000                      -                                    100 000                           3 000 000                        2 000 000                        -                                    

Itäharjun liittymä -                                    100 000                           3 000 000                        2 000 000                        

Kupittaankärjen kumppanuushanke 2022 2026 MRV 86 000 000                    100 000                           15 000 000                      30 500 000                      26 500 000                      13 900 000                      

Kupittaan kansi 40 000 000                    6 000 000                        14 000 000                      10 000 000                      10 000 000                      

Kupittaa, pysäköintilaitos 40 000 000                    100 000                           7 000 000                        15 000 000                      15 000 000                      2 900 000                        

Kupittaa, hankkeeseen rajautuvat muut toimenpiteet 6 000 000                      2 000 000                        1 500 000                        1 500 000                        1 000 000                        

Voimakatu 2022 2026 MRV 10 500 000                    150 000                           1 000 000                        1 000 000                        3 350 000                        5 000 000                        

Voimakatu kaava-alue 150 000                           1 000 000                        1 000 000                        3 350 000                        5 000 000                        

Itäharjun monitoimitalo 1 000 000                        1 000 000                        

Kiinanmyllynkatu 2024 2026 MRV 3 000 000                      75 000                             -                                    200 000                           2 000 000                        800 000                           

Kiinanmyllynkatu 75 000                             200 000                           2 000 000                        800 000                           

Projektoimattomat MRV 21 350 000                6 190 000                    10 350 000                  4 310 000                    20 500 000                  
Kiinteistökehitys, kh 168 566 500          312 000 000       21 816 500              36 830 000              36 027 000              24 095 000              22 200 000              

Linnakaupunki 33 800 000                115 500 000           6 900 000                    8 000 000                    6 200 000                    3 400 000                    4 000 000                    
Linnanfältti 2017 2022 MRV 100 000                         100 000                           

Herttuankulma 2018 2030 KV 25.10.21 § 487 15 900 000                    2 400 000                        3 600 000                        3 600 000                        1 800 000                        500 000                           

Kirstinpuisto 2020 2026 Kv 16.3.20 § 35 12 200 000                    4 300 000                        4 000 000                        1 600 000                        600 000                           500 000                           
Vaasanpuisto 2014 2026 MRV 4 400 000                      100 000                           400 000                           1 000 000                        1 000 000                        2 000 000                        



Skanssi 16 420 000                26 500 000             490 000                       2 900 000                    6 800 000                    5 030 000                    1 200 000                    

Itä-Skanssi (Vallikatu) 2023 2025 ROLA 5 960 000                      60 000                             1 300 000                        3 000 000                        1 600 000                        

Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) 2023 2026 ROLA 6 700 000                      -                                    1 500 000                        3 700 000                        1 300 000                        200 000                           

Skanssinkolmio 2025 2025 HOLA 130 000                         130 000                           

Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi) 2022 2023 HOLA 530 000                         430 000                           100 000                           

Etelä-Skanssi 2024 2026 MRV 3 100 000                      100 000                           2 000 000                        1 000 000                        

Muut kiinteistökehityskohteet 118 346 500              170 000 000           14 326 500                  25 830 000                  22 927 000                  15 565 000                  17 000 000                  

Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie) 2025 2029 HOLA 20 000 000                    4 000 000                        6 900 000                        

Koroistenkaari 2026 2027 ROLA 1 900 000                      1 000 000                        

Kaupunginpuutarhan alue 2022 2024 HOLA 2 500 000                      500 000                           1 500 000                        500 000                           

Koroisten siirtolapuutarha 2023 2024 Kv 18.5.20 § 61 390 000                         -                                    90 000                             300 000                           

Pukkilan alue 2022 2026 Kv 25.8.20 § 125 10 000 000                    4 000 000                        3 500 000                        1 000 000                        800 000                           500 000                           

Kähärin puistotie 2028 2030 MRV

Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi) 2021 2029 Kv 11.4.22 § 71 25 700 000                    500 000                           2 000 000                        5 000 000                        5 000 000                        5 000 000                        

Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500 2022 2022 Kylk 11.8.20 § 261 106 500                         106 500                           

Kärsämäen urheilupuisto 2022 2023 Kv 19.4.21 § 75 240 000                         200 000                           

Piiparinpolun varsi 2022 2022 MRV 200 000                         200 000                           

Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari) 2022 2024 ROLA 2 650 000                      900 000                           2 000 000                        650 000                           

