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S Y DÄ N SY K K I I – T U RU N P U O L E L L A .
Turkulaiset ansaitsevat uskottavan ja vastuullisen näky-

desta ja panostamme elinvoimaan, voimme pitää huolta

män toiveikkaasta tulevaisuudesta sekä kaupungin, jossa

Turusta, sen ihmisistä ja ainutlaatuisesta luonnosta.

kaupunkilaisille on taattu mahdollisuus elää hyvää elämää.
• Sen lisäksi, että huolehdimme turkulaisista ja heidän
Kun Turun kaupunki juhlii 800-vuotissyntymäpäiväänsä

hyvästä sekä turvallisesta arjestaan, teemme rohkeita

vuonna 2029, Turun Kokoomuksen Turku on kasvava,

investointeja tulevaisuuteen.

elinvoimainen, viihtyisä ja kansainvälinen. Tämä on mahdollista vain, mikäli huolehdimme kaupunkilaisten yhtei-

• Turkulaiset otetaan aiempaa tiiviimmin mukaan raken-

sistä rahoista, panostamme kasvuun ja pidämme sydä-

tamaan tulevaisuutta: tarvitaan vuoropuhelua, kaupun-

men mukana päätöksenteossa.

kilaisten osallistamista ja avointa ja johdonmukaista
päätöksentekoa.

Ihmiset keskittyvät tulevaisuudessa Suomessa isoihin
kaupunkeihin. Tämä on Turun tulevaisuudelle iso mahdol-

Tässä kuntavaaliohjelmassa kerromme, millaisia talous-,

lisuus. Kun rakennamme tulevaisuuden kaupunkia yhdes-

kaupunkiympäristö-, hyvinvointi-, koulutus-, ympäristö-

sä, Turun Kokoomus haluaa, että

ja kulttuuritekoja haluamme turkulaisten tulevaisuuden
eteen tehdä.

• Väestönkasvu ja talouskasvu ohjaavat turkulaista
päätöksentekoa.
• Kasvu on kestävää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta. Vain kun pidämme huolta talou-

Tutustu vaalitavoitteisiimme laajemmin ja kokonaisuudessaan osoitteessa www.turunkokoomus.fi
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TALOUS
Vahva talous takaa hyvän elämän Turussa

Vastuullinen taloudenpito ja vahva talous ovat takuu sille,

• Tehdään erityisesti investointeja, jotka vahvistavat

että kaupunkilaisista ja Turusta voidaan huolehtia myös

kaupungin tulopohjaa ja tuottavat kestävää kasvua

tulevaisuudessa – tarkoittaa se vaikkapa palveluja, kou-

pitkälle tulevaisuuteen.

luverkkoa tai uusia isoja investointeja. Turun Kokoomus

• Toteutetaan suuret investointihankkeet tiiviissä vuo-

sitoutuu vahvasti toimenpiteisiin, joilla kaupungin talous

rovaikutuksessa hankkeen eri toimijoiden kanssa.

saatetaan kestävälle pohjalle – sitä se ei nyt ole. Korona-

Suositaan erilaisia kumppanuusratkaisuja; suunnit-

pandemia ja mahdollinen tuleva sote-uudistus tuovat ta-

telu-, juristi- ja sopimushallintakulut eivät ole oikea

loudenpitoon vielä uusia haasteita.

säästökohde vaan takaavat laadukkaan toteutuksen
ja riskinhallinnan.

TEKOJA, JOILLA EDISTETÄÄN VASTUULLISTA
JA KESTÄVÄÄ TALOUDENHOITOA JA TAATAAN

TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS KASVUN

KAUPUNKILAISILLE LAADUKKAAT PALVELUT:

KIVIJALKOINA – TEKOJA TURKULAISEN
YRITTÄJYYDEN TUKEMISEKSI

• Turun tuloveroprosenttia ei kiristetä, vaan sitä mahdollisuuksien mukaan kevennetään.

