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Henkilöstökulujen ennuste (kaikki palvelussuhteet) 

Ennuste tammi-joulukuu, kaikki 
palvelussuhteet

2016 2015

Henkilöstökulut, milj. € (kaikki palvelussuhteet), 
ennuste koko vuosi 528,5* 523,2*

- josta palkat ja palkkiot 406,7* 403,2*
Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta 1,0 % -1,1 %
- josta palkat ja palkkiot 0,9 %

Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin 0,6 % 

Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016 
ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016) 
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Työvoiman käyttö laskenut (kaikki palvelussuhteet) 

Raportointijakso tammi-syyskuu
(kaikki palvelussuhteet)

2016 2015

Henkilöstökulut, milj. euroa 387,0 387,2

Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa - 0,2

Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, % - 0,05 %

Palkat ja palkkiot, milj. euroa 292,2 292,0

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa 0,2

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, % 0,08 %

Henkilötyövoima raportointijaksolla 10 710,2 10 723,0

Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv - 12,8

• Raportointijakson (tammi-syyskuu) toteutuneissa palkoissa ja palkkiossa on pientä 
nousua, mutta htv-luvussa on pientä laskua. 

• Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin on 0,6 % 
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Vapaa-aika
583 (611)

Kiinteistö
206 (210)
Konsernihallinto
195 (195)
Ympäristö
162 (171)

Palvelukeskukset
380 (379)

Sivistys
3 824 (3619)

Hyvinvointi
4 469 (4574)

Kaupungin henkilöstö (kaikki palvelussuhteet) (tot. 30.9.2015 / 30.9.2016) 

• Henkilötyövuodet ovat laskeneet tai pysyneet lähes ennallaan kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta 

palvelukeskuksia. Työllistettyjen määrä selittää kasvun. 

• Palkat ja palkkiot ovat laskeneet hyvinvointitoimialalla (-1,1 milj.€). Muilla toimialoilla palkoissa ja 

palkkioissa on pientä kasvua. Konsernihallinnossa ja palvelukeskuksilla kasvua on enemmän kuin 

muilla toimialoilla (+0,5 milj. €). Työllisyysmääräraha selittää kasvun.

• Henkilöstömenot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla. Hyvinvointitoimialalla henkilöstömenot ovat 

laskeneet (-1,4 milj. €). Muilla toimialoilla henkilöstömenoissa on pientä kasvua. Konsernihallinnossa 

ja palvelukeskuksilla kasvua on enemmän kuin muilla toimialoilla (+0,9 milj. €). Työllisyysmääräraha 

selittää kasvun.
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Työvoiman käyttö laskenut (ilman työllistettyjä ym.) 
Raportointijakso tammi-syyskuu
(ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita)

2016 2015

Palkat ja palkkiot, milj. euroa 288,1 288,8

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa - 0,7

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, % - 0,2 %

Henkilötyövoima raportointijaksolla 10 396,5 10 446,9

Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv -50,4

Työvoima
(ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita)

2016 2015

Työvoimatavoite, htv, koko vuosi 10 446

Työvoimaennuste, htv, koko vuosi 10 400 10 417,3

Työvoiman muutos - 46

• Raportointijakson (tammi-syyskuu) toteutuneissa palkoissa ja palkkiossa sekä htv-
luvussa on pientä laskua. 
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Tuloksen muodostuminen 

Kulujen ja tuottojen jakauma

Avainlukuja 2016

Tuloksen analysointi

Verotulot ja valtionosuudet

Kertyneet yli- ja alijäämät

Tuloslaskelmaennuste
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Avainlukuja 

VEROTULOT JA 
VALTIONOSUUDET

+1 008,8 M€

995,9 M€ TP2015
(+ 1,3 %)

KERTYNEET 
YLIJÄÄMÄT

+222,1 M€

+ 210, 6 M€ TP2015 
(+ 5,5%)

VELAN KEHITYS

+85,0 M€

+56,3 M€ TP2015
+ 33,7 %

TOIMINTAKATE

-994,7 M€

-962,9 M€ Tp2015 
(+ 2,5 % ) 

TILIKAUDEN 
YLIJÄÄMÄ 
11,5 M€

(alijäämää 3,5 milj. €
kun rahaston tuloutus 

eliminoitu)

+ 89,1 M€ TP2015

*

KERTYNEET 
YLIJÄÄMÄT  ILMAN 
KERTALUONTEISIA 

ERIÄ 
59,4 M€

62,8 M€ TP 2015

TOIMINNAN JA 
INVESTOINTIEN 

RAHAVIRTA
-55,7 M€

+131 M€ TP2015



TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN

TOIMIALOJEN 
NOSTOT

TALOUSARVION 
TOTEUTUMINEN

TURUN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 3/2016

TURKU
VUOSI 2016

RAHOITUS-
ASEMA

TURKU
KONSERNI

Toimintakatteen ja tulorahoituksen kasvuennuste epätasapainossa

Verorahoituksen kasvuennuste
vuoden 2015 tilinpäätöksestä
12,9 miljoonaa euroa (+1,3%) 

Ammattikorkeakoulun 
investointirahaston purku 15,0 milj. 

euroa nostaa tilikauden 
ylijäämäiseksi 

(kertaluonteinen erä, ei 
rahoitusvaikutusta), tilikausi 3,5 

milj. euroa alijäämäinen kun 
kertaluonteinen erä oikaistu

Toimintakatteen kasvuennuste 
vuoden 2015 tilinpäätöksestä

23,8 miljoonaa euroa (vrt. kelpoinen)
(+2,5 %)

Satunnaisissa erissä 
konserniavustus TSSTPK Oy:lle vvk-

lainan konvertoinnin siirtymisen 
kompensoimiseksi.  Vastaavan 
suuruinen tulo korkotuotoissa

1.000 €
TP

2015
TA 2016

muutoksin
Ennuste

3

Poikkeama
Ennuste 3/

TA 2016 
muutoksin

TULOSLASKELMA (1.000 eur)

Toimintatulot 507 718 485 820 482 439 -3 381

Valmistus omaan käyttöön 3 856 8 000 7 213 -787

Toimintamenot 1 474 491 1 488 753 1 484 379 4 374
TOIMINTAKATE -962 917 -994 933 -994 728 206

Verotulot 730 885 721 074 734 000 12 926

Valtionosuudet 265 038 273 531 274 800 1 269

Rahoitustulot ja -menot 27 283 34 847 38 512 3 664
VUOSIKATE 60 290 34 519 52 584 18 065

Poistot ja arvonalentumiset 62 705 55 383 56 394 -1 011

Satunnaiset erät 89 651 -1 500 -1 500
TILIKAUDEN TULOS 87 236 -22 364 -5 310 17 054

Poistoeron muutos 1 388 915 1 843 928
Varausten muutos 437
Rahastojen muutos 45 15 000 15 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 89 106 -6 449 11 533 17 982

OIKAISTU TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 415 -21 449 -3 467 17 982


Kt_raporttiversio (BPC)

				Käyttötalousosan toteutumisvertailu																		luvut BPC:stä 19.10.														talousarvio		ennuste				poikkeama

				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-9 2016		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.		luvut BPC:stä 21.10.														pl. Liikelaitokset		pl. Liikelaitokset				käyttötalous

				Kaupunki yhteensä		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		351,904		482,439		-3,381		-1%												Toimintatuotot				259,887,639		255,384,727				4,502,912

				Myyntituotot		221,895		199,472		600		200,072		143,514		195,904		-4,168		-2%												Valmistus omaan käyttöön				4,800,000		4,712,300				87,700

				Maksutuotot		68,556		67,769		726		68,495		50,037		69,296		801		1%												Toimintakulut				1,334,002,236		1,328,790,115				5,212,121

				Tuet ja avustukset		38,712		36,616		-90		36,526		25,658		35,947		-580		-2%												Toimintakate				-1,069,314,597		-1,068,693,088				-621,509

				Vuokratuotot		150,459		156,683		150		156,833		116,912		157,670		838		1%

				Muut toimintatuotot		28,097		23,130		765		23,895		15,783		23,623		-272		-1%

				Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		1,025		7,213		-787		-10%

				Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,075,038		1,484,379		-4,374		-0%

				Henkilostokulut		524,236		536,623		-100		536,523		387,009		528,543		-7,980		-1%

				Palvelujen ostot		613,340		621,282		-349		620,933		445,463		622,732		1,798		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		70,237		57,793		-261		57,531		43,619		57,714		182		0%

				Avustukset		101,606		101,765		480		102,245		77,094		105,514		3,270		3%

				Muut toimintakulut		165,072		171,340		181		171,521		121,853		169,876		-1,644		-1%

				Toimintakate		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-722,109		-994,728		206		-0%



				Kaup. yht. toiminnot, vahinkorahasto								0

				Toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		66		0		0		



				Kaupungin yhteiset toiminnot		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		126		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		0		0		0		0		0		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		0		0		0		0		126		0		0		

																0		0		0%

				Vahinkorahasto		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		-60		0		0		



				Tarkastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		432		480		0		480		317		467		-13		-3%

				Henkilostokulut		348		374		0		374		252		360		-13		-4%

				Palvelujen ostot		74		98		0		98		60		98		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		9		8		0		8		4		8		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		1		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintakate		-432		-480		0		-480		-317		-467		13		-3%



				Keskusvaalilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						*) vähennetäänkö keskusvaalilautakunnan toimintakate kh:n luvuista?

				Toimintatulot		318		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		308		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		10		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		441		121		0		121		62		121		0		0%

				Henkilostokulut		346		50		0		50		19		50		0		0%

				Palvelujen ostot		46		35		0		35		16		35		0		-0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8		1		0		1		0		1		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		41		35		0		35		27		35		0		0%

				Toimintakate		-123		-121		0		-121		-62		-121		0		0%



				Kaupunginvaltuusto		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		1,041		1,126		0		1,126		717		1,126		0		0%

				Henkilostokulut		289		325		0		325		147		325		0		0%

				Palvelujen ostot		271		246		0		246		163		246		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		36		35		0		35		26		35		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		444		519		0		519		380		519		0		0%

				Toimintakate		-1,041		-1,126		0		-1,126		-717		-1,126		0		0%



				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		53,865		57,344		510		57,854		36,668		52,431		-5,424		-9%						-1434		-2.6622110833

				Myyntituotot		44,788		45,431		600		46,031		32,288		42,847		-3,183		-7%

				Maksutuotot		61		144		0		144		60		104		-40		-28%

				Tuet ja avustukset		6,919		9,457		-90		9,367		2,405		7,448		-1,919		-20%

				Vuokratuotot		1,299		1,859		0		1,859		1,529		1,850		-9		-0%

				Muut toimintatuotot		798		454		0		454		387		181		-273		-60%

				Valmistus omaan kayttoon		751		4,800		0		4,800		342		4,612		-188		-4%

				Toimintamenot		134,838		154,613		938		155,551		100,709		143,909		-11,642		-7%						7816		5.7965855323

				Henkilostokulut		39,165		43,122		609		43,730		29,138		40,348		-3,383		-8%

				Palvelujen ostot		47,878		61,066		-85		60,981		35,022		54,935		-6,046		-10%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11,471		2,134		-195		1,938		5,007		1,876		-63		-3%

				Avustukset		30,574		29,855		480		30,335		22,343		30,209		-126		-0%		dotku 22.4.