Ruusukortteli 2024 2024 HOLA 200 000                         200 000                           

Halisten vesilaitos 2026 2027 MRV 750 000                         100 000                           

Pernon koulu (Pansion monitoimitalo) 2023 2024 MRV 1 000 000                      100 000                           100 000                           900 000                           

Arkeologinkatu (Jäkärlä) 2023 2024 HOLA 450 000                         200 000                           50 000                             400 000                           

Kairialankatu (Kaerla) 2023 2023 HOLA 200 000                         100 000                           200 000                           

Kaarninko 2024 2026 MRV 700 000                         100 000                           50 000                             350 000                           300 000                           

Uittamon täydennys (Kannuskatu) 2024 2024 MRV 130 000                         130 000                           

Kylänkulma (Nummi) 2022 2023 HOLA 1 050 000                      650 000                           850 000                           

Paljetie 2 2023 2023 MRV 250 000                         250 000                           

Puutarhakatu 55 2023 2023 Kylk 11.8.20 § 262 100 000                         100 000                           

Raunistulan silta ja pyörätie 2022 2023 KV 14.3.22 § 47 7 380 000                      1 000 000                        6 380 000                        

Raunistulan silta ja pyörätie - kaavan joukkoliikennekatu 2022 2024 ROLA 2 100 000                      1 000 000                        1 000 000                        

Sepänkatu 1 2025 2025 MRV 250 000                         250 000                           

Kakola 2011 2023 MRV 1 300 000                      500 000                           800 000                           

Telakkaranta (alueen viimeistelyt) 2021 2023 MRV 100 000                         50 000                             50 000                             

Fabriikin alue 2016 2026 MRV 6 500 000                      1 000 000                        2 000 000                        1 500 000                        -                                    2 000 000                        

Pääskyvuorenrinne 2018 2023 ROLA 5 460 000                      150 000                           150 000                           

Harkkionmäki 2023 2025 HOLA 2 500 000                      200 000                           500 000                           1 600 000                        200 000                           

Jäkärlän kaila 2024 2027 MRV 2 100 000                      50 000                             50 000                             1 000 000                        

Karhunahde 2022 2023 KV 20.9.21 § 219 1 900 000                      1 750 000                        1 900 000                        

Koskennurmi kaava (asuntoalue) 2022 2024 MRV 3 100 000                      1 500 000                        1 000 000                        2 100 000                        

Metsola 2022 2025 HOLA 3 200 000                      80 000                             2 000 000                        1 120 000                        

Pitkämäen liikekeskus 2021 2025 HOLA 4 000 000                      200 000                           2 000 000                        1 800 000                        

Särkilahti 2022 2025 HOLA 4 300 000                      85 000                             100 000                           2 300 000                        1 900 000                        

Kaistarniemi III 2023 2024 HOLA 1 500 000                      20 000                             500 000                           1 000 000                        

Saga Kaskenpuisto 2023 2023 HOLA 80 000                           50 000                             80 000                             

Saarenmaankatu 2024 2024 KV 17.5.21 § 105 47 000                           50 000                             47 000                             

Helsinginkadun kaari, Ketarantie 2022 2023 ROLA 270 000                         250 000                           250 000                           

Uusi konserttitalo 2024 2025 KV 14.3.22 § 45 295 000                         200 000                           95 000                             
Vihertakuutyöt vuosittainen vuosittainen MRV 400 000                         100 000                           100 000                           100 000                           100 000                           100 000                           

Toimintoja tukevat, kh 5 700 000              1 850 000                 250 000                    1 650 000                 1 650 000                 2 150 000                 
Maanläjitysalueet 2022 2029 MRV 12 150 000                    1 850 000                        250 000                           1 650 000                        1 650 000                        2 150 000                        
Lauttaranta 1 700 000                        100 000                           1 500 000                        1 500 000                        2 000 000                        