Kilpailukykyiset, erikokoiset yritykset luovat työtä ja

• Turku ottaa lainaa harkiten, hoitaa omaisuuttaan huolelli-

rakentavat hyvinvointia. Tarvitaan yrittäjämyönteistä

sesti ja sijoittaa tuotto-odotuksiltaan varmoihin kohteisiin

politiikkaa sekä tiivistä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen

• Kaupunkilaisten palvelut järjestetään niin, että päätök-

ja kaupungin välillä. Turun tulee olla kaupunki, johon

senteossa arvioidaan aina, mitä kannattaa tehdä itse

yritykset haluavat ja voivat asettua, ja jossa ne voivat

ja mitä ostaa kaupungin tai sen yhtiöiden ulkopuolelta

kasvaa.

eli yrityksiltä.
• Käydään läpi jokainen merkittävä palveluprosessi
ja kysytään, onko tästä aidosti hyötyä asiakkaalle.
• Varmistetaan julkisten hankintojen läpinäkyvyys. Turun
ostolaskudata avataan, jotta nähdään mihin ja miten
kaupungin varoja käytetään.
• Kiinnitetään huomiota työntekijöiden jaksamiseen
ja osallistetaan henkilöstö töiden suunnitteluun.

• Syvennetään ja kehitetään kaupungin hankintaosaamista
• Toteutetaan julkiset hankinnat niin, että kaiken kokoisilla
yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjouksia ja osallistua
hankintoihin.
• Tarjotaan yrityksille suotuisat toiminta- ja kasvuolosuhteet, kuten soveltuvia tiloja, helposti saavutettavissa
olevat tukipalvelut ja kevyt byrokratia.
• Arvioidaan päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa
yritysvaikutukset ja tehdään tarvittaessa niiden pohjal-

TULEVAISUUTEEN KATSOVISTA

ta muutoksia. Käydään aitoa vuoropuhelua yritysten

INVESTOINNEISTA POTKUA KASVUUN

kanssa esimerkiksi yrittäjäfoorumien ja aidon ja aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta.

• Priorisoidaan kasvua luovia investointeja ja huolehditaan
riittävistä panostuksista koulu- ja päiväkotiverkkoon.

• Otetaan palvelusetelit käyttöön kaikissa mahdollisissa
palvelutuotannoissa.
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K AUPUNKIYMPÄRISTÖ
Sujuva ja laadukas kaavoitus ja rakentaminen sekä toimivat
liikenneyhteydet tukevat kaupunkilaisten hyvää arkea

Liikenne, maankäyttö ja rakentaminen ovat kokonaisuuksia,

• Tehdään keskustasta elävä kaupungin sydän, joka on ihmi-

joilla on merkittävä vaikutus siihen, että turkulaisten arki

siä kokoava, kaupallisesti houkutteleva ja eri liikenneväli-

sujuu, työmarkkinat toimivat ja elinkeinoelämä ja yritykset

neillä saavutettavissa oleva. Jatketaan Aurajoki-maiseman

kukoistavat. Yhteisen kaupunkiympäristömme rakenta-

ja sen ympäristön kehittämistä ennakkoluulottomasti.

minen tulee tehdä tuloksellisesti, hallitusti ja tyylikkäästi
– kaupunkilaisten tarpeet ja merellisyys huomioiden sekä
vihreys säilyttäen. Kaupunkimaisuutta on uskallettava ko-

VARMISTETAAN, ETTÄ LIIKKUMINEN

rostaa.

ON TURKULAISILLE SUJUVAA JA LIIKENNEYHTEYDET TUKEVAT MYÖS ELINKEINOELÄMÄÄ

TUETAAN HYVÄÄ ASUMISTA

Toimiva julkinen liikenne on kasvavan kaupungin edel-

JA SUJUVAA KAAVOITTAMISTA JA RAKENTAMISTA

lytys. Liikenneratkaisut edistävät osaltaan kaupungin
elinvoimaisuutta ja kasvua. Kasvavaa liikennemäärää

• Turvataan kaavoituksen ja rakennusvalvonnan riittävät
resurssit .
• Kaavoitetaan ja rakennetaan lisää olemassa olevien

ja liikkumista koskevilla päätöksillä vaikutetaan myös
isosti siihen, että keskustassa viihdytään ja se on saavutettavissa.

kulkuväylien varsille ja alueille, jotka ovat helposti saavutettavissa julkisella liikenteellä. Kohdennetaan täyden-

Liikenne- ja liikkumisratkaisuja tulee kehittää kokonaisuu-

nyskaavoitus erityisesti keskeisten liikenneväylien varsille.