				Muut toimintakulut		5,751		18,438		129		18,567		9,199		16,541		-2,026		-11%						9535		165.7972526517

				Toimintakate		-80,223		-92,469		-428		-92,897		-63,699		-86,866		6,031		-6%						5388		6.716278374



				Kh, omarahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		47,456		21,597		0		21,597		16,600		20,655		-941		-4%

				Henkilostokulut		8,115		7,925		0		7,925		5,696		7,925		0		0%

				Palvelujen ostot		12,628		13,671		0		13,671		10,904		12,730		-941		-7%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		26,713		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		-47,456		-21,597		0		-21,597		-16,600		-20,655		941		-4%



				Hyvinvointitoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Sosiaali- ja terveyslautakunta

				Toimintatulot		85,144		81,781		0		81,781		58,577		80,844		-937		-1%						-4,300

				Myyntituotot		23,885		20,207		0		20,207		13,550		20,571		363		2%

				Maksutuotot		42,924		42,753		0		42,753		30,303		40,461		-2,292		-5%

				Tuet ja avustukset		14,618		14,612		0		14,612		11,610		15,006		394		3%

				Vuokratuotot		2,056		2,299		0		2,299		1,922		2,737		438		19%

				Muut toimintatuotot		1,662		1,910		0		1,910		1,191		2,069		160		8%

				Valmistus omaan kayttoon		205		0		0		0		0		100		100		

				Toimintamenot		668,495		666,409		1,235		667,644		492,565		672,102		4,458		1%

				Henkilostokulut		220,896		225,978		165		226,143		161,478		221,473		-4,670		-2%

				Palvelujen ostot		364,323		355,935		1,063		356,998		268,213		364,922		7,924		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		15,285		14,262		7		14,269		9,798		14,894		625		4%

				Avustukset		38,909		39,423		0		39,423		30,066		40,080		657		2%

				Muut toimintakulut		29,083		30,811		0		30,811		23,010		30,733		-78		-0%

				Toimintakate		-583,145		-584,628		-1,235		-585,863		-433,988		-591,158		-5,295		1%



				Sivistystoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Kasvatus- ja opetuslautakunta

				Toimintatulot		32,048		27,695		500		28,195		22,221		29,325		1,130		4%						-2,723		-8.4966300549

				Myyntituotot		11,846		11,856		0		11,856		8,647		11,891		35		0%

				Maksutuotot		8,964		8,966		500		9,466		6,409		9,509		43		0%

				Tuet ja avustukset		9,736		6,496		0		6,496		6,539		7,184		688		11%

				Vuokratuotot		110		63		0		63		81		108		45		72%

				Muut toimintatuotot		1,392		314		0		314		544		633		320		102%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		311,878		314,244		45		314,288		231,996		318,156		3,868		1%						6278		2.0129666087

				Henkilostokulut		176,897		176,854		16		176,870		131,321		177,234		364		0%

				Palvelujen ostot		51,497		50,783		29		50,811		35,936		51,596		785		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		10,168		9,668		0		9,668		6,487		9,476		-192		-2%

				Avustukset		25,217		25,399		0		25,399		19,778		28,131		2,733		11%

				Muut toimintakulut		48,099		51,541		0		51,541		38,475		51,719		178		0%

				Toimintakate		-279,829		-286,549		456		-286,094		-209,776		-288,831		-2,737		1%						9002		3.2169646463



				Vapaa-ajan toimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		9,573		8,922		200		9,122		7,078		9,414		292		3%						-159

				Myyntituotot		1,111		1,076		0		1,076		813		1,046		-29		-3%

				Maksutuotot		5,014		4,571		135		4,706		3,433		4,751		45		1%

				Tuet ja avustukset		1,627		1,118		0		1,118		1,353		1,558		440		39%

				Vuokratuotot		1,342		1,429		0		1,429		809		1,319		-110		-8%

				Muut toimintatuotot		480		728		65		793		671		739		-54		-7%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		66,716		68,686		-220		68,466		49,275		68,515		49		0%

				Henkilostokulut		26,424		26,631		-194		26,437		19,612		26,582		145		1%

				Palvelujen ostot		7,614		7,784		-5		7,780		5,307		7,945		165		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4,982		4,722		-73		4,649		3,031		4,723		75		2%

				Avustukset		6,738		6,878		0		6,878		4,806		6,886		8		0%

				Muut toimintakulut		20,957		22,671		52		22,723		16,519		22,378		-345		-2%

				Toimintakate		-57,143		-59,764		420		-59,344		-42,198		-59,102		243		-0%



				Kulttuurilautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		4,150		3,369		100		3,469		3,544		4,305		835		24%						154

				Myyntituotot		920		919		0		919		705		858		-62		-7%

				Maksutuotot		1,765		1,392		100		1,492		1,356		1,618		126		8%

				Tuet ja avustukset		650		177		0		177		540		714		537		304%

				Vuokratuotot		422		513		0		513		305		397		-116		-23%

				Muut toimintatuotot		393		369		0		369		638		719		350		95%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		36,008		36,644		-70		36,574		26,655		37,129		555		2%

				Henkilostokulut		17,922		17,910		-13		17,897		13,253		17,980		82		0%

				Palvelujen ostot		3,558		3,490		-36		3,454		2,247		3,879		425		12%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2,590		2,206		-73		2,133		1,556		2,299		166		8%

				Avustukset		4,879		5,018		0		5,018		3,689		4,964		-54		-1%

				Muut toimintakulut		7,058		8,020		52		8,072		5,910		8,008		-64		-1%

				Toimintakate		-31,858		-33,275		170		-33,105		-23,111		-32,824		281		-1%



				Liikuntalautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		3,827		4,122		0		4,122		2,314		3,719		-404		-10%

				Myyntituotot		67		84		0		84		41		84		0		0%

				Maksutuotot		2,787		2,789		0		2,789		1,764		2,729		-60		-2%

				Tuet ja avustukset		20		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		878		891		0		891		480		891		0		0%

				Muut toimintatuotot		76		359		0		359		29		15		-344		-96%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		21,407		22,322		0		22,322		15,535		21,956		-366		-2%

				Henkilostokulut		4,274		4,330		0		4,330		3,106		4,257		-73		-2%

				Palvelujen ostot		2,449		2,512		0		2,512		1,800		2,422		-90		-4%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,753		1,803		0		1,803		1,110		1,802		-1		-0%

				Avustukset		1,395		1,410		0		1,410		683		1,480		70		5%

				Muut toimintakulut		11,536		12,267		0		12,267		8,837		11,996		-271		-2%

				Toimintakate		-17,580		-18,199		0		-18,199		-13,221		-18,237		-38		0%



				Nuorisolautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		1,596		1,430		100		1,530		1,220		1,390		-139		-9%

				Myyntituotot		124		73		0		73		67		105		32		44%

				Maksutuotot		463		390		35		425		313		404		-20		-5%

				Tuet ja avustukset		956		942		0		942		812		844		-97		-10%

				Vuokratuotot		42		26		0		26		24		32		6		25%

				Muut toimintatuotot		11		0		65		65		4		5		-60		-93%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		9,300		9,720		-150		9,570		7,085		9,431		-139		-1%

				Henkilostokulut		4,228		4,391		-181		4,209		3,253		4,346		136		3%

				Palvelujen ostot		1,607		1,782		32		1,814		1,260		1,645		-169		-9%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		639		713		0		713		365		623		-90		-13%

				Avustukset		464		450		0		450		434		443		-8		-2%

				Muut toimintakulut		2,362		2,384		0		2,384		1,773		2,375		-9		-0%

				Toimintakate		-7,705		-8,290		250		-8,040		-5,865		-8,040		-0		0%



				Ymparistotoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		37,655		38,738		91		38,829		29,553		39,368		539		1%

				Myyntituotot		31,638		33,750		0		33,750		24,191		32,967		-783		-2%

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%

				Tuet ja avustukset		2,506		1,966		0		1,966		1,716		1,916		-50		-3%

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%

				Muut toimintatuotot		322		354		0		354		222		338		-16		-4%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		60,419		62,703		-359		62,344		43,534		61,639		-706		-1%

				Henkilostokulut		9,122		9,834		-308		9,527		6,758		9,280		-247		-3%

				Palvelujen ostot		49,752		51,338		-51		51,287		35,663		50,813		-474		-1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		301		312		0		312		199		313		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		1,244		1,219		0		1,219		913		1,234		15		1%

				Toimintakate		-22,764		-23,965		450		-23,515		-13,982		-22,270		1,245		-5%



				Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		32,786		34,065		0		34,065		24,983		33,565		-500		-1%

				Myyntituotot		30,240		32,049		0		32,049		23,194		31,549		-500		-2%

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		2,418		1,916		0		1,916		1,716		1,916		0		0%

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		128		100		0		100		73		100		0		0%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		49,536		51,507		0		51,507		35,739		51,007		-500		-1%

				Henkilostokulut		1,160		1,363		0		1,363		823		1,236		-126		-9%

				Palvelujen ostot		48,026		49,707		0		49,707		34,610		49,333		-374		-1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		98		132		0		132		69		132		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		253		306		0		306		238		306		0		0%

				Toimintakate		-16,750		-17,442		0		-17,442		-10,756		-17,442		-0		0%



				Turun kaupunkiseudun
jätehuoltolautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		175		248		0		248		149		233		-15		-6%

				Henkilostokulut		160		213		0		213		142		211		-2		-1%

				Palvelujen ostot		10		28		0		28		4		12		-16		-58%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		1		0		1		0		1		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		6		5		0		5		3		9		4		80%

				Toimintakate		0		0		0		0		-0		0		-0		-100%



				Kaupunkisuunnittelu- ja
ympäristölautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		4,694		4,426		91		4,517		4,421		5,570		1,053		23%

				Myyntituotot		1,397		1,701		0		1,701		997		1,418		-283		-17%

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%

				Tuet ja avustukset		88		50		0		50		0		0		-50		-100%

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%

				Muut toimintatuotot		20		7		0		7		0		5		-1		-21%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		10,604		10,849		-359		10,490		7,559		10,289		-201		-2%

				Henkilostokulut		7,718		8,175		-308		7,868		5,736		7,748		-120		-2%

				Palvelujen ostot		1,705		1,593		-51		1,542		1,024		1,448		-94		-6%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		201		179		0		179		130		179		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		980		901		0		901		669		914		13		1%

				Toimintakate		-5,910		-6,423		450		-5,973		-3,138		-4,719		1,255		-21%



				Rakennuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		104		100		0		100		87		110		10		10%

				Henkilostokulut		85		83		0		83		58		85		2		2%

				Palvelujen ostot		11		10		0		10		26		20		10		100%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		1		0		1		1		1		0		73%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		6		6		0		6		3		4		-2		-31%

				Toimintakate		-104		-100		0		-100		-87		-110		-10		10%



				Kiinteistötoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Kiinteistöliikelaitos																								vrt kelp 2015		muutos		3. ennuste

				Toimintatulot		206,054		182,672		850		183,522		133,317		184,694		1,171		1%						-21,360		179354		5340

				Myyntituotot		30,487		5,518		0		5,518		3,308		5,018		-500		-9%						-25,469		3787		1231