Korjausvelkaa alentavat, kh 44 340 000            13 085 000              10 785 000              11 785 000              10 435 000              11 335 000              
Katurakenteen korjaus 2023 2026 MRV 4 800 000                      1 400 000                        1 200 000                        1 200 000                        1 200 000                        1 200 000                        
Sorapintaiset kadut 2023 2026 MRV 3 750 000                      1 000 000                        900 000                           1 000 000                        850 000                           1 000 000                        
Siltojen peruskorjaukset 2023 2026 MRV 4 280 000                      1 270 000                        1 070 000                        1 070 000                        1 070 000                        1 070 000                        
Päällysteet 2023 2026 MRV 11 700 000                    2 700 000                        2 700 000                        3 000 000                        3 000 000                        3 000 000                        
Ympäristörakenteet 2023 2026 MRV 700 000                         175 000                           175 000                           175 000                           175 000                           175 000                           
Valaistus 2023 2026 MRV 7 720 000                      2 080 000                        2 080 000                        1 880 000                        1 880 000                        1 880 000                        
Hulevesijärjestelmät 2023 2026 MRV 4 000 000                      2 000 000                        1 200 000                        1 200 000                        800 000                           800 000                           
Puistot 2023 2026 MRV 3 200 000                      800 000                           800 000                           800 000                           800 000                           800 000                           
Leikkipaikat 2023 2026 MRV 1 760 000                      540 000                           440 000                           440 000                           440 000                           440 000                           
Vihertakuutyöt (korv inv ) 2023 2026 MRV 480 000                         120 000                           120 000                           120 000                           120 000                           120 000                           
Padot 2023 2026 MRV 200 000                         1 000 000                        100 000                           -                                    100 000                           -                                    
Projektoimattomat 2023 2026 MRV 1 750 000                      -                                    -                                    900 000                           -                                    850 000                           

Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh 8 650 000              1 950 000                 1 050 000                 2 200 000                 4 200 000                 1 200 000                 
Uudet kevyen liikent  reitit, väylät jne 2023 2026 MRV 5 000 000                      250 000                           250 000                           1 250 000                        3 250 000                        250 000                           
Pienet liikenteenohjaustyöt 2023 2026 MRV 200 000                         50 000                             50 000                             50 000                             50 000                             50 000                             
Liikennevalot 2023 2026 MRV 600 000                         200 000                           150 000                           150 000                           150 000                           150 000                           
Liikenneverkon toimivuutta parantavat 2023 2026 MRV 1 000 000                      350 000                           250 000                           250 000                           250 000                           250 000                           
Projektoimattomat 2023 2026 1 850 000                      1 100 000                        350 000                           500 000                           500 000                           500 000                           

Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh 12 770 000            2 210 000                 3 990 000                 2 360 000                 4 060 000                 2 360 000                 



Osallistava budjetointi MRV 4 030 000                      -                                    1 330 000                        -                                    2 700 000                        -                                    
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher 2023 2026 MRV 1 400 000                      700 000                           -                                    700 000                           -                                    700 000                           
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot 2023 2026 MRV 600 000                         300 000                           -                                    300 000                           -                                    300 000                           
Leikkipuistot 2023 2026 MRV 400 000                         100 000                           100 000                           100 000                           100 000                           100 000                           
Liikuntalautakunnan kohteet 2023 2026 MRV 4 000 000                      700 000                           1 000 000                        1 000 000                        1 000 000                        1 000 000                        
Kupittaan jalkapallostadion (Veritas) 2022 2023 KH 20.12.21 § 588 1 800 000                      1 300 000                        
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat 2023 2026 MRV 1 040 000                      410 000                           260 000                           260 000                           260 000                           260 000                           



Kaavoitusohjelma 2023-26                                 

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille ja 2023-2024 ja ohjeellisena sen jälkeen.

Tavoitteena on, että vähintään 80% hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoiduista kaavoista etenee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavan käsittely kestää keskimäärin 2 vuotta. Taulukossa esitetty kaupunginvaltuuston käsittelyvuosi on tavoitevuosi.

Kaavan nimi                                                   

2023                       

KV hyväksyy 

35 kpl

2024                       

KV hyväksyy 

22 kpl

2025                           

KV hyväksyy 

27 kpl

2026                         

KV hyväksyy 

21 kpl

Kauden 

jälkeen      KV 

hyväksyy 17 

kpl

*Aninkaisten konserttitalo  Kv käsittely

*Eerikinkatu 32-34 K Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

*Ferry Terminal Turku Kv käsittely

*Historian ja tulevaisuuden museo [Linnanniemi] Valmistelu Kv käsittely

*Itäharjun liittymä K Valmistelu Kv käsittely

*Itäharjun monitoimitalo K  Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

*Itäharjun Voimakatu K Kv käsittely

*Karhunaukion koulu [Lauste II] Valmistelu Kv käsittely

*Kauppahallin kortteli / Olympia K Valmistelu Kv käsittely

*Kiinamyllynkatu [Psykiatria] Kv käsittely

*Koroinen [Asuntomessut, Halistenväylä] Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

