Kysymykset valtuustoryhmille:
Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän vastaukset
1. Talous
- Sitoudutteko talouden kestävään tasapainottamiseen virkaesityksen mukaisesti (esitys
liitteenä)?
• Kyllä.
- Miten mielestänne tulisi toimia, jos tulokehitys jää ennustetusta tavoitteesta?
• Mikäli tulokehityksen jääminen ennustetusta tavoitteesta tarkoittaa samalla, että
kaupungin pitäisi ottaa lisää velkaa tai korottaa veroja kattaakseen sovitut ja ennakoidut
menot, kaupungin tulee ensisijaisesti käydä läpi ja päättää toimenpiteistä, joilla menoja
karsitaan.
- Sitoudutteko jo päätetyn sopeuttamisohjelman toimeenpanon läpivientiin? Entä näettekö
sopeutusohjelmassa päivitystarpeita ja jos, niin mitä?
• Kyllä sitoudumme.
• Kaupungissa pitää päättää ja toteuttaa menokehitykseen liittyvä pitkäaikainen
tuottavuustavoite. Sote-uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi
kaupungin talouteen, joten viimeistään vuoden 2023 aikana tulee talouden lähtökohdat
mielestämme tarkastella kokonaisuudessaan.
- Mitkä ovat tärkeimmät keinot talouden tasapainon varmistamiseen sekä menojen että
tulojen osalta?
• Tärkeää on menojen kriittinen tarkastelu kaupungin kaikilla toimialoilla. Tulojen
osalta tärkeää on tulopohjan laajentaminen.
• Kaupungissa pitää vuosittain arvioida, mitkä tehtävät ovat sellaisia, joissa kaupungin
pitää olla järjestäjänä taikka muulla tavoin mukana.
- Oletteko valmiita tehostamaan kaupungin palvelutuotantoa ja pidättäytymään
veronkorotuksista?
• Kyllä. Keinoina muun muassa palvelusetelit kaikissa mahdollisissa
palvelutuotannoissa ja palvelualoite kuntapalveluiden kilpailutuksen
menettelynä. Kaupungin tulee laatia palvelustrategia, jonka pohjalta arvioidaan,
mikä tuottamisen tapa on järkevin. Se voi olla omana tuotantona, yksityisenä tai
kolmannen sektorin tuottamana.
• Otetaan palvelukokonaisuuksissa käyttöön erilaisia digiratkaisuja ja teknologiaa yhä
tehokkaammin. Hyödynnetään säästömahdollisuudet, joita digitaalisuutta edistämällä
voidaan saavuttaa eri palvelualueilla. Toteutetaan digitaalisia
palvelumalleja ja hyödynnetään dataa ja tekoälyä niin palveluissa kuin kaupungin
sisäisissä prosesseissa. Hyödynnetään yhteistyötä korkeakoulujen ja oppilaitosten
kanssa, ja otetaan yksityiseltä puolelta parhaat käytännöt myös kaupungin käyttöön.
• Turun tuloveroprosenttia ei tule kiristää.
- Oletteko valmiita hyödyntämään kaupungin omaisuutta investointien rahoittamiseen?
• Kyllä. Kaupungin omaisuutta voidaan myydä järkeväksi ja kriittiseksi katsottujen
investointien rahoittamiseksi, mikäli omaisuus itsessään ei ole sellaista, joka joka
tapauksessa tulee kaupungilla olla tai hankkia, ja mikäli taloudellisesti järkevämpää
rahoitusta kuten matala- ja kiinteäkorkoista lainaa ei ole saatavilla.

- Oletteko valmiit asettamaan velanotolle kestävän tavoitetason ja kytkemään sen
käyttötalouden tasapainoon?