				Maksutuotot		6,634		7,050		0		7,050		4,932		8,650		1,600		23%

				Tuet ja avustukset		152		0		0		0		50		0		0		

				Vuokratuotot		145,571		150,949		150		151,099		112,489		151,571		471		0%

				Muut toimintatuotot		23,209		19,155		700		19,855		12,537		19,455		-400		-2%						-3,754				6000

				Valmistus omaan kayttoon		2,201		2,550		0		2,550		513		1,850		-700		-27%								2201		-351

				Toimintamenot		111,745		125,044		-1,188		123,856		86,267		125,172		1,316		1%								119745		5427

				Henkilostokulut		11,251		12,139		-388		11,751		8,373		11,751		-0		-0%

				Palvelujen ostot		60,786		62,524		-800		61,724		41,603		62,377		654		1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13,604		11,476		0		11,476		8,044		11,508		32		0%

				Avustukset		113		155		0		155		48		155		0		0%

				Muut toimintakulut		25,991		38,750		0		38,750		28,199		39,380		630		2%

				Toimintakate		96,511		60,178		2,038		62,216		47,563		61,372		-844		-1%								61810		-438



				Vesiliikelaitos		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		40,409		42,410		0		42,410		31,413		42,361		-50		-0%

				Myyntituotot		40,324		42,325		0		42,325		31,327		42,272		-53		-0%

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		74		75		0		75		78		78		3		4%

				Muut toimintatuotot		11		10		0		10		9		10		0		0%

				Valmistus omaan kayttoon		698		650		0		650		170		650		0		0%

				Toimintamenot		30,555		31,395		-500		30,895		22,498		30,417		-478		-2%

				Henkilostokulut		4,426		4,661		0		4,661		3,387		4,602		-59		-1%

				Palvelujen ostot		12,576		12,293		-500		11,793		8,490		11,610		-183		-2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		12,664		13,436		0		13,436		9,905		13,212		-224		-2%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		889		1,004		0		1,004		716		993		-11		-1%

				Toimintakate		10,552		11,665		500		12,165		9,085		12,594		428		4%



				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		42,970		44,106		0		44,106		32,953		44,003		-103		-0%

				Myyntituotot		37,817		39,309		0		39,309		29,390		39,290		-19		-0%

				Maksutuotot		1,776		1,623		0		1,623		1,482		1,682		59		4%

				Tuet ja avustukset		3,154		2,967		0		2,967		1,985		2,835		-132		-4%

				Vuokratuotot		1		2		0		2		0		0		-2		-100%

				Muut toimintatuotot		222		205		0		205		96		196		-9		-4%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		40,873		42,506		0		42,506		30,500		42,222		-284		-1%

				Henkilostokulut		27,303		28,780		0		28,780		20,846		28,663		-117		-0%

				Palvelujen ostot		5,942		5,544		0		5,544		4,101		5,459		-85		-2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,717		1,739		0		1,739		1,118		1,668		-71		-4%

				Avustukset		56		56		0		56		54		54		-2		-4%

				Muut toimintakulut		5,856		6,387		0		6,387		4,381		6,379		-8		-0%

				Toimintakate		2,097		1,600		0		1,600		2,453		1,781		181		11%



				+ tulojen ylitys / menojen alitus

				 -tulojen alitus / menojen ylitys



		Ei käytössä



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Toimintatulot		507,718,191		483,668,991		2,151,017		485,820,008		351,904,287		482,438,796		-0.70%

				Valm. omaan käyttöön		3,856,086		8,000,000		0		8,000,000		1,024,567		7,212,530		-9.84%

				Toimintamenot		1,474,491,145		1,488,802,693		-49,257		1,488,753,437		1,075,037,790		1,484,379,220		-0.29%

				Netto		962,916,868		997,133,703		-2,200,274		994,933,429		722,108,936		-272,824,493		-9927.4 %



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty investointiosan yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Investointikulut		67,258,574		113,010,300		5,300,000		118,310,300		111,050,370		-7,259,930		-0

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		2,151,509		574,520		0		574,520		567,860		-6,660		-0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		157,570,287		22,608,980		0		22,608,980		22,620,000		11,020		0

				NETTO		92,463,222		-89,826,800		-5,300,000		-95,126,800		-87,862,510		7,264,290		-0.1
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		&"-,Lihavoitu"Osavuosikatsaus 3/2013            


Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti:  Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti Kt_raporttiversio (excel)

Kopioi solut A1-I371

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun B2



Inv_rapottiversio (BPC)

				Investointiosan toteutumisvertailu																				luvut BPC:stä 19.10.

				Investointiosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Toteutumis-
ennuste		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.		TP 2015												*) Huom! Muista korjata TP 2015 luvut!

				Kaupunki yhteensä

				Investointikulut		67,259		113,010		5,300		118,310		111,050		-7,260		-6%		-3%		67,259

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		2,152		575		0		575		568		-7		-1%		34%		2,152

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		157,570		22,609		0		22,609		22,620		11		0%		-20%		157,570

				NETTO		92,463		-89,827		-5,300		-95,127		-87,863		7,264		-8%		13%		92,463

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		5,139		37,000		5,300		42,300		41,260		-1,040		-2%		-9%		5,139

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		13		0		0		0		0		0						13

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		396		0		0		0		0		0						396

				NETTO		-4,730		-37,000		-5,300		-42,300		-41,260		1,040		-2%		-9%		-4,730

						0		0		0		0		0		0				0%		0				peruskaupunki yht.

				Hyvinvointitoimiala		0		0		0		0		0		0				0%		0				11,191

				Sosiaali- ja terveyslautakunta																						653

				Investointikulut		647		1,000		0		1,000		830		-171		-17%		0%		647				433

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0						0				-10,104

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-647		-1,000		0		-1,000		-830		171		-17%		0%		-647

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Sivistystoimiala		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Kasvatus- ja opetuslautakunta

				Investointikulut		1,318		1,865		0		1,865		1,865		0		0%		0%		1,318

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0						0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-1,318		-1,865		0		-1,865		-1,865		0		0%		0%		-1,318

								0		0		0		0		0				0%

				Vapaa-ajan toimiala		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		731		935		0		935		865		-70		-7%		0%		731

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		15		0		0		0		0		0						15

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-716		-935		0		-935		-865		70		-7%		0%		-716

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Kulttuurilautakunta		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		378		475		0		475		475		0		0%		0%		378

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		15		0		0		0		0		0						15

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-363		-475		0		-475		-475		0		0%		0%		-363

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Liikuntalautakunta		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		272		370		0		370		300		-70		-19%		0%		272

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0						0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-272		-370		0		-370		-300		70		-19%		0%		-272

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Nuorisolautakunta		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		81		90		0		90		90		0		0%		0%		81

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0						0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-81		-90		0		-90		-90		0		0%		0%		-81

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Ymparistotoimiala		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		625		500		0		500		500		0		0%		0%		625

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		177		0		177		177		0		0%		0%		0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-625		-323		0		-323		-323		0		0%		0%		-625

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		625		500		0		500		500		0		0%		0%		625

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		177		0		177		177		0		0%		0%		0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		-625		-323		0		-323		-323		0		0%		0%		-625

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Kaupunkisuunnittelu- ja ymparistoltk		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0						0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		0		0		0		0		0		0						0

				NETTO		0		0		0		0		0		0				0%		0

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Kiinteistotoimiala		0		0		0		0		0		0				0%		0				liikelaitokset yhteensä

				Kiinteistöliikelaitos

				Investointikulut		45,410		56,801		0		56,801		51,595		-5,206		-9%		-4%		45,410				56,068

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		1,458		0		0		0		0		0				-2%		1,458				1,498

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		157,135		22,500		0		22,500		22,500		0		0%		-20%		157,135				157,137

				NETTO		113,183		-34,301		0		-34,301		-29,095		5,206		-15%		48%		113,183				102,568

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Vesiliikelaitos		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		10,657		12,803		0		12,803		11,868		-935		-7%		-1%		10,657

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		40		0		0		0		0		0						40

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		2		0		0		0		0		0						2

				NETTO		-10,615		-12,803		0		-12,803		-11,868		935		-7%		-1%		-10,615

						0		0		0		0		0		0				0%		0

				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		0		0		0		0		0		0				0%		0

				Investointikulut		2,731		2,106		0		2,106		2,268		162		8%		30%		2,731

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		626		397		0		397		391		-7		-2%		163%		626

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		37		109		0		109		120		11		10%		0%		37

				NETTO		-2,068		-1,600		0		-1,600		-1,758		-158		10%		-1%		-2,068

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&"-,Lihavoitu"Osavuosikatsaus 3/2013        


Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti Inv_raporttiversio (excel)

Kopioi solut A1-H87

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun B2



Tulos (BPC)

		TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2016 – Kaupunki + liikelaitokset														Poikkeama-sarakkkeessa kaavat, älä tuo lukuja BPC:stä								luvut BPC:stä 21.10.

				TP 2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 2016		Poikkeama		muutos-%
enn/tp												-35,164

		Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		482,439		-3,381		-5.0		-25,279		infra 26,7								1,434

		Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		7,213		-787		87.0		3,356										3259

		Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,484,379		4,374		0.7		9,888		infra 26,7								36,601		vrt.kelp.		muutos, €		muutos, %

		TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-994,728		206		3.3		3.4		vrt kelp								TSSTPK OY.n vaikutus + 7,8 milj. euroa 		-986,728		-23,811		2.4728017512

		Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		734,000		12,926		0.4

		Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,000		5,232		1.7												ennusteen luvut tarkistettavana Kiinteistöliikelaitoksella (pyydetty vastaus 26.4.2016)

		Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		52,000		587		-39.7

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		77,000		7,107

		Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		274,800		1,269		3.7						Tp2015 oik

Vuorinen Merja: Vuorinen Merja:
oikaistu toimintatuottoja ja -kuluja kilan sisäisellä maksulla 26 mm€ ja vuokrilla 8 m€		Ta 2016		Tam		ta+m2016		Enn 2016		muutos, €		muutos-%

		Rahoitustuotot ja -kulut		27,283		33,347		1,500		34,847		38,512		3,664						Toimintatulot		481,005		483,669		2,151		485,820		482,439		1,434		0.3				infra 26,7

		Korkotuotot		17,999		21,844		-900		20,944		23,800		2,856						Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		7,213		3,356		87.0

		Muut rahoitustuotot		49,978		55,020		2,400		57,420		57,456		36						Toimintamenot		1,455,778

Vuorinen Merja: Vuorinen Merja:
oikaistu vuokrakuluja 8 m
€
		1,488,803		-49		1,488,753		1,484,379		28,601		2.0				infra 26,7 + TSSTPK Oy 8,0

		Korkokulut		10,761		10,567		0		10,567		10,094		473						TOIMINTAKATE		-970,917		-997,134		2,200		-994,933		-994,728		23,811		2.5				vrt kelp

		Muut rahoituskulut		29,932		32,950		0		32,950		32,651		300				ennusteessa summattu F16+F17, työvaiheessa avaa piilotettu rivi F17

		Liikelaitoksen korvaus peruspaaomasta (kunnalle)		25,329		30,850		0		30,850		30,850		-0		Huom.!		*) korvaus peruspääomasta sis. Sarakkeissa B-E Muut rahoituskulut erään, sarake F korjattu vastaavaksi ja tämä peruspääoman korvausrivi piilotettu