*Kupittaan kärki K [Tiedepuiston kansi ja Taitokampus ] Valmistelu Kv käsittely

*Littoistentie [joukkoliikenne] Kv käsittely

*Matkakeskus K Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

*Mooriankunnas K [Kingelininkatu, Kurjenmäenkatu] Kv käsittely

*Mustasuo Kv käsittely

*Pelttarinkatu [joukkoliikenne] Kv käsittely

*Piiparinpolun varsi [Munterinkatu 15] Valmistelu Kv käsittely

*Rata-alueen laajennus: Muhkurin rata (sis. Ovakonkatu 

2)
Valmistelu Kv käsittely

*S:t Olofsskolan Valmistelu Kv käsittely

*Sataman varikko [joukkoliikenne] Valmistelu Kv käsittely

*Turku  Ratapiha K Kv käsittely

*Vaasanpuisto [Linnakaupungin monitoimitalo] Kv käsittely

*Vanha suurtori  Valmistelu Kv käsittely

*WAM laajennus Kv käsittely

*Wiklund K Valmistelu Kv käsittely

*Yliopistonkatu 17 ja 21 K Valmistelu Kv käsittely

Ahjokatu Kv käsittely

Ajurinkatu K [ent. Valion tontti, Ratapihankatu 20-24] Kv käsittely

Akselintie K Valmistelu Kv käsittely

Aninkaistenkatu 8 [Matintalo] K Kv käsittely

Arkeologinkatu [Jäkärlä] Kv käsittely

Asema-aukio [joukkoliikenne] UUSI Valmistelu Kv käsittely

Aurakatu 6, Linnankatu 13 K Kv käsittely

Eerikinkatu 22b + VPK K Valmistelu Kv käsittely

Erikvallantie 80, ranta-ak K

Etelä-Skanssi Valmistelu Kv käsittely

Forum Marinum UUSI Valmistelu Kv käsittely

Freya [Kristiinank. 10A, Yliopistonk. 26] Kv käsittely

Haarlanlahti Valmistelu Kv käsittely

Halisten vesilaitos Valmistelu Kv käsittely

Harkkionmäki Kv käsittely

Helsinginkadun kaari II K UUSI [Lokinkatu-Helsingink] Kv käsittely

Hepokulta K Valmistelu Kv käsittely

Herkules [Martinsillan kolmio II, Martinkatu 2] K Kv käsittely



Herttuankulman kaarihalli Kv käsittely

Herttuankulman linnakortteli Kv käsittely

Jäkärlän Kaila Valmistelu Kv käsittely

Kaarninko Valmistelu Kv käsittely

Kaistarniemi III jatko Kv käsittely

Kalevantie 8  [Vanha Littoistentie 10] K  Valmistelu Kv käsittely

Kasarminkatu Kv käsittely

Katteluksenkatu 6 K Valmistelu Kv käsittely

Kauppiaskatu 11-13 K Valmistelu Kv käsittely

Kerttulinkatu 1 Valmistelu Kv käsittely

Kerttulinreuna [Hämeenkatu, työterveystalo, ym] Kv käsittely

Kongressikuja [Caribia] K Valmistelu Kv käsittely

Kustavintie 4 [Suikkilan kauppakeskus] UUSI Kv käsittely

Kähärin puistotie Kv käsittely

Lemminkäisenkatu 1 UUSI Kv käsittely

Lemminkäisenkatu 14 [datacity] UUSI Kv käsittely

Lemminkäisenkatu 17 ja 19 K Valmistelu Kv käsittely

Liinahaankatu K Valmistelu Kv käsittely

Linnan makasiinit UUSI Valmistelu Kv käsittely

Liskokortteli [Ratapihankatu 32-36] K Valmistelu Kv käsittely

Lohikäärmekortteli K [Ursininkatu 14b, Koulukatu] Valmistelu Kv käsittely

Maarian kirkkosilta [uusi eritasoristeys] Valmistelu Kv käsittely

Maariankatu 7, Cygnaeuksen koulu Valmistelu Kv käsittely

Malminkatu [Merenkulkuoppilaitos] K Kv käsittely

Margareetta Kv käsittely

Markulantie 4  [Kirveen tila] Valmistelu Kv käsittely

Metsola Kv käsittely

Metsämäen ravirata Kv käsittely

Munkkikortteli  [Humalistonkatu 8a-b] Valmistelu Kv käsittely

Nosturinkatu [Pansiontie 4]  K Valmistelu Kv käsittely

Nuorisotalonkuja [Jyrkkälä] Valmistelu Kv käsittely

Nurkkapuisto  [Otto Korhosen katu] Valmistelu Kv käsittely

Ojaranta Kv käsittely

Paattinen Iskoistenkadun jatke Valmistelu Kv käsittely