tena: kaavoitus, keskustan kehittämishankkeet, bussiver-

• Lisätään erityisesti houkuttelevilla alueilla olevien kerros-

koston kehittäminen ja mahdollinen suuri joukkoliiken-

ja pientalotonttien tarjontaa.
• Rakennetaan rohkeasti ylöspäin. Korkea kaupunkirakentaminen sopii erityisesti Ratapihalle, Itäharjulle

neratkaisu, kuten raitiotie, ovat osa kokonaisuutta. Turun
Kokoomus on sitoutunut raitiotien jatkosuunnittelua koskeviin päätöksiin.

ja Linnakaupunkiin.
• Varmistetaan, että sähköistä lupaprosessia kehitetään
entistä pidemmälle.
• Parannetaan asiakaspalveluhenkisyyttä sekä asiakkaiden

• Arvioidaan raitiotien toteuttamisen edellytyksiä pitkin
valtuustokautta ja tehdään lopullinen päätös raitiotiestä,
kun tarkemmat toteutussuunnitelmat ja kustannuslas-

luottamusta lupaprosesseihin. Varmistetaan, että kaavoi-

kelmat valmistuvat. Toteutuessaan raitiotien tulee täyt-

tus- tai rakennuslupaprosessien kesto ei veny yli luvatun

tää tavoitteet niin kaupunkikehityshankkeena, joukko-

• Turun omissa rakennushankkeissa rakennusurakoiden
suunnittelu, valvonta ja kustannuslaskenta tehdään
huolellisesti.
• Edistetään kasvua luovia ja työllisyyttä lisääviä investointeja kuten Ratapiha-hanketta, joka laajentaa kaupungin
vetovoimaista keskusta luoteeseen. Tuetaan Turun kärkihankkeiden kuten Tiedepuiston tavoitteita.

liikenneratkaisuna kuin osana Turun hiilineutraalisuus
2029 -ohjelmaa.
• Toteutetaan bussiliikenteen runkolinjasto ja budjetoidaan
se hyvissä ajoin etukäteen, jotta kilpailutus voidaan
toteuttaa laadukkaasti.
• Lisätään latauspisteiden, liityntäparkkien ja biokaasun
tankkausasemien määrää.
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HY VINVOIVAT TURKULAISET
Tulevaisuuden Turku kukoistaa, kun sen ihmiset voivat hyvin

Elinvoimainen ja kasvava Turku takaa ja tarjoaa puitteet ih-

Otetaan nuoret mukaan suunnittelemaan heille suun-

misten hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiselle sekä liikun-

nattuja tapahtumia, jaetaan heille vastuuta tapahtumien

nalle ja urheilulle. Lapset ja nuoret ovat Turun tulevaisuus.

toteuttamisessa ja otetaan heidät mukaan niiden jälki-

On tärkeää, että myös jokainen ikääntyvä voi elää aktiivista

arviointiin.

elämää Turussa. Elämän tulee Turussa olla hyvää kaikille

• Jalkaudutaan nuorten pariin ja nuorten käyttämiin sosiaa-

ihmisille ikään tai etniseen taustaan ja kansallisuuteen kat-

lisen median kanaviin. Digitaalisen nuorisotyön keinoin

somatta.

voidaan tavoittaa nuoria, joita ei ole muutoin tavoitettu.
• Varmistetaan, että eri puolilla Turkua liikkumisen, palve-

Sote-uudistuksen tulee toteutuessaan olla ihmis- ja poti-

luiden ja asuinmahdollisuuksien kokonaisuus mahdollis-

laslähtöinen, ei hallintokeskeinen. On varmistettava, että

taa ikäihmisille hyvän arjen.

palveluiden saatavuus ja vaikuttavuus turvataan ja ihmis-

• Tuetaan seniorijärjestöjen toimintaa avustuksin ja tarjo-

ten valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuudet toteutuvat.

taan järjestöille kokoontumistiloja. Seniorijärjestöjen

Turussa on huolehdittava, että sote-uudistuksessa tun-

toiminnalla on suuri merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

nustetaan kaupunkiseutujen erityisasema ja merkitys koko

järjestöjen tarjotessa mielekästä tekemistä ja saman-

maakunnalle.

henkistä seuraa.