		VUOSIKATE		60,290		30,819		3,700		34,519		52,584		18,065		60,290		TP korjattava vuosikatteesta alaspäin

		Poistot ja arvonalentumiset		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011		62,705

		Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011		62,705						1,451,922

		Arvonalentumiset				0		0		0		0		0																1481129		29,207

		Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0		89,651

		Satunnaiset tuotot		90,297		0		0		0		0		0		90,297

		Satunnaiset kulut		646		0		1,500		1,500		1,500		0		646

		TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		2,200		-22,364		-5,310		17,054		87,236

		Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		10,000		15,915		16,843		-928		1,869

		Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,843		928		1,388

		Varausten muutos		437		0		0		0		0		0		437

		Rahastojen muutos		45		5,000		10,000		15,000		15,000		0		45

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		12,200		-6,449		11,533		17,982		89,106

		Tavoitteet ja tunnusluvut

		Toimintatulot/toimintamenot, %		34.5 %		32.3 %				32.5 %		32.3 %

		Vuosikate/poistot, %		96.1 %		55.6 %				62.3 %		93.2 %

		Vuosikate, euroa/asukas		324		165				184		281

		Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €		210,558		191,909				204,109		222,091				* Kertynyt yli- / alijäämä, 1 000 € on 210 558 € (TP2015)

		Asukasmäärä		185,908		187,200				187,200		187,200				* Muista päivittää asukasmäärä! (päivitetty 20.4.2016)

																muutettu TA:n asukasluku talousarviokirjan mukaiseksi OVK2/rr



		HUOM! Piilota rivi 17 Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta diaesitykseen!























Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti : Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti: Tulos (excel)
Kopioi solut A1-F29

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun A2
Poikkeama-sarakkeessa on kaavat, joten älä tuo siihen tietoja BPC:stä



Rahoitus (BPC)

		RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2016 – Kaupunki + liikelaitokset (1.000 €)														luvut BPC:stä 21.10.



		1,000 €		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 2016		Ero				TP 2015



		Toiminnan rahavirta		38,516		11,943		2,200		14,143		32,187		18,044				38,516

		Vuosikate		60,290		30,819		3,700		34,519		52,584		18,065				60,290

		Satunnaiset tuotot ja kulut		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0				89,651

		Tulorahoituksen korjauserät		111,425		-18,000		0		-18,000		-18,000		0				111,425

		Investointien rahavirta		92,463		-89,827		-5,300		-95,127		-87,863		7,264				92,463

		Investointikulut		67,259		113,010		5,300		118,310		111,050		7,260				67,259

		Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		2,152		575		0		575		568		-7				2,152

		Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot		157,570		22,609		0		22,609		22,620		11				157,570

		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		130,980		-77,884		-3,100		-80,984		-55,676		25,308				130,980

				0		0		0		0		0		0				0				*ennuste sarakkeessa, Tulorahoituksen korjauserien alla ei näy eläkevaraukset 1 087, mutta se on huomioitu toiminnan rahavirrassa

		Antolainauksen muutokset		-149,804		-20,638		0		-20,638		-12,988		7,656		7,650		-149,804

		Antolainasaamisten lisäykset		153,461		50,500		0		50,500		42,850		7,650				153,461

		Antolainasaamisten vähennykset		3,658		29,862		0		29,862		29,862		0				3,658

		Muiden sijoitusten muutokset, netto		0		0		0		0		0		0				0

		Lainakannan muutokset		56,348		80,000		5,000		85,000		84,994		6				56,348

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		101,336		100,000		50,000		150,000		150,000		0				101,336

		Pitkäaikaisten lainojen vähennys		69,963		50,000		50,000		100,000		100,006		6				69,963

		Lyhytaikaisten lainojen muutos		24,974		30,000		5,000		35,000		35,000		0				24,974

		Oman pääoman muutokset		0		0		0		0		0		0				0

		Muut maksuvalmiuden muutokset		-12,162		0		0		0		0		0				-12,162

		RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-105,618		59,362		5,000		64,362		72,006		7,662				-105,618

		VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		25,361		-18,522		1,900		-16,622		16,331		32,970				25,361



		Rahoituslaskelman tunnusluvut

		Asukasmäärä 31.12.2015		185,908		187,200				187,200		187,200				* Muista päivittää asukasmäärä (tilinpäätös-sarake) muut talousarvion mukaan		185,908

		Investointien omahankintameno, M€		65,107		112,436				117,736		110,483				muutettu TA:n asukasluku talousarviokirjan mukaiseksi OVK2/rr		65,107

		Investointien tulorahoitus, % 		92.6 %		27.4 %				29.3 %		47.6 %						92.6 %

		Lainakanta 31.12., M€		598.0		678.0				683.0		683.0				lainakantaan laitettu kaavat paikoilleen TA 2016, TA 2016 yhteensä ja Ennuste 2016 OVK2/rr		598.0

		Lainat €/asukas		3,217		3,622				3,649		3,648				Laitoin tähän kaavan/ Merja		3,217

		Lainanhoitokate **)		1.9		0.8

		Kassan riittävyys, pv		43

		**) Jos yli 20 %:a on kertalyhenteisiä lainoja, käytetään laskennallista vuosilyhennystä, 
joka saadaan jakamalla lainakanta kahdeksalla

		**) Korolliset velat sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat









&"Times New Roman,Normaali"&D	&"Times New Roman,Normaali"K:\Ennuste\&F


Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti : Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti: Rahoitus (excel)

Kopioi solut A1-F24
Älä tuo ero-sarakkeen tietoja BPC:stä, sarake sisältää kaavat

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun A3



tulos_dia

		1.000 €		TP 2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016
muutoksin		Ennuste
2016		Poikkeama		muutos-% enn/tp

		TULOSLASKELMA (1.000 eur)

		Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		482,439		-3,381						KAIKKI LUVUT OVAT LINKKEINÄ TULOS(BPC) VÄLILEHDELLE														3,381

		Valmistus omaan käyttöön		3,856		8,000		0		8,000		7,213		-787																				787

		Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,484,379		4,374		0.7				Tätä käytetään diassa (ei etumerkkejä poikkeama-sarakkeessa														4,374

		TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-994,728		206		3.3																		206

		Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		734,000		12,926		0.4																		12,926

		Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,000		5,232		1.7																		-5,232

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		77,000		7,107		54.0																		-7,107

		Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		52,000		587																				-587

		Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		274,800		1,269		3.7																		1,269

		Rahoitustulot ja -menot		27,283		33,347		1,500		34,847		38,512		3,664						7,661														3,664

		Korkotulot		17,999		21,844		-900		20,944		23,800		2,856																				-2,856

		Muut rahoitustulot		49,978		55,020		2,400		57,420		57,456		36																				-36

		Korkomenot		10,761		10,567		0		10,567		10,094		473																				473

		Muut rahoitusmenot		29,932		32,950		0		32,950		63,501		300																				-0

		VUOSIKATE		60,290		30,819		3,700		34,519		52,584		18,065		6451.0																		18,065

		Poistot ja arvonalentumiset		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011																				1,011

		Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011																				-1,011

		Arvonalentumiset		0		0		0		0		0		0																				0

		Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0																				0

		Satunnaiset tulot		90,297		0		0		0		0		0																				0

		Satunnaiset menot		646		0		1,500		1,500		1,500		0																				0

		TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		2,200		-22,364		-5,310		17,054																				-17,054

		Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		10,000		15,915		16,843		-928																				-928

		Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,843		928																				-928

		Varausten muutos		437		0		0		0		0		0																				0

		Rahastojen muutos		45		5,000		10,000		15,000		15,000		0																				0

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		12,200		-6,449		11,533		17,982																				-17,982

		Tavoitteet ja tunnusluvut

		Toimintatulot/toimintamenot, %		34.5 %		32.3 %				32.5 %		32.3 %

		Vuosikate/poistot, %		96.1 %		55.6 %				62.3 %		93.2 %

		Vuosikate, euroa/asukas		324		165				184		281

		Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €		210,558		191,909		0		204,109		222,091

		Asukasmäärä		185,908		187,200				187,200		187,200								muutettu TA:n asukasluku talousarviokirjan mukaiseksi/rr







tulos_dia enn2ja3vert

		1.000 €		TP
2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016
muutoksin		Ennuste
3		Poikkeama
Ennuste 3/
TA 2016 muutoksin				Ennuste
2		Poikkeama
Ennuste 2/
TA 2016 muutoksin																								1.000 €		TP
2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016
muutoksin		Ennuste
3		Poikkeama
Ennuste 3/
TA 2016 muutoksin				Talousarvio
2017		Muutos Enn 3 vrt Talousarvio 2017

		TULOSLASKELMA (1.000 eur)																						TP ja ennuste 2 ARVOINA, PAITSI POIKKEAMA-SARAKKEISIIN LAITETTU KAAVAT																				TULOSLASKELMA (1.000 eur)

		Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		482,439		-3,381				482,714		-3,106				TA muutoksin ja ennuste linkitetty Tulos (BPC) laskelmaan																				Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		482,439		-3,381				437,283		-45,156

		Valmistus omaan käyttöön		3,856		8,000		0		8,000		7,213		-787				7,115		-885																								Valmistus omaan käyttöön		3,856		8,000		0		8,000		7,213		-787				1,610		-5,603

		Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-159		1,488,753		1,484,379		4,374				1,488,244		-510																								Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-159		1,488,753		1,484,379		-4,374				1,440,169		-44,210

		TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,310		-994,933		-994,728		206				-998,414		-3,480				-4941																				TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,310		-994,933		-994,728		206				-1,001,276		-6,548

		Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		734,000		12,926				731,000		9,926																								Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		734,000		12,926				724,100		-9,900

		Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,000		605,000				604,000		4,232																								Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,000		4,232						-605,000

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		77,000		77,000				75,000		5,107																								Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		77,000		5,107						-77,000

		Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		52,000		52,000				52,000		587																								Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		52,000		587						-52,000

		Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		274,800		1,269				274,500		969																								Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		274,800		1,269				252,800		-22,000

		Rahoitustulot ja -menot		27,283		33,347		0		34,847		38,512		3,664				36,444		1,597																								Rahoitustulot ja -menot		27,283		33,347		0		34,847		38,512		3,664				32,640		-5,872

		Korkotulot		17,999		21,844		0		20,944		23,800		23,800				23,800																										Korkotulot		17,999		21,844		0		20,944		23,800		50						-23,800

		Muut rahoitustulot		49,978		55,020		0		57,420		57,456		57,456				57,456																										Muut rahoitustulot		49,978		55,020		0		57,420		57,456		3,036						-57,456

		Korkomenot		10,761		10,567		0		10,567		10,094		10,094				10,094																										Korkomenot		10,761		10,567		0		10,567		10,094		10						-10,094

		Muut rahoitusmenot		29,932		32,950		0		32,950		63,501		63,501				32,651																										Muut rahoitusmenot		29,932		32,950		0		32,950		63,501		-0						-63,501

		VUOSIKATE		60,290		30,819		2,310		34,519		52,584		18,065				43,530		9,011																								VUOSIKATE		60,290		30,819		2,310		34,519		52,584		18,065				8,264		-44,320