Paltanpuisto [Kärsämäen sorakuoppa] Kv käsittely

Pansio - Pernon monitoimitalo K  (sis Heinikonkatu 2) Kv käsittely

Peltolan AI Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

Petreliuksenportti [Peltolantie 3, Petrea] K Valmistelu Kv käsittely

Pihlajamäki [Yli-Maaria] Valmistelu Kv käsittely

Pihlajaniemen eteläosa K Kv käsittely

Piuhankatu Kv käsittely

Pryssinkuja  K Valmistelu Kv käsittely

Pukkila 2.0 K UUSI Kv käsittely

Puutarhakatu 1 K Valmistelu Kv käsittely

Puutarhakatu 16 UUSI Kv käsittely

Puutarhakatu 21 [Taimi II, As Oy Koulukatu 17] K Valmistelu Kv käsittely

Puutarhakatu 28 [As Oy Mikaelia] K Valmistelu Kv käsittely

Puutarhakatu 9a [Miekkakortteli] K Valmistelu Kv käsittely

Päivärinne Valmistelu Kv käsittely

Rusthollinrinne [Uittamo] K Valmistelu Kv käsittely

Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a Kv käsittely

Sepänkatu 7 K Kv käsittely

Sirkkalankatu 27 [NMKY] K Valmistelu Kv käsittely

Skanssinkolmio Valmistelu Kv käsittely



Sorttamäki ja Uittamon silta Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

Sorvarinkatu 8-9 ja Verstaskatu 6 (Sotilaspojanpuisto) Kv käsittely

Stålarminkatu 45 [Häkkisen konepaja] K Valmistelu Kv käsittely

Syreenikuja Valmistelu Kv käsittely

Syvälahti Valmistelu Kv käsittely

Säkäkuja [Härkämäki] Valmistelu Kv käsittely

Särkilahti Kv käsittely

Tahkonaukio K Valmistelu Kv käsittely

Tammikankareentie Kv käsittely

Tervahovinkatu 12b K Valmistelu Kv käsittely

Tommilankatu 27 [Satakunnantie 100] K Valmistelu Kv käsittely

Tonttumäki-Daniel Hjortin katu Valmistelu Kv käsittely

Tullin ympäristö K Valmistelu Kv käsittely

Turun vanha hautausmaa Valmistelu Kv käsittely

Tuureporinkatu 11a K UUSI Valmistelu Kv käsittely

Tuureporinkatu 8-10 K UUSI Valmistelu Kv käsittely

Uittamon täydennys [Kannuskatu] Kv käsittely

Vaalan eritasoristeys Kv käsittely

Viiripuisto [Unhonpuistikko, Vesalankatu] Valmistelu Kv käsittely

Vilhonkatu 12a K Valmistelu Kv käsittely

Virvoituksentie 5 (Mäntyrinne)  K Valmistelu Kv käsittely

Vähäheikkiläntie 13 K Valmistelu Kv käsittely

Yliopistonkatu 30 K Kv käsittely

Österblad Valmistelu Kv käsittely

Selitteet

* = maankäytön strategiset hankkeet 

K = kumppanuuskaavat ja kaavakonsulttihankkeet

Kv = kaupunginvaltuusto

Yleiskaavoitusohjelma 2023–2026

Kaavan nimi                                       2023 2024 2025 2026

Yleiskaava 2029 Kv käsittely

Yleiskaavan teemalliset tarkastelut                                           

Merellinen Länsi-Turku 2023-24                                                         

Aihealue avoin 2025-26

Valmistelu Kv käsittely

Lentokentän ympäristön osayleiskaava Valmistelu Valmistelu Kv käsittely

Maaria-Ilmarisen osayleiskaava Kv käsittely



Kiinteistökehitysohjelma 2023–2026 

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla kaupungin strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

Kohde Tilinpäätös 2021 
Talousarvio 

2022 
Talousarvio 

2023 

Talous-
suunnitelma 

2024 

Talous-
suunnitelma 

2025 

Talous-
suunnitelma 

2026 

Aninkaisten 
konserttitalo ja 

ammatti-instituutti  

Tontinluovutus-
kilpailu valmisteilla 

Tontinluovutus-
kilpailu, 

asemakaava 

valmisteilla 

Asemakaava 
hyväksytty 

  Kohteen luovutus 

Eerikinkatu 32-34 
kortteli (Pallas)  