• Kyllä. Kaupungin lainamäärä ei saa olla, eikä se saa kasvaa sellaiseksi, jonka kuluista
ja lyhennyksistä ei ole mahdollista selvitä veroprosenttia kiristämättä tai kaupungin
peruspalvelujen asianmukaisesta tasosta leikkaamatta, kun on huomioitu myös
käyttötalouden ennusteet sekä yleiset talouden ennusteet.
2. Tavoitteet
Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteenne ohjelman sisällöissä tärkeysjärjestyksessä?
- Talous ja investoinnit
• Sitoudumme vahvasti toimenpiteisiin (virkajohdon esitys), joilla kaupungin talous
saatetaan kestävälle pohjalle.
• Haluamme tehdä sellaisia investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa ja
tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.
• Oleellista on tehdä sellaisia päätöksiä ja luoda kaupunkiin puitteet, jotka
saavat yksityisiä investointeja liikkeelle.
• Kunnallisveroa ei tule kiristää.
- Kestävä kasvu
• Kasvun tulee olla kestävää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta.
• Kestävän kasvun toimeenpanovoi sisältää esimerkiksi työn murrokseen,
digitalisaatioon ja vihreään siirtymään kuuluvia elementtejä, joita rahoitetaan muun
muassa EU:n elpymisvälineellä.
- Kaupunkikehitys ja asumisen tavoitteet
• Kaupunki antaa palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden
käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle, millä varmistetaan, että kaavoitus- tai
rakennuslupaprosessien kesto ei veny yli luvatun. Kumppanuuskaavoituksen tulee
olla yksityisissä aloitteissa ensisijainen vaihtoehto.
• Parannetaan asiakaspalvelua sekä asiakkaiden luottamusta lupaprosesseihin.
• Resursoidaan riittävästi hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
• Lisätään erityisesti houkuttelevilla alueilla olevien pientalo- ja
kerrostalotonttien tarjontaa ja laaditaan koko kaupungin kattava
täydennysrakennusselvitys.
• Varmistetaan kaavoituksessa, että Turussa toteutuu alueittain asumisen
monipuolisuus vuokra-asumisesta omistusasumiseen ja että isoilla asuinalueilla on
riittävästi rakennettavissa tontteja niin julkisten kuin yksityisten palvelujen
toteuttamiseen ja tarjoamiseen.
• Kaupungin liikenteen tulee olla sujuvaa asukkaan elämäntilanteesta riippumatta.
Tämä tarkoittaa, että Turun keskusta on kaikkien liikennemuotojen saavutettavissa ja
että keskeisimmille asuin- ja työssäkäyntialueille on järjestetty tehokas joukkoliikenne.
• Kaupunkiympäristön rakentumisessa pitää varmistaa viihtyisyys ja turvallisuus.
• Korkeaa kaupunkirakentamista tarvitaan erityisesti Ratapihalle, Itäharjulle ja
Linnakaupunkiin.

- Korkeakouluyhteistyö ja yritykset, työllisyys
• Tarvitsemme yrittäjämyönteistä politiikkaa sekä tiivistä
yhteistyötä elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin välillä. Selkeytetään
kaupunkiorganisaation vastuita ja tehdään hankkeiden yhteydessä yritysvaikutusten
arvioinnit. Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys.
• Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on oltava mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.
• Turun tulee osaltaan vaikuttaa aktiivisesti osaavan työ- ja koulutusperäisen
maahanmuuton edistämiseen.
- Kansainvälisyys ja verkostot
• Huolehditaan kansainvälisen koulun jatkosta ja siirrosta keskustan
lähistölle (esimerkiksi Itäharjulle)
• Turun tulee toimia aktiivisesti sellaisissa kansainvälisissä verkostoissa, jotka tukevat
kaupungin tavoitteiden saavuttamista.
• Hyödynnetään täysimääräisesti mahdollisuudet esimerkiksi EU-rahoitukseen
lähtemällä rohkeasti mukaan erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin.