		Poistot ja arvonalentumiset		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011				57,318		1,935																								Poistot ja arvonalentumiset		62,705		55,383		0		55,383		56,394		1,011				51,737		-4,657

		Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		56,394		56,394				56,394																										Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		56,394		1,935						-56,394

		Arvonalentumiset		0		0		0		0		0		0				0																										Arvonalentumiset		0		0		0		0		0		0						0

		Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0				-1,500		0																								Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0				22,349		23,849

		Satunnaiset tulot		90,297		0		0		0		0		0				0																										Satunnaiset tulot		90,297		0		0		0		0		0						0

		Satunnaiset menot		646		0		1,500		1,500		1,500		1,500				1,500																										Satunnaiset menot		646		0		1,500		1,500		1,500		0						-1,500

		TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		810		-22,364		-5,310		17,054				-15,288		7,077																								TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		810		-22,364		-5,310		17,054				-21,124		-15,814

		Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		0		15,915		16,843		16,843				16,843		928														-3.0000										Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		0		15,915		16,843		928						-16,843

		Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,843		928				1,843																										Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,843		928				1,804		-39

		Varausten muutos		437		0		0		0		0		0				0																										Varausten muutos		437		0		0		0		0		0						0

		Rahastojen muutos		45		5,000		0		15,000		15,000		0				15,000																										Rahastojen muutos		45		5,000		0		15,000		15,000		10,000						-15,000

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		810		-6,449		11,533		17,982				1,556		8,005																								TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		810		-6,449		11,533		17,982				-19,320		-30,853



		OIKAISTU TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-2,415		-24,565		2,310		-21,449		-3,467		17,982				-13,788		7,077																								OIKAISTU TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-2,415		-24,565		2,310		-21,449		-3,467		17,054				-19,320		-15,853
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tulos_dia (2)

		1.000 €		TP 2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016
muutoksin		Ennuste
2016		Poikkeama		muutos-% enn/tp

		TULOSLASKELMA (1.000 eur)

		Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		482,439		-3,381						KAIKKI LUVUT OVAT LINKKEINÄ TULOS(BPC) VÄLILEHDELLE

		Valmistus omaan käyttöön		3,856		8,000		0		8,000		7,213		-787						Poikkeama-sarake kaavalla

		Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,484,379		-4,374		0.7				EI KÄYTETÄ TÄTÄ

		TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-994,728		206		3.3

		Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		734,000		12,926		0.4

		Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,000		5,232		1.7

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		77,000		7,107		54.0

		Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		52,000		587

		Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		274,800		1,269		3.7

		Rahoitustulot ja -menot		27,283		33,347		1,500		34,847		38,512		3,664						7,661

		Korkotulot		17,999		21,844		-900		20,944		23,800		2,856

		Muut rahoitustulot		49,978		55,020		2,400		57,420		57,456		36

		Korkomenot		10,761		10,567		0		10,567		10,094		473

		Muut rahoitusmenot		29,932		32,950		0		32,950		63,501		-0

		VUOSIKATE		60,290		30,819		3,700		34,519		52,584		18,065

		Poistot ja arvonalentumiset		62,705		55,383		0		55,383		56,394		1,011

		Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		56,394		-1,011

		Arvonalentumiset		0		0		0		0		0		0

		Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		-1,500		0

		Satunnaiset tulot		90,297		0		0		0		0		0

		Satunnaiset menot		646		0		1,500		1,500		1,500		0

		TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		2,200		-22,364		-5,310		17,054

		Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		10,000		15,915		16,843		928

		Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,843		928

		Varausten muutos		437		0		0		0		0		0

		Rahastojen muutos		45		5,000		10,000		15,000		15,000		0

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		12,200		-6,449		11,533		17,982

		Tavoitteet ja tunnusluvut

		Toimintatulot/toimintamenot, %		34.5 %		32.3 %				32.5 %		32.3 %

		Vuosikate/poistot, %		96.1 %		55.6 %				62.3 %		93.2 %

		Vuosikate, euroa/asukas		324		165				184		281

		Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €		210,558		191,909		0		204,109		222,091

		Asukasmäärä		185,908		187,200				187,200		187,200						muutettu TA:n asukasluku talousarviokirjan mukaiseksi/rr







verotulot ja valtionosuudet dia

		1.000 €		TP 2015		TA 2012		Muutokset		TA 2016		Ennuste 2016		Poikkeama		muutos-% enn/tp				+ tulojen ylitys/menojen alitus

		TULOSLASKELMA (1.000 eur)																		-tulojen alitus/menojen ylitys

																ERROR:#DIV/0!

		Verotulot		730,885		721,074,000		0		721,074		734,000		12,926		0.4				KAIKKI KAAVOJA

		muutos-% (enn./TP)										0.4

		Kunnan tulovero		594,644		599,768,000		0		599,768		605,000		5,232		1.7

		muutos-% (enn./TP)										1.7

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		51,413,000		0		69,893		77,000		7,107		-10.7

		muutos-% (enn./TP)										-10.7

		Kiinteistövero		50,006		69,893,000		0		51,413		52,000		587		4.0

		muutos-% (enn./TP)										4.0

		Valtionosuudet		265,038		273,531,000		0		273,531		274,800		1,269		3.7

		muutos-% (enn./TP)										3.7

		Verorahoitus yhteensä		995,923		994,605,000		0		994,605		1,008,800		14,195

		muutos-% (enn./TP)										1.3										12,877

																						1.2929219852

														12.9





				50005924.13						51413000.0000004		52000000		7,107		-10.7090612418

												-10.7090612418										alkuperäiset kaavat (kopioidut)



				86234954.04						69893000.0000004		77000000		587		3.9876792694

												3.9876792694









				708296331		723600000		0		723600000		719000000		-4600000		1.5111851539

												1.5111851539

				582887293		594000000		0		594000000		595300000		1300000		2.1295209467

												2.1295209467

				46951252		50300000.0000004		0		50300000.0000004		51400000		1099999.9999996		9.4752489241						alkuperäiset arvot (kopioidut)

												9.4752489241

				78457786		79299999.9999996		0		79299999.9999996		72300000		-6999999.9999996		-7.8485339874

												-7.8485339874

				273714511		258816565.999999		2156114.0000004		260972680		264900000		3927320.00000042		-3.2203301783



				982010842						984572680		983900000		-672679.999999523























Verorahoitus

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Enn.2016		Muutos-%

		Kunnan tulovero		405.0		407.5		434.5		459.9		484.0		497.1		516.8		519.0		527.0		563.7		582.9		594.6		605.0		1.7

		Yhteisövero		38.7		36.8		38.7		52.0		58.9		45.0		53.7		78.0		69.2		72.3		78.5		86.2		77.0		-10.7

		Kiinteistövero		25.3		26.8		28.2		28.9		30.4		32.4		40.3		40.9		42.5		44.2		47.0		50.0		52.0		4.0

		Valtionosuudet		194.1		207.3		228.2		241.5		270.6		293.2		247.1		259.1		278.9		280.3		273.7		265.0		274.8		3.7

		Verorahoitus yht.				678.4		729.5		782.4		844.0		867.7		857.9		897.1		917.7		960.5		982.0		995.9		1008.8		1.3

		Verorahoitusmuutos-%												2.8		-1.1		4.6		2.3		4.7		2.2		1.4		1.3

																												12.9

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Enn.2016		Muutos-%

		Kunnan tulovero		405.0		407.5		434.5		459.9		484.0		497.1		516.8		519.0		527.0		563.7		582.9		594.6		605.0		1.7

		Yhteisövero		38.7		36.8		38.7		52.0		58.9		45.0		53.7		78.0		69.2		72.3		78.5		86.2		77.0		-10.7

		Kiinteistövero		25.3		26.8		28.2		28.9		30.4		32.4		40.3		40.9		42.5		44.2		47.0		50.0		52.0		4.0

		Yhteensä																638.0		638.8		680.2		708.3		730.9		734.0

		Muutos-%																		0.1		6.5		4.1		3.2		0.4























				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Enn.2016

		Valtionosuudet		194.1		207.3		228.2		241.5		270.6		293.2		247.1		259.1		278.9		280.3		273.7		265.0		274.8

		Muutos-%																		7.6		0.5		-2.3		-3.2		3.7



Kunnan tulovero	2012	2013	2014	2015	Enn.2016	527.00348199999996	563.71764099999996	582.887293	594.64400000000001	605	Yhteisövero	2012	2013	2014	2015	Enn.2016	69.237578999999997	72.293654000000004	78.458786000000003	86.234999999999999	77	Kiinteistövero	2012	2013	2014	2015	Enn.2016	42.535800000000002	44.198343000000001	46.951251999999997	50.006	52	Valtionosuudet	2012	2013	2014	2015	Enn.2016	278.89077299999997	280.27319299999999	273.71451100000002	265.03800000000001	274.8	Verorahoitusmuutos-%	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	2.296065451442459	4.665654035696349	2.241477963493125	1.4165977847749929	1.2929714445795355	







Kunnan tulovero	

2012	2013	2014	2015	527.00348199999996	563.71764099999996	582.887293	594.64400000000001	Yhteisövero	

2012	2013	2014	2015	69.237578999999997	72.293654000000004	78.458786000000003	86.234999999999999	Kiinteistövero	

2012	2013	2014	2015	42.535800000000002	44.198343000000001	46.951251999999997	50.006	Valtionosuudet	

2012	2013	2014	2015	278.89077299999997	280.27319299999999	273.71451100000002	265.03800000000001	Verorahoitusmuutos-%	

2012	2013	2014	2015	2.296065451442459	4.665654035696349	2.241477963493125	1.4165977847749929	







Kunnan tulovero	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	527.00348199999996	563.71764099999996	582.887293	594.64400000000001	605	Yhteisövero	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	69.237578999999997	72.293654000000004	78.458786000000003	86.234999999999999	77	Kiinteistövero	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	42.535800000000002	44.198343000000001	46.95125199	9999997	50.006	52	Yhteensä	638.77686099999994	680.20963800000004	708.29733099999999	730.88499999999999	734	Muutos-%	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	0.12591627378814962	6.4862676671063753	4.1292700707072214	3.1890094754571265	0.42619563953290651	







Valtionosuudet	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	278.89077299999997	280.27319299999999	273.71451100000002	265.03800000000001	274.8	Muutos-%	

2012	2013	2014	2015	Enn.2016	7.6396203080328462	0.49568509747722089	-2.3401032149371446	-3.169912683219053	3.6832454214112715	









satunn

		1.000 €       		TA 2015		Ennuste 2015		Poikkeama

		Satunnaiset tuotot ja kulut		0		-1,500,000		-1,500,000



		Satunnaiset tuotot		0		-1,500,000		-1,500,000				KAIKKI KAAVOJA



				0		-1,500,000		-1,500,000





						0		0





















vertailu

		TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2016 – Kaupunki + liikelaitokset

		1.000 €		TP 2015		TA 2016		Muutokset		TA 2016
muutoksin		Ennuste 1
2016

Rannikko Riikka: Rannikko Riikka:
ennuste 1 ja ennuste 2 luvut tässä arvoina		Ennuste 2
2016		Ennuste 3
2016