 
Kilpailun 

valmistelu 
Kehittämis-

kilpailu, 
Asemakaava 

luonnos 
Asemakaava 
hyväksytty 

Tonttien luovutus 

Etelä-Skanssi   
Asemakaava- 

luonnos 
Asemakaava 

ehdotus 

Asemakaava 
hyväksytty 

Infran suunnittelu 
Infran  toteutus Tonttien luovutus 

Halisten 

vesilaitos  

Suunnittelu-kilpailun 
käynnistys siirtyy 

vuoden 2022 

puolelle 
resurssipulan vuoksi 

Suunnittelu-

kilpailu 
Kehittämiskilpailu 

Asemakaava 

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus 

Herttuankulma / 
Linnakaupunki  

Infran rakentaminen 

ja tonttien luovutus 
on käynnissä. 

Fatabuurinkatu on 

rakennettu 
kokonaan valmiiksi 

infran osalta. 

Nosturinkadun 
hulevesiviemäri 

saneeraus tehtiin 

sujuttamalla (välillä 
Nosturinkatu – 
Varastokatu). 

Pansiontien ja 
Juhana Herttuan 

puistokadun liittymä 

rakennettiin 
suunnitelman 

mukaiseen kuntoon. 

Myös Juhana 
Herttuan 

puistokadun 

vesihuollon 
saneeraus tehtiin 

2021. Tonttien 

luovutus: 61-16-4, 
61-25-2 ja 61-7-3. 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Itäharjun 
monitoimitalo  

 

Tarveselvitykset 

ja kaavoituksen 
käynnistäminen 

Asemakaavan 
valmistelu 

Asemakaavan 

valmistelu, Infran 
suunnittelu 

Asemakaava 

hyväksytty, Infran 
toteutus 

Tonttien luovutus 

Itäharjun liittymä   
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaavan 
hyväksyminen 

Infran suunnittelu 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
Tonttien luovutus 

Itä-Skanssi  

Asemakaava-
ehdotus lausunnoille 

ja nähtäville 

11.12.2021. 

Asemakaava 
hyväksytty,  

Infran toteutus 

Infran suunnittelu 
ja toteutuksen 

aloitus,  

Tonttien luovutus 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus 

Jäkärlän Kaila   
Asemakaavan 

valmistelu 
Asemakaavan 
hyväksymien 

Infran suunnittelu Infran toteutus 

Kaarninko   
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty,  
 Infran suunnittelu 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus 

Karhunahde   
Kaavavalitus 

12/21 

Asemakaava 

voimaan 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
Tonttien luovutus  

Kauppahallin 
kortteli 

  
Asemakaavan 

valmistelu 
Asemakaavan 
hyväksyminen 

Infran suunnittelu 
Tonttien luovutus 

Infran toteutus 

Kaupungin-
puutarhan alue  

Asemakaava-
ehdotus valmisteilla 

Asemakaava 

hyväksytty 
Infran 

suunnittelu 

Asemakaava 

hyväksytty, infran 
suunnittelu ja 

toteutus 

Infran toteutus Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Kirstinpuisto / 
Linnakaupunki  

Tonttien luovutus: 
62-3-3 ja 62-3-4. 

Infran toteutus on 
käynnissä. Vuonna 
2021 on rakennettu 

Iso-Heikkiläntie 
työmaatie ja 
painopenger, 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 



Kohde Tilinpäätös 2021 
Talousarvio 

2022 

Talousarvio 

2023 

Talous-
suunnitelma 

2024 

Talous-
suunnitelma 

2025 

Talous-
suunnitelma 

2026 

Ruissalontien 
pumppaamo ja 

urakkaan kuuluvat 
Tukholmankadun 
liikennejärjestelyt. 

Artturinkatu ja 
liittymä Tukholman-
kadulta rakennettiin 

liikennöitävään 
kuntoon (bussi-
liikenne siirrettiin 

Artturinkadulle). 
Kirstinpuiston 

hulevesi-painanteet 

ja viivytysrakenteet 
on rakennettu 

osittain. Kirstinpolun 

vesihuolto sekä osa 
polun rakenteista 

välillä Ruissalontie – 

Artturinkatu, 
Ruissalontien 

vesihuolto välillä 

Kirstinpolku – 
Artturinkatu sekä 

osa kadun 

rakenteista on 
toteutettu.  