- Matkailu ja saavutettavuus
• Varmistetaan, että Turussa on elinvoimainen ja monipuolinen kulttuurielämä, joka
osaltaan tekee Turusta halutun työnteko- ja ajanviettokohteen kotimaassa ja
kansainvälisesti.
• Toimitaan aktiivisesti, jotta kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia saadaan Turkuun.
Erityisesti suurtapahtumilla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.
• Toteutetaan kaupungin sisäinen liikenne siten, että se toimii saumattomassa
yhteydessä niin nykyisen kaukoliikenteen kuin tulevan Tunnin junan kanssa.
• Hyödynnetään paremmin Turun merellisyyttä virkistys- ja matkailukäyttöön.
- Kiertotalous ja hiilineutraali Turku
• Toteutetaan jo tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029-ohjelmaa ja
luonnon monimuotoisuuden vahvistamista (LUMO-ohjelma).
• Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa,
rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.
• Varmistetaan, että palvelut kannustavat kaupunkilaisia ja yrityksiä
ympäristöystävällisiin ja kestäviin asumis- ja muihin ratkaisuihin,
huomioiden rakennusten energiatehokkuus.
• Edistetään siirtymää kohti kiertotaloutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja
laaditaan toimeenpano-ohjelma sen tueksi.
- Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen
• Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan voimakkaammin ja myös yhteistyössä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
• Siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen painopistettä voimakkaasti oikeaaikaisuuteen huolehtimalla saatavuudesta ja saavutettavuudesta.
• Tunnistetaan henkilöt, jota käyttävät paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluita ja
luodaan heille yksilöllinen hoitosuunnitelma.
• Vaikutetaan siihen, että uudet hallinnolliset rajat eivät muodostu turkulaisten
hyvinvoinnin esteeksi.

•

Vahvistetaan vanhempien ja koululaisten osallisuutta koko koulupolkuun ja sen
tavoitteiden asettamiseen.
• Turussa tulee saada maan parasta koulutusta koko koulupolun ajan aina
varhaiskasvatuksesta lähtien. Myös muualla kuin virallisessa tai tutkintoon johtavassa
koulutuksessa hankitun osaamisen tulee olla korkealaatuista.
• Vahvistetaan oppilaiden saamaa tukea ja oppilashuoltoa, jotta jokainen
peruskoulusta valmistuva saa myös toisen asteen tutkinnon suoritettua loppuun asti.
• Koulutilojen tulee olla terveitä ja turvallisia ja niiden käyttöä koulun ulkopuolella
harrastustoiminnassa suositaan. Osa turvallisuutta on myös kouluväkivallan ehkäisy.
• Turku on Suomen paras toisen asteen kouluttaja laadukkaiden ja monipuolisten
lukioiden ja tulevan Taito-kampuksen myötä. Toisen asteen ja korkeakoulujen välistä
vuorovaikutusta tulee ylläpitää. Lisäksi pitää kehittää oppisopimuskoulutusta ja
yritysyhteistyötä työelämävalmiuksien lisäämiseksi ja Steam-hanketta pitää jatkaa.
• Vahvistetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa ja osana kansainvälisyyskasvatusta
tuetaan varhaista kielen oppimista lisäämällä kielipainotteisen varhaiskasvatuksen
tarjontaa.
- Kaupunki organisaationa: parempi johtaminen, parempi päätöksenteko ja asukkaiden
osallisuus
• Talouden johtamisen tulee olla kokonaisvaltaista, läpinäkyvää ja mitattavaa, ja
talouden seurannan huolellista jokaisella toiminnan tasolla.
• Turkulaiset otetaan yhä tiiviimmin mukaan rakentamaan tulevaisuutta: tarvitaan
vuoropuhelua ja kaupunkilaisten osallistamista. Jatketaan uusia osallistamisen
keinoja, kuten kansalaisraateja ja asukasbudjetointia.
• Huolehditaan etenkin nuorten osallisuudesta, sillä heillä ei vielä ole mahdollisuutta
vaikuttaa virallisissa vaaleissa äänestämisen kautta ja osallisuus myös ehkäisee
syrjäytymistä.