Rannikko Riikka: Rannikko Riikka:
Ennuste 3 luvut päivittyvät sen jälkeen, kun uudet raportit on tuotu BPC:stä		muutos
1/2 enn.		muutos
2/3 enn.		muutos
enn3/TA muutoksin		muutos-%
enn3/TA muutoksin		muutos-%
enn2/TA muutoksin		muutos-%
enn1/TA muutoksin		19.10.		kesken

		TULOSLASKELMA (1.000 eur)



		Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		485,308		482,714		482,439		-2,594		-276		-3,381		-0.7		-0.6		-0.1						+		tulojen ylitys / menojen alitus

		Valmistus omaan käyttöön		3,856		8,000		0		8,000		8,160		7,115		7,213		-1,045		97		-787		-9.8		-11.1		2.0						-		tulojen alitus / menojen ylitys

		Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,496,768		1,488,244		1,484,379		-8,524		-3,864		-4,374		-0.3		-0.0		0.5

		TOIMINTAKATE		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-1,003,299		-998,414		-994,728		4,886		3,686		206		-0.0		0.3		0.8

																		-0		-0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Verotulot		730,885		721,074		0		721,074		731,313		731,000		734,000		-313		3,000		12,926		1.8		1.4		1.4

		Kunnan tulovero		594,644		599,768		0		599,768		605,900		604,000		605,000		-1,900		1,000		5,232		0.9		0.7		1.0

		Kiinteistövero		50,006		51,413		0		51,413		51,413		52,000		52,000		587		0		587		1.1		1.1		-0.0

		Osuus yhteisöveron tuotosta		86,235		69,893		0		69,893		74,000		75,000		77,000		1,000		2,000		7,107		10.2		7.3		5.9

		Valtionosuudet		265,038		273,531		0		273,531		273,531		274,500		274,800		969		300		1,269		0.5		0.4		0.0

		Rahoitustulot ja -menot		27,283		33,347		1,500		34,847		33,662		36,444		38,512		2,782		2,068		3,664

		Korkotulot		17,999		21,844		-900		20,944		22,144		21,894		23,800		-250		1,906		2,856

		Muut rahoitustulot		49,978		55,020		2,400		57,420		55,025		58,057		57,456		3,032		-600		36

		Korkomenot		10,761		10,567		0		10,567		10,557		10,557		10,094		0		-463		-473

		Muut rahoitusmenot		29,932		32,950		0		32,950		32,950		32,950		32,651		0		-300		-300

																		0		0		0

		VUOSIKATE		60,290		30,819		3,700		34,519		35,207		43,530		52,584		8,323		9,054		18,065

																						0

		Poistot ja arvonalentumiset		-62,705		-55,383		0		-55,383		-54,129		-57,318		-56,394		-3,189		924		-1,011

		Suunnitelman mukaiset poistot		62,705		55,383		0		55,383		54,129		57,318		56,394		3,189		-924		1,011

		Arvonalentumiset		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Satunnaiset erät		89,651		0		-1,500		-1,500		0		-1,500		-1,500		-1,500		0		0

		Satunnaiset tulot		90,297		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Satunnaiset menot		646		0		1,500		1,500		0		1,500		1,500		1,500		0		0

																		0		0		0

		TILIKAUDEN TULOS		87,236		-24,565		2,200		-22,364		-18,922		-15,288		-5,310		3,634		9,978		17,054

																						0

		Varausten ja rahastojen muutokset		1,869		5,915		10,000		15,915		16,839		16,843		16,843		4		-0		928

		Poistoeron muutos		1,388		915		0		915		1,844		1,843		1,843		-0		-0		928

		Varausten muutos		437		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Rahastojen muutos		45		5,000		10,000		15,000		14,995		15,000		15,000		5		0		0

																						0

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		89,106		-18,649		12,200		-6,449		-2,083		1,555		11,533		3,639		9,978		17,982

		Tavoitteet ja tunnusluvut

		Toimintatulot/toimintamenot, %

		Vuosikate/poistot, %

		Vuosikate, euroa/asukas

		Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €

		Asukasmäärä																				muutettu TA:n asukasluku talousarviokirjan mukaiseksi/rr































KH

				Käyttötalousosan toteutumisvertailu																																talousarvio		ennuste				poikkeama

				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-3 2016		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.																pl. Liikelaitokset		pl. Liikelaitokset				käyttötalous

				Kj toimi yhteensä		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		53,865		483,669		0		483,669		121,690		485,308		1,639		0%												Toimintatuotot				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				Myyntituotot				199,472		0		199,472		46,227		199,662		191		0%												Valmistus omaan käyttöön				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				Maksutuotot				67,769		0		67,769		16,767		68,019		251		0%												Toimintakulut				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				Tuet ja avustukset				36,616		0		36,616		11,000		37,320		704		2%												Toimintakate				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				Vuokratuotot				156,683		0		156,683		42,854		157,048		366		0%

				Muut toimintatuotot				23,130		0		23,130		4,842		23,258		128		1%

				Valmistus omaan kayttoon		752		8,000		0		8,000		159		8,160		160		2%

				Toimintamenot		142,282		1,488,803		0		1,488,803		356,742		1,496,768		7,965		1%

				Henkilostokulut				536,623		0		536,623		131,986		534,320		-2,303		-0%						tarkista ulottuvuudet (Kh_ta)

				Palvelujen ostot				621,282		0		621,282		146,905		631,325		10,042		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat				57,793		0		57,793		15,299		58,000		207		0%						kesken

				Avustukset				101,765		0		101,765		22,824		103,958		2,193		2%

				Muut toimintakulut				171,340		0		171,340		39,727		169,165		-2,174		-1%

				Toimintakate		-87,665		-997,134		0		-997,134		-234,893		-1,003,299		-6,166		1%



				Kaup. yht. toiminnot, vahinkorahasto								0

				Toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		0		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		0		0		0		



				Kaupungin yhteiset toiminnot		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		0		0		0		0		0		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		0		0		0		0		0		0		0		

																0		0		0%

				Vahinkorahasto		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		0		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		0		0		0		



				Tarkastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		432		480		0		480		110		480		-0		-0%

				Henkilostokulut		348		374		0		374		91		374		-0		-0%

				Palvelujen ostot		74		98		0		98		15		98		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		9		8		0		8		4		8		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		1		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintakate		-432		-480		0		-480		-110		-480		0		-0%



				Keskusvaalilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						*) vähennetäänkö keskusvaalilautakunnan toimintakate kh:n luvuista?

				Toimintatulot		318		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		308		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		10		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		441		121		0		121		12		121		0		0%

				Henkilostokulut		346		50		0		50		3		50		0		0%

				Palvelujen ostot		46		35		0		35		0		35		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8		1		0		1		0		0		0		-28%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		41		35		0		35		9		35		0		0%

				Toimintakate		-123		-121		0		-121		-12		-121		0		0%



				Kaupunginvaltuusto		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		1,041		1,126		0		1,126		196		1,126		0		0%

				Henkilostokulut		289		325		0		325		7		325		0		0%

				Palvelujen ostot		271		246		0		246		50		246		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		36		35		0		35		13		35		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		444		519		0		519		126		519		0		0%

				Toimintakate		-1,041		-1,126		0		-1,126		-196		-1,126		0		0%



				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		53,547		57,344		0		57,344		11,651		57,133		-212		-0%

				Myyntituotot				45,431		0		45,431		10,675		45,148		-283		-1%

				Maksutuotot				144		0		144		-1		144		-0		-0%

				Tuet ja avustukset				9,457		0		9,457		447		9,566		109		1%

				Vuokratuotot				1,859		0		1,859		486		1,859		-0		-0%

				Muut toimintatuotot				454		0		454		43		416		-38		-8%

				Valmistus omaan kayttoon		752		4,800		0		4,800		78		4,800		0		0%

				Toimintamenot		140,324		154,613		9		154,622		33,827		155,973		1,351		1%

				Henkilostokulut				43,122		38		43,159		10,166		42,926		-233		-1%

				Palvelujen ostot				61,066		-29		61,037		13,229		64,361		3,324		5%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat				2,134		0		2,134		1,973		2,057		-76		-4%

				Avustukset				29,855		0		29,855		6,021		29,393		-461		-2%

				Muut toimintakulut				18,438		0		18,438		2,436		17,235		-1,203		-7%

				Toimintakate		-86,025		-92,469		-9		-92,478		-22,097		-94,040		-1,562		2%



				Kh, omarahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		41,530		21,597		0		21,597		5,718		21,597		0		0%

				Henkilostokulut				7,925		0		7,925		1,900		7,925		0		-0%

				Palvelujen ostot				13,671		0		13,671		3,818		13,671		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut				0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		-41,530		-21,597		0		-21,597		-5,718		-21,597		0		0%





				+ tulojen ylitys / menojen alitus

				 -tulojen alitus / menojen ylitys



		DIAAN Koontisivulle



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Toimintatulot		53,864,558		483,668,991		0		483,668,991		121,690,021		485,308,116		0.34%

				Valm. omaan käyttöön		751,910		8,000,000		0		8,000,000		159,235		8,160,000		2.00%

				Toimintamenot		142,281,946		1,488,802,693		0		1,488,802,693		356,741,808		1,496,767,528		0.53%

				Netto		87,665,478		997,133,703		0		997,133,703		234,892,552		-762,241,151		-9976.4 %



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty investointiosan yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Investointikulut		67,258,574		113,010,300		5,300,000		118,310,300		111,050,370		-7,259,930		-0

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		2,151,509		574,520		0		574,520		567,860		-6,660		-0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		157,570,287		22,608,980		0		22,608,980		22,620,000		11,020		0

				NETTO		92,463,222		-89,826,800		-5,300,000		-95,126,800		-87,862,510		7,264,290		-0.1
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		&"-,Lihavoitu"Osavuosikatsaus 3/2013            


Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti:  Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti Kt_raporttiversio (excel)

Kopioi solut A1-I371

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun B2



Kt Hk vertailu enn2 ja 3

				Käyttötalousosan toteutumisvertailu

				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-9 2016		Ennuste 3		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-6 2016		Ennuste 2		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.		TA 2016
yhteensä
erotus
enn.2 ja enn.3		Ero ennuste 3/
ennuste 2

				Kaupunki yhteensä		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		351,904		482,439		-3,381		-1%				507,718		483,669		2,151		485,820		241,357		482,714		-3,106		-1%		0		-276

				Myyntituotot		221,895		199,472		600		200,072		143,514		195,904		-4,168		-2%				221,895		199,472		600		200,072		98,074		197,598		-2,474		-1%		0		-1,694

				Maksutuotot		68,556		67,769		726		68,495		50,037		69,296		801		1%				68,556		67,769		726		68,495		34,031		67,091		-1,404		-2%		0		2,205

				Tuet ja avustukset		38,712		36,616		-90		36,526		25,658		35,947		-580		-2%				38,712		36,616		-90		36,526		19,647		36,391		-135		-0%		0		-445

				Vuokratuotot		150,459		156,683		150		156,833		116,912		157,670		838		1%				150,459		156,683		150		156,833		78,933		157,727		894		1%		0		-57

				Muut toimintatuotot		28,097		23,130		765		23,895		15,783		23,623		-272		-1%				28,097		23,130		765		23,895		10,671		23,908		13		0%		0		-285

				Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		1,025		7,213		-787		-10%				3,856		8,000		0		8,000		559		7,115		-885		-11%		0		97

				Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,075,038		1,484,379		-4,374		-0%				1,474,491		1,488,803		-159		1,488,643		731,897		1,488,244		-400		-0%		-110		-3,864

				Henkilostokulut		524,236		536,623		-100		536,523		387,009		528,543		-7,980		-1%				524,236		536,623		-281		536,342		265,650		531,388		-4,954		-1%		-181		-2,845

				Palvelujen ostot		613,340		621,282		-349		620,933		445,463		622,732		1,798		0%				613,340		621,282		-61		621,221		301,799		624,495		3,273		1%		288		-1,763

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		70,237		57,793		-261		57,531		43,619		57,714		182		0%				70,237		57,793		-268		57,524		31,160		58,143		618		1%		-7		-429

				Avustukset		101,606		101,765		480		102,245		77,094		105,514		3,270		3%				101,606		101,765		480		102,245		51,698		104,744		2,499		2%		0		770

				Muut toimintakulut		165,072		171,340		181		171,521		121,853		169,876		-1,644		-1%				165,072		171,340		-29		171,311		81,589		169,473		-1,837		-1%		-210		403

				Toimintakate		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-722,109		-994,728		206		-0%				-962,917		-997,134		2,310		-994,823		-489,982		-998,414		-3,590		0%		110		3,686

																																								0		0

				Kaup. yht. toiminnot, vahinkorahasto								0																		0										0		0

				Toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Toimintakate		-45		0		0		0		66		0		0						-45		0		0		0		114		0		0				0		0

																																								0		0

				Kaupungin yhteiset toiminnot		0		0		0		0		0		0		0		0%				0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintakate		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

																0		0		0%														0		0		0%		0		0

				Vahinkorahasto		0		0		0		0		0		0		0		0%				0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Toimintakate		-45		0		0		0		-60		0		0						-45		0		0		0		-12		0		0				0		0

																																								0		0

				Tarkastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		432		480		0		480		317		467		-13		-3%				432		480		0		480		225		480		-0		-0%		0		-13

				Henkilostokulut		348		374		0		374		252		360		-13		-4%				348		374		0		374		177		374		-0		-0%		0		-13

				Palvelujen ostot		74		98		0		98		60		98		0		0%				74		98		0		98		44		98		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		9		8		0		8		4		8		0		0%				9		8		0		8		4		8		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		1		0		0		0		0		0		0		0%				1		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Toimintakate		-432		-480		0		-480		-317		-467		13		-3%				-432		-480		0		-480		-225		-480		0		-0%		0		13

																																								0		0

				Keskusvaalilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		318		0		0		0		0		0		0						318		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		308		0		0		0		0		0		0						308		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		10		0		0		0		0		0		0						10		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		441		121		0		121		62		121		0		0%				441		121		0		121		36		121		0		0%		0		0

				Henkilostokulut		346		50		0		50		19		50		0		0%				346		50		0		50		3		50		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		46		35		0		35		16		35		0		-0%				46		35		0		35		16		35		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8		1		0		1		0		1		0		0%				8		1		0		1		0		0		0		-28%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		41		35		0		35		27		35		0		0%				41		35		0		35		18		35		0		0%		0		0

				Toimintakate		-123		-121		0		-121		-62		-121		0		0%				-123		-121		0		-121		-36		-121		0		0%		0		0

																																								0		0

				Kaupunginvaltuusto		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		1,041		1,126		0		1,126		717		1,126		0		0%				1,041		1,126		0		1,126		456		1,126		0		0%		0		0

				Henkilostokulut		289		325		0		325		147		325		0		0%				289		325		0		325		76		325		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		271		246		0		246		163		246		0		0%				271		246		0		246		107		246		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		36		35		0		35		26		35		0		0%				36		35		0		35		20		35		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		444		519		0		519		380		519		0		0%				444		519		0		519		253		519		0		0%		0		0

				Toimintakate		-1,041		-1,126		0		-1,126		-717		-1,126		0		0%				-1,041		-1,126		0		-1,126		-456		-1,126		0		0%		0		0

																																								0		0

				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		53,865		57,344		510		57,854		36,668		52,431		-5,424		-9%				53,865		57,344		510		57,854		25,026		54,070		-3,784		-7%		0		-1,639

				Myyntituotot		44,788		45,431		600		46,031		32,288		42,847		-3,183		-7%				44,788		45,431		600		46,031		22,057		43,944		-2,086		-5%		0		-1,097

				Maksutuotot		61		144		0		144		60		104		-40		-28%				61		144		0		144		31		82		-61		-43%		0		22

				Tuet ja avustukset		6,919		9,457		-90		9,367		2,405		7,448		-1,919		-20%				6,919		9,457		-90		9,367		1,741		7,660		-1,708		-18%		0		-211

				Vuokratuotot		1,299		1,859		0		1,859		1,529		1,850		-9		-0%				1,299		1,859		0		1,859		761		1,820		-39		-2%		0		30

				Muut toimintatuotot		798		454		0		454		387		181		-273		-60%				798		454		0		454		437		564		110		24%		0		-383

				Valmistus omaan kayttoon		751		4,800		0		4,800		342		4,612		-188		-4%				751		4,800		0		4,800		170		4,289		-511		-11%		0		323

				Toimintamenot		134,838		154,613		938		155,551		100,709		143,909		-11,642		-7%				134,838		154,613		1,259		155,872		68,511		148,228		-7,644		-5%		321		-4,319

				Henkilostokulut		39,165		43,122		609		43,730		29,138		40,348		-3,383		-8%				39,165		43,122		609		43,730		19,960		41,984		-1,747		-4%		0		-1,636

				Palvelujen ostot		47,878		61,066		-85		60,981		35,022		54,935		-6,046		-10%				47,878		61,066		336		61,402		26,368		57,728		-3,674		-6%		421		-2,793

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11,471		2,134		-195		1,938		5,007		1,876		-63		-3%				11,471		2,134		-195		1,938		3,592		1,975		36		2%		0		-99

				Avustukset		30,574		29,855		480		30,335		22,343		30,209		-126		-0%				30,574		29,855		480		30,335		11,924		30,272		-63		-0%		0		-63

				Muut toimintakulut		5,751		18,438		129		18,567		9,199		16,541		-2,026		-11%				5,751		18,438		29		18,467		6,668		16,270		-2,197		-12%		-100		272

				Toimintakate		-80,223		-92,469		-428		-92,897		-63,699		-86,866		6,031		-6%				-80,223		-92,469		-749		-93,218		-43,315		-89,868		3,349		-4%		-321		3,003

																																								0		0

				Kh, omarahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		47,456		21,597		0		21,597		16,600		20,655		-941		-4%				47,456		21,597		0		21,597		11,359		20,655		-942		-4%		0		0

				Henkilostokulut		8,115		7,925		0		7,925		5,696		7,925		0		0%				8,115		7,925		0		7,925		3,803		7,925		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		12,628		13,671		0		13,671		10,904		12,730		-941		-7%				12,628		13,671		0		13,671		7,557		12,730		-942		-7%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		26,713		0		0		0		0		0		0						26,713		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintakate		-47,456		-21,597		0		-21,597		-16,600		-20,655		941		-4%				-47,456		-21,597		0		-21,597		-11,359		-20,655		942		-4%		0		0

																																								0		0

				Hyvinvointitoimiala		0		0		0		0		0																						0				0		0

				Sosiaali- ja terveyslautakunta																																				0		0

				Toimintatulot		85,144		81,781		0		81,781		58,577		80,844		-937		-1%				85,144		81,781		0		81,781		39,749		80,368		-1,414		-2%		0		477

				Myyntituotot		23,885		20,207		0		20,207		13,550		20,571		363		2%				23,885		20,207		0		20,207		9,126		20,038		-170		-1%		0		533

				Maksutuotot		42,924		42,753		0		42,753		30,303		40,461		-2,292		-5%				42,924		42,753		0		42,753		20,742		40,986		-1,768		-4%		0		-524

				Tuet ja avustukset		14,618		14,612		0		14,612		11,610		15,006		394		3%				14,618		14,612		0		14,612		7,986		14,677		64		0%		0		329

				Vuokratuotot		2,056		2,299		0		2,299		1,922		2,737		438		19%				2,056		2,299		0		2,299		1,237		2,733		434		19%		0		4

				Muut toimintatuotot		1,662		1,910		0		1,910		1,191		2,069		160		8%				1,662		1,910		0		1,910		658		1,935		25		1%		0		135

				Valmistus omaan kayttoon		205		0		0		0		0		100		100						205		0		0		0		0		100		100				0		0

				Toimintamenot		668,495		666,409		1,235		667,644		492,565		672,102		4,458		1%				668,495		666,409		1,000		667,409		330,489		671,513		4,104		1%		-235		589

				Henkilostokulut		220,896		225,978		165		226,143		161,478		221,473		-4,670		-2%				220,896		225,978		0		225,978		110,438		221,941		-4,037		-2%		-165		-468

				Palvelujen ostot		364,323		355,935		1,063		356,998		268,213		364,922		7,924		2%				364,323		355,935		1,000		356,935		178,124		365,071		8,136		2%		-63		-149

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		15,285		14,262		7		14,269		9,798		14,894		625		4%				15,285		14,262		0		14,262		6,848		14,882		620		4%		-7		12

				Avustukset		38,909		39,423		0		39,423		30,066		40,080		657		2%				38,909		39,423		0		39,423		20,147		38,950		-473		-1%		0		1,130

				Muut toimintakulut		29,083		30,811		0		30,811		23,010		30,733		-78		-0%				29,083		30,811		0		30,811		14,932		30,669		-142		-0%		0		65

				Toimintakate		-583,145		-584,628		-1,235		-585,863		-433,988		-591,158		-5,295		1%				-583,145		-584,628		-1,000		-585,628		-290,741		-591,045		-5,417		1%		235		-112

																																								0		0

				Sivistystoimiala		0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0				0		0

				Kasvatus- ja opetuslautakunta																																				0		0

				Toimintatulot		32,048		27,695		500		28,195		22,221		29,325		1,130		4%				32,048		27,695		500		28,195		16,976		29,951		1,757		6%		0		-626

				Myyntituotot		11,846		11,856		0		11,856		8,647		11,891		35		0%				11,846		11,856		0		11,856		5,893		12,295		439		4%		0		-404

				Maksutuotot		8,964		8,966		500		9,466		6,409		9,509		43		0%				8,964		8,966		500		9,466		4,910		9,302		-165		-2%		0		207

				Tuet ja avustukset		9,736		6,496		0		6,496		6,539		7,184		688		11%				9,736		6,496		0		6,496		5,897		7,809		1,313		20%		0		-625

				Vuokratuotot		110		63		0		63		81		108		45		72%				110		63		0		63		76		100		37		59%		0		8

				Muut toimintatuotot		1,392		314		0		314		544		633		320		102%				1,392		314		0		314		200		446		132		42%		0		188

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		311,878		314,244		45		314,288		231,996		318,156		3,868		1%				311,878		314,244		29		314,272		162,540		318,721		4,448		1%		-16		-565

				Henkilostokulut		176,897		176,854		16		176,870		131,321		177,234		364		0%				176,897		176,854		0		176,854		91,802		177,648		794		0%		-16		-414