Koroinen   
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava-

ehdotus  
Infran suunnittelu 

Asemakaava 

hyväksytty  
Infran toteutus 

Infran toteutus 

Koskennurmi  
Asemakaava 

hyväksytty 
Infran toteutus 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
Tonttien luovutus  

Kupittaan kärki   

Allianssi-
kumppanin 

valinta, 
kaavoituksen 

käynnistäminen 

Asemakaavan 
valmistelu, 

infrahankkeen ja 
Taito-kampuksen 

hankesuunnittelu 

Asemakaava 
hyväksytty, 

infrahankkeen ja 
Taitokampuksen 

hankesuun-

nitelmien 
hyväksyminen, 
infran toteutus 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus 

Luostarinkatu 5  

Asemakaava 
hyväksytty 

valtuustossa 

18.10.2021. Valitettu 
hallinto-oikeuteen. 

Kaavasta 

valitettu 12/21 

Asemakaava 

voimassa 
Tontin luovutus   

Malminkatu   Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty 
Kohteen luovutus   

Matkakeskus   
Kilpailun 

valmistelu 

Kehittämis-
kilpailu, 

asemakaavan 
valmistelu 

Asemakaava 

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus 

Metsola  
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaavan 

hyväksymien 
Infran suunnittelu 

Infran toteutus Infran toteutus  

Mooriankunnas   
Asemakaava-

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 

Infran toteutus 

 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Mustasuo   Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
hyväksytty 

Infran suunnittelu Infran toteutus Tonttien luovutus 

Oskarinkuja  

Asemakaava 

voimassa 
17.10.2020 alkaen. 

Infran toteutus 
Infran toteutus, 

tonttien luovutus 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Pansio-Pernon 
monitoimitalo  

Asemakaavan 

päivitetyt tavoitteet 
hyväksytty 

lautakunnassa 

19.10.2021. 

Asemakaava 
luonnos 

Asemakaava 
hyväksytty 

Tonttien luovutus Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Parkin kenttä   
Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 
voimaan, 

yhtiöiden 
perustaminen 

Infran suunnittelu 
Infran toteutus,  

Tonttien luovutus 
Tonttien luovutus 

Runosmäki, 

Piiparinpolun 
varsi  

Monitoimitalon 
osalta siirrytty 

toteutus-vaiheeseen 

(kh 20.12.2021). 
Aluekehitys-
neuvottelut 

ryhmittymän kanssa 
ja 

Asemakaava-
luonnos 

Asemakaava 
ehdotus 

Asemakaava 

hyväksytty, 
Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus Tonttien luovutus 



Kohde Tilinpäätös 2021 
Talousarvio 

2022 

Talousarvio 

2023 

Talous-
suunnitelma 

2024 

Talous-
suunnitelma 

2025 

Talous-
suunnitelma 

2026 

yhteistyösopimukse
n valmistelu. 

Kaavoituksen 
esiselvitys 
27.8.2021. 

Ruusukortteli  

Asemakaava 
hyväksytty KV 

14.6.2021 ja 
kuulutettu voimaan 

7.8.2021. 

Tonttien 

luovutus 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus   

Sepänkatu 1  

Asemakaava 
kuulutettu voimaan 

7.8.2021, kohde 

luovutettu. 

Sopimus-
korvaukset 

Sopimus- 
korvaukset 

Sopimus- 
korvaukset 

  

Sepänkatu 2  

Asemakaava-
luonnos hyväksytty 

lautakunnassa 
12.1.2021, 

asemakaava-

ehdotus valmisteilla. 

Asemakaava 

hyväksytty 
Kohteen 
luovutus 

Asemakaava 

hyväksytty, 
kilpailutus 

rakennuksesta 

Rakennuksen 
luovutus 

  

Skanssin kolmio  
Resurssit 

kiinnitettynä muihin 

kaavahankkeisiin  

Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 

Infran suunnittelu 

ja toteutus 
Tonttien luovutus 

Skanssinmäki  

Asemakaava 
hyväksytty 

valtuustossa 
25.1.2021 ja 

kuulutettu voimaan 

20.3.2021. 

Infran toteutus Tonttien luovutus    

Särkilahti  
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty Infran 
suunnittelu 

Infran toteutus 
Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
 

Turku Energia  

Uudelleen 

käynnistetyn 
asemakaavan 

tavoitteet hyväksytty 

lautakunnassa 
4.1.2021. Ehdotus 

valmistellaan.  

Asemakaava 
hyväksytty 
Tonttien 

luovutus 

Asemakaava 
voimassa 

Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Uittamon 
täydennys  

Asemakaava-
ehdotus valmisteilla 
kaupunginhallitukse

n 9.10.2020 
tekemän 

palautuksen 

pohjalta. 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
hyväksytty 

Tonttien luovutus Tonttien luovutus 
 
 

Vaasanpuisto / 
Linnakaupunki  

Monitoimitalon 
tilatarveselvitys 

hyväksytty 1.2.2021 
(khkeh). 