3. Kaupungin kärkihankkeet
Tällä hetkellä Turulla on kolme: Tiedepuisto, keskustan kehittäminen ja Smart
and wise Turku, jonka sisällä ovat osakokonaisuuksina hiilineutraalius ja resurssiviisaus,
syrjäytyneisyyden ehkäisy, digitaaliset palvelut ja palveluiden ohjaus, liikenne ja liikkuminen,
turvallisuus.
- Mitä kärkihankkeita tulevalla kaudella tulisi olla? Kärkihankkeiden tulisi siirtyä ajan
kuluessa osaksi toimintaa, kärkihanke vaatii erityistä painotusta ja resurssointia, sekä
selkeän toimenpideohjelman neljälle vuodelle.
• Uusia kärkihankkeita olisi perusteltua toteuttaa osaamisen ja tutkimuksen, kulttuurin
ja liikunnan sekä syrjäytymisen ehkäisyn osalta. Aiemmista kärkihankkeista
kannatamme Tiedepuiston kärkihankkeen jatkumista, jonka tavoitteena pitää olla
etenkin Kupittaan kannen rakentuminen ja alueen kaavoituksen ripeä käynnistyminen.
• Osaamisen ja tutkimuksen kärkihanke
Turun osaamisen visio julkaistiin alkuvuonna ja sen johtopäätöksissä oli ehdotuksena
osaamisen nostaminen yhdeksi kaupungin kärkihankkeista. Osaamisen vision mukaan

Turun tulisi olla vetovoimainen ja monimuotoinen globaali edelläkävijä oppimis- ja
osaamisympäristönä. Tavoitteena on Turun seudun alueellisen kilpailukyvyn
vahvistaminen pitkäjänteisesti osaamiseen ja tutkimukseen panostamalla sekä
vastaaminen megatrendeihin, kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä
ilmastonmuutokseen. Ihmisten osaamis- ja koulutustasolla on suora vaikutus
asukkaiden hyvinvointiin ja tulotasoon. Tavoitteeksi tulee asettaa turkulaisten osaamisja koulutustason nosto.
• Kulttuurin ja liikunnan kärkihanke
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen nousee mahdollisen soteuudistuksen
jälkeen entistä merkittävämpään rooliin. Koronavuoden jälkeen yksinäisyys,
mielenterveyden ongelmat ja palveluvelka korostuu. Taide, kulttuuri ja liikunta
edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Erityinen merkitys kulttuurilla ja liikunnalla on
mielen hyvinvoinnin edistäjänä sekä yksinäisyyden ehkäisijänä. Turkulaisia
aktivoidaan kulttuurin ja liikunnan pariin koko ikäkaaren ajan, vaikka elämäntilanne olisi
haastava. Tavoitteena tulee olla mittaroitava hyvinvoinnin lisääntyminen konkreettisen
toimenpideohjelman kautta.
• Syrjäytymisen ehkäisyn kärkihanke.
Tuetaan etenkin lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikaista tukea ja hyvinvointia, sillä
syrjäytymiskehitys lähtee käyntiin jo varhaislapsuudesta. Tavoitteena tulee olla, että
kaikkien nuorten osallisuus yhteiskunnassa, koulutus ja mahdollisuudet hyvän elämän
rakentamiseen ovat yhdenvertaiset. Toteutetaan Turun syrjäytymisen ehkäisyn
ohjelmaa ja viedään sitä kunnianhimoisesti entistä pidemmälle.

4. Toimintaperiaatteet
Oletteko valmis sitoutumaan Turku-strategian mukaisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden
lisäksi yhteen uuteen?
KYLLÄ, olemme valmiita sitoutumaan.
- Läpinäkyvyys ja onnistuminen (UUSI)
- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus
- Uudistuminen ja yhteistyö