NÄIN VASTAAMME SOSIAALI- JA TERVEYDEN-

MAAHANMUUTTO TURUN VAHVUUTENA

HUOLLON UUDISTUKSEN TUOMIIN MUUTOKSIIN

– PANOSTETAAN KOTOUTUMISEEN

• Nähdään yksityiset palveluntuottajat kumppaneina

• Onnistuneen kotoutumisen turvaamiseksi panostetaan

ja kehitetään yhteistyötä niiden kanssa. Jotta palvelut

työnhakuun ja koulutuksiin liittyvään opastukseen sekä

voidaan turvata erityisesti erikoissairaanhoidossa

työllisyyshankkeisiin ja tulkkipalveluihin. Vahvistetaan

ja vanhushuollossa, julkisten toimijoiden ohella palve-

kolmannen sektorin roolia kotouttamistoiminnassa.

luja on välttämätöntä ostaa myös yksityisiltä.
• Hyödynnetään palvelusetelimallia ja maksusitoumuksia

• Mahdollistetaan jokaiselle lapselle suomen kielen oppimista tukeva ympäristö niin varhaiskasvatuksessa kuin

Turussa yhä laajemmin ja tehokkaammin. Näin paranne-

perusopetuksessa. Tie yhteiskuntaan avautuu parhaiten,

taan asiakkaan omaa aktiivista roolia sekä vaikuttamisen

kun opitaan uuden maan kieli.

mahdollisuutta. Tavoitteena tulee olla potilaan koko palvelukokonaisuuden ostaminen, ei pelkästään yksittäisen
vastaanottokerran ostaminen.

LIIKUNNASTA HYVINVOINTIA KAUPUNKILAISILLE
• Mahdollistetaan harraste- ja terveysliikunta sekä kilpa- ja

TUETAAN JA KUUNNELLAAN LAPSIA JA NUORIA
– VARMISTETAAN IKÄIHMISILLE HYVÄ ARKI

huippu-urheilu määrällisesti, laadullisesti ja kohtuuhintaisena.
• Toteutetaan liikuntapaikkaverkoston kehittäminen järkevästi, kustannustehokkaasti ja kokonaisuus huomioiden.

• Otetaan lapsivaikutusten arviointi tiiviiksi osaksi päätöksentekoa, jotta lasten osallisuutta voidaan lisätä.

• Tuetaan urheiluseuroja niiden omien liikuntatilojen
toteuttamisessa.
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YMPÄRISTÖ & KULTTUURI
Saariston pääkaupunki tarjoaa puhtaan luonnon
ja kulttuurin turkulaisille sekä matkailijoille

Turun kunnianhimoisena tavoitteena on kaupungin hiili-

misen kaltaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan veden-

neutraalius vuonna 2029. Tavoitteen saavuttaminen edel-

aatua, kasvillisuutta ja kalakantoja.

lyttää, että elintärkeä kasvu on ekologisesti kestävää. Vastuu ympäristöstä on meillä jokaisella.
KULTTUURIA KAIKILLE KAUPUNKILAISILLE
Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki.

– KANSAINVÄLINEN MATKAILUKAUPUNKI TURKU

Merellisyyttä tulee edelleen vahvistaa kehittämällä Hirvensalo-Kakskertaa ja muita, ainutlaatuisia Turun saaria

Turkulaisen kulttuurin tulee olla vetovoimaista, tasa-arvoa

sekä kehittämällä liikenneyhteyksiä merellisiin ympäris-

lisäävää sekä ennen kaikkea kaikkien saatavilla. Tapahtu-

töihin.

milla ja kohtaamispaikoilla on merkittävä rooli, kun rakennetaan turkulaista yhteisöllisyyttä. Kansainvälisyys lisää

Saarten kauniin luonnon tulee olla yhä paremmin kaupun-

kaupungin elinvoimaa ja sen edistämisellä on erityisesti

kilaisten saavutettavissa. Matkailu ja kansainvälisyys ovat

koronan jälkeisenä aikana suuri merkitys.