Asemakaavan 

tavoitteet hyväksytty 
kaupunginhallitukse

ssa 7.12.2021. 

Asemakaava-

ehdotus, infran 
suunnittelu ja 
monitoimitalon 

hanke-
suunnitelma 

Asemakaava 
ehdotus, infran 

suunnittelu 

Asemakaava 
hyväksytty, infran 

suunnittelu 

Infran toteutus,  
Tonttien luovutus 

 

Tonttien luovutus 

Virvoituksentie 3  

Kohde on luovutettu 
kh 25.10.2021 

päätöksen 

perusteella. 
Asemakaavaehdotu

s on hyväksytty 

lautakunnassa 
14.12.2021. 

Asemakaava 
hyväksytty 

  Kauppahinta 3/3  

Voimakatu   Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty 

Infran toteutus,  

Tonttien luovutus 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
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Toimielin Ehdotus
Kasvatus- ja opetuslautakunta toimenpide 23 ”Erikoisluokkatoiminnan laajentaminen lähiökouluihin. Toteutuksen ja vaikuttavuuden seuranta ja vaikuttavuus.” muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Lähiökoulujen vetovoiman vahvistamista tukevat toimenpiteet. Toteutuksen vaikuttavuuden seuranta.”
Kasvatus- ja opetuslautakunta Koronan aiheuttamien oppimis- ja hyvinvointivajeiden korjaamista jatketaan suunnitelmallisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätetään erityisopetusstrategian pohjalta tarvittavista toimenpiteistä tuen kokonaisuuden vahvistamiseksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Käynnistetään aktiivinen työ varhaiskasvatuksen henkilöstön muuntokouluttamisesta ja edistetään koulutuksen vetovoimaisuutta ja määrää.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Huolehditaan riittävistä henkilöstöresursseista ja opiskelutiloista oppilas- ja opiskelijamäärien kasvaessa sekä perusopetuksessa että toisella asteella mukaan lukien

ruotsinkielinen puoli.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin vastaamiseksi vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten tukea sekä moniammatillista yhteistyötä yhdessä

hyvinvointialueen kanssa. Panostetaan oppilashuollon kehittämiseen hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus osallistuu aktiivisesti yhteisen harrastusmallin luomiseen, jolla pyritään edistämään kaikkien harrastustoimintaa ja

innostamaan omaehtoiseen liikkumiseen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistavan opetuksen paikkojen riittävyydestä huolehditaan tarpeen mukaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan noudattaen suoritepäätösten opiskelijamääriä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta Vuonna 2023 tulee panostaa palvelualueittain kohdennettuihin työhyvinvointitoimiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kaupunki selvittää mahdollisuuden tehdä itsenäisesti tai yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa sopimuksen sopivan toimijan kanssa anonyymin chat- ja

puhelinpalvelun järjestämiseksi nuorten yksinäisyyden ja pahoinvoinnin torjumiseksi sekä mielenterveys- että päihdeongelmien tunnistamiseksi. Palvelu tulee tarjota
molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi palvelua voidaan tarvittaessa tarjota muulla tarpeellisella kielellä.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kaupungin erityisnuorisopalveluiden asemaa ja jatkuvuutta vahvistetaan.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Nuorisopalveluiden resursseja vahvistetaan.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Rock Academyn resursseja vahvistetaan syrjäytyneiden nuorten tukemiseksi.


	TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2026 / LUONNOS
	Esittelymateriaali

	JOHDANTO
	Kaupungin strateginen ohjaus
	Toimintaympäristön kehitysnäkymät
	Kehittäminen ja kärkihankkeet
	Ilmastotavoitteet vuosille 2023-2026

	TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAT
	Tuloslaskelma
	Investoinnit
	Rahoituslaskelma

	LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
	Kaupunginvaltuusto
	Keskusvaalilautakunta
	Tarkastuslautakunta
	Kaupunginhallitus
	Työllisyyspalvelujen palvelukokonaisuus
	Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
	Vapaa-ajan palvelukokonaisuus
	Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

	LIITTEET
	Tilainvestointiohjelma
	Infrainvestointiohjelma
	Kaavoitusohjelma
	Kiinteistökehitysohjelma
	Toimielinten ehdotukset lisäyksistä toimintasuunnitelmiin