Turun kasvun yksi takaaja.
• Varmistetaan, että Turussa on elinvoimainen ja monipuolinen kulttuurielämä, joka osaltaan tekee Turusta
VASTUU KAUPUNGISTA

halutun työnteko- ja ajanviettokohteen kotimaassa ja

ON VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

kansainvälisesti. Tuetaan kulttuurialan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Historian ja tulevaisuuden museo-

• Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityi-

hankkeen edistäminen on tärkeää erityisesti Turun kult-

sesti maankäyttöä, rakentamista ja liikkumista

tuurillisen vetovoimaisuuden ja kansainvälisen kiinnos-

koskevassa päätöksenteossa. Otetaan kaupungin

tavuuden kannalta.

hankinnoissa ekologisuus entistä paremmin huo-

• Jo tehtyjen päätösten mukaisesti varmistetaan käyttö-ikän-

mioon: esimerkiksi painotetaan mahdollisuuksien

sä päähän tulleen konserttitalon korvaaminen uudella Itse-

mukaan lähituotantoa julkisissa hankinnoissa.

näisyydenaukiolle sijoitettavalla musiikkitalolla. Turun filhar-

• Varmistetaan, että palvelut kannustavat kaupunkilaisia

moniselle orkesterille on tärkeää saada sovitun aikataulun

ympäristöystävällisiin ja kestäviin asumis- ja muihin rat-

mukaisesti asianmukaiset, inspiroivat ja henkilökunnan

kaisuihin. Tiivistetään asumista ja rakennetaan keskusta-

hyvinvointia lisäävät työtilat kulttuurirantaan.

alueella korkealle, jotta varmistetaan asumisratkaisujen
energiatehokkuus.
• Edistetään aktiivisesti sataman meriläjityksen lopetta-

• Myönnetään jatkossa entistä sujuvammin lupia terasseille ja tuetaan näin yrittäjyyttä sekä luodaan eurooppalaista tunnelmaa.
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KOULUTUS
Turku menestyy osaamisella

Koulutus ja sivistys ovat yksi Kokoomuksen politiikan

tarvitsevat oppijat tarjoamalla riittävät mahdollisuudet

tärkeimmistä kulmakivistä. Turulla on ollut vahva rooli

erityisopetukseen ja oppilashuollon tukeen. Erikois-

sivistyskaupunkina ja sitä sen on oltava myös jatkossa –

luokkatoiminta ja pienryhmämuotoiset erityisluokat

kaikilla oppimisen ja koulutuksen asteilla. Koko seudun

sekä laaja-alainen erityisopetus tukevat tasa-arvoa,

kehitys on vahvasti riippuvainen eri alojen osaajista.

kun mahdollisimman moni lapsi pääsee koulun piirissä

Korona-ajan digiharppauksen myötä opitut hyödyllisik-

kehittämään omia kykyjään ja taitojaan omista lähtö-

si koetut toimintatavat on syytä ottaa mukaan arkeen

kohdistaan.

myös normaalioloissa.

• Perusopetuksen on vahvistettava lasten ja nuorten yleistä elämänhallintaa. Tämä onnistuu, kun kehitetään lasten
tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskunta-

TEKOJA OPPIMISEN JA OSAAMISEN TUKEMISEKSI
KAIKILLA ASTEILLA

ja taloustaitoja.
• Laajennetaan perusopetuksen kieliluokkatoimintaa
entisestään sekä tarjotaan kattava valikoima erilaista

• Varmistetaan, että varhaiskasvatus on helposti saavutettavaa ja vastaa mahdollisimman hyvin erilaisten
perheiden tarpeisiin. Taataan vuorohoidon riittävyys

kielenopetusta, jotta yhä useampi lapsi pääsee
siihen osalliseksi.
• Jotta toisen asteen opiskelijat eivät kuormitu, taataan

sekä varmistetaan, että perheillä on vapaus valita yksi-

riittävän pienet ryhmäkoot sekä riittävät henkilöresurs-

tyisen, julkisen ja yhdistysmuotoisen palvelun välillä

sit aineenopetukseen, erityisopetukseen, opinto-ohjauk-

niin halutessaan.

seen sekä oppilashuoltoon. Varmistetaan, että nuoret

• Mahdollistetaan tasa-arvoinen perusopetus sekä tuetaan
lapsen yksilöllisiä taipumuksia ja harrastuneisuutta.
• Tarjotaan lisähaastetta kaipaaville mahdollisuus itsensä
kehittämiseen ja haastamiseen sekä huomioidaan tukea

ovat valmiita etenemään kohti jatko-opintoja.
• Vahvistetaan korkean koulutuksen monialaisuutta edelleen ja haetaan koko alueen elinvoimaisuuden kannalta
uusia koulutusvastuita.

Tutustu vaalitavoitteisiimme laajemmin ja kokonaisuudessaan osoitteessa www.turunkokoomus.fi