				Palvelujen ostot		51,497		50,783		29		50,811		35,936		51,596		785		2%				51,497		50,783		29		50,811		24,944		51,416		604		1%		0		180

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		10,168		9,668		0		9,668		6,487		9,476		-192		-2%				10,168		9,668		0		9,668		4,572		9,529		-139		-1%		0		-52

				Avustukset		25,217		25,399		0		25,399		19,778		28,131		2,733		11%				25,217		25,399		0		25,399		15,402		28,416		3,018		12%		0		-285

				Muut toimintakulut		48,099		51,541		0		51,541		38,475		51,719		178		0%				48,099		51,541		0		51,541		25,821		51,712		172		0%		0		6

				Toimintakate		-279,829		-286,549		456		-286,094		-209,776		-288,831		-2,737		1%				-279,829		-286,549		472		-286,078		-145,564		-288,770		-2,692		1%		16		-62

																																								0		0

				Vapaa-ajan toimiala		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		9,573		8,922		200		9,122		7,078		9,414		292		3%				9,573		8,922		200		9,122		4,673		9,078		-43		-0%		0		335

				Myyntituotot		1,111		1,076		0		1,076		813		1,046		-29		-3%				1,111		1,076		0		1,076		515		1,176		100		9%		0		-130

				Maksutuotot		5,014		4,571		135		4,706		3,433		4,751		45		1%				5,014		4,571		135		4,706		2,118		4,654		-52		-1%		0		97

				Tuet ja avustukset		1,627		1,118		0		1,118		1,353		1,558		440		39%				1,627		1,118		0		1,118		1,050		1,314		196		18%		0		244

				Vuokratuotot		1,342		1,429		0		1,429		809		1,319		-110		-8%				1,342		1,429		0		1,429		608		1,389		-41		-3%		0		-69

				Muut toimintatuotot		480		728		65		793		671		739		-54		-7%				480		728		65		793		381		545		-248		-31%		0		194

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		66,716		68,686		-220		68,466		49,275		68,515		49		0%				66,716		68,686		-400		68,286		34,357		68,418		132		0%		-180		97

				Henkilostokulut		26,424		26,631		-194		26,437		19,612		26,582		145		1%				26,424		26,631		-194		26,437		13,308		26,842		405		2%		0		-260

				Palvelujen ostot		7,614		7,784		-5		7,780		5,307		7,945		165		2%				7,614		7,784		-75		7,710		3,602		7,525		-185		-2%		-70		421

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4,982		4,722		-73		4,649		3,031		4,723		75		2%				4,982		4,722		-73		4,649		2,191		4,814		166		4%		0		-91

				Avustukset		6,738		6,878		0		6,878		4,806		6,886		8		0%				6,738		6,878		0		6,878		4,144		6,895		17		0%		0		-9

				Muut toimintakulut		20,957		22,671		52		22,723		16,519		22,378		-345		-2%				20,957		22,671		-58		22,613		11,111		22,342		-270		-1%		-110		36

				Toimintakate		-57,143		-59,764		420		-59,344		-42,198		-59,102		243		-0%				-57,143		-59,764		600		-59,164		-29,684		-59,340		-176		0%		180		238

																																								0		0

				Kulttuurilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		4,150		3,369		100		3,469		3,544		4,305		835		24%				4,150		3,369		100		3,469		2,089		4,013		544		16%		0		291

				Myyntituotot		920		919		0		919		705		858		-62		-7%				920		919		0		919		449		999		80		9%		0		-141

				Maksutuotot		1,765		1,392		100		1,492		1,356		1,618		126		8%				1,765		1,392		100		1,492		691		1,546		54		4%		0		72

				Tuet ja avustukset		650		177		0		177		540		714		537		304%				650		177		0		177		362		470		293		166%		0		244

				Vuokratuotot		422		513		0		513		305		397		-116		-23%				422		513		0		513		234		461		-52		-10%		0		-64

				Muut toimintatuotot		393		369		0		369		638		719		350		95%				393		369		0		369		352		538		169		46%		0		181

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		36,008		36,644		-70		36,574		26,655		37,129		555		2%				36,008		36,644		-200		36,444		18,780		36,952		508		1%		-130		176

				Henkilostokulut		17,922		17,910		-13		17,897		13,253		17,980		82		0%				17,922		17,910		-13		17,897		9,035		18,260		363		2%		0		-281

				Palvelujen ostot		3,558		3,490		-36		3,454		2,247		3,879		425		12%				3,558		3,490		-56		3,434		1,526		3,371		-63		-2%		-20		507

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2,590		2,206		-73		2,133		1,556		2,299		166		8%				2,590		2,206		-73		2,133		1,141		2,383		250		12%		0		-84

				Avustukset		4,879		5,018		0		5,018		3,689		4,964		-54		-1%				4,879		5,018		0		5,018		3,096		4,964		-54		-1%		0		0

				Muut toimintakulut		7,058		8,020		52		8,072		5,910		8,008		-64		-1%				7,058		8,020		-58		7,962		3,981		7,974		12		0%		-110		34

				Toimintakate		-31,858		-33,275		170		-33,105		-23,111		-32,824		281		-1%				-31,858		-33,275		300		-32,975		-16,691		-32,939		36		-0%		130		115

																																								0		0

				Liikuntalautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		3,827		4,122		0		4,122		2,314		3,719		-404		-10%				3,827		4,122		0		4,122		1,659		3,716		-406		-10%		0		3

				Myyntituotot		67		84		0		84		41		84		0		0%				67		84		0		84		26		84		0		0%		0		0

				Maksutuotot		2,787		2,789		0		2,789		1,764		2,729		-60		-2%				2,787		2,789		0		2,789		1,249		2,734		-55		-2%		0		-5

				Tuet ja avustukset		20		0		0		0		0		0		0						20		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		878		891		0		891		480		891		0		0%				878		891		0		891		355		891		1		0%		0		-1

				Muut toimintatuotot		76		359		0		359		29		15		-344		-96%				76		359		0		359		29		7		-352		-98%		0		8

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		21,407		22,322		0		22,322		15,535		21,956		-366		-2%				21,407		22,322		0		22,322		10,892		22,127		-195		-1%		0		-171

				Henkilostokulut		4,274		4,330		0		4,330		3,106		4,257		-73		-2%				4,274		4,330		0		4,330		2,127		4,325		-6		-0%		0		-68

				Palvelujen ostot		2,449		2,512		0		2,512		1,800		2,422		-90		-4%				2,449		2,512		0		2,512		1,398		2,512		-0		-0%		0		-90

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,753		1,803		0		1,803		1,110		1,802		-1		-0%				1,753		1,803		0		1,803		793		1,803		0		0%		0		-1

				Avustukset		1,395		1,410		0		1,410		683		1,480		70		5%				1,395		1,410		0		1,410		622		1,480		70		5%		0		0

				Muut toimintakulut		11,536		12,267		0		12,267		8,837		11,996		-271		-2%				11,536		12,267		0		12,267		5,952		12,008		-259		-2%		0		-12

				Toimintakate		-17,580		-18,199		0		-18,199		-13,221		-18,237		-38		0%				-17,580		-18,199		0		-18,199		-9,233		-18,411		-211		1%		0		173

																																								0		0

				Nuorisolautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		1,596		1,430		100		1,530		1,220		1,390		-139		-9%				1,596		1,430		100		1,530		925		1,349		-181		-12%		0		41

				Myyntituotot		124		73		0		73		67		105		32		44%				124		73		0		73		39		94		21		29%		0		11

				Maksutuotot		463		390		35		425		313		404		-20		-5%				463		390		35		425		178		374		-51		-12%		0		30

				Tuet ja avustukset		956		942		0		942		812		844		-97		-10%				956		942		0		942		688		844		-97		-10%		0		0

				Vuokratuotot		42		26		0		26		24		32		6		25%				42		26		0		26		18		37		11		43%		0		-5

				Muut toimintatuotot		11		0		65		65		4		5		-60		-93%				11		0		65		65		1		0		-65		-99%		0		4

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		9,300		9,720		-150		9,570		7,085		9,431		-139		-1%				9,300		9,720		-200		9,520		4,685		9,339		-181		-2%		-50		91

				Henkilostokulut		4,228		4,391		-181		4,209		3,253		4,346		136		3%				4,228		4,391		-181		4,209		2,147		4,257		48		1%		0		88

				Palvelujen ostot		1,607		1,782		32		1,814		1,260		1,645		-169		-9%				1,607		1,782		-19		1,764		678		1,641		-123		-7%		-50		4

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		639		713		0		713		365		623		-90		-13%				639		713		0		713		256		629		-84		-12%		0		-6

				Avustukset		464		450		0		450		434		443		-8		-2%				464		450		0		450		426		451		1		0%		0		-9

				Muut toimintakulut		2,362		2,384		0		2,384		1,773		2,375		-9		-0%				2,362		2,384		0		2,384		1,178		2,361		-23		-1%		0		14

				Toimintakate		-7,705		-8,290		250		-8,040		-5,865		-8,040		-0		0%				-7,705		-8,290		300		-7,990		-3,760		-7,990		-0		0%		50		-50

																																								0		0

				Ymparistötoimiala		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		37,655		38,738		91		38,829		29,553		39,368		539		1%				37,655		38,738		91		38,829		20,227		38,814		-16		-0%		0		555

				Myyntituotot		31,638		33,750		0		33,750		24,191		32,967		-783		-2%				31,638		33,750		0		33,750		16,131		33,059		-691		-2%		0		-92

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%				3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%		0		705

				Tuet ja avustukset		2,506		1,966		0		1,966		1,716		1,916		-50		-3%				2,506		1,966		0		1,966		1,699		1,966		0		0%		0		-50

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%				7		6		0		6		3		6		0		0%		0		1

				Muut toimintatuotot		322		354		0		354		222		338		-16		-4%				322		354		0		354		121		348		-6		-2%		0		-10

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		60,419		62,703		-359		62,344		43,534		61,639		-706		-1%				60,419		62,703		-359		62,344		29,972		61,844		-500		-1%		0		-206

				Henkilostokulut		9,122		9,834		-308		9,527		6,758		9,280		-247		-3%				9,122		9,834		-308		9,527		4,698		9,443		-84		-1%		0		-163

				Palvelujen ostot		49,752		51,338		-51		51,287		35,663		50,813		-474		-1%				49,752		51,338		-51		51,287		24,558		50,824		-463		-1%		0		-11

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		301		312		0		312		199		313		0		0%				301		312		0		312		120		346		33		11%		0		-33

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		1,244		1,219		0		1,219		913		1,234		15		1%				1,244		1,219		0		1,219		596		1,232		14		1%		0		1

				Toimintakate		-22,764		-23,965		450		-23,515		-13,982		-22,270		1,245		-5%				-22,764		-23,965		450		-23,515		-9,745		-23,031		484		-2%		0		760

																																								0		0

				Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		32,786		34,065		0		34,065		24,983		33,565		-500		-1%				32,786		34,065		0		34,065		17,182		33,565		-500		-1%		0		0

				Myyntituotot		30,240		32,049		0		32,049		23,194		31,549		-500		-2%				30,240		32,049		0		32,049		15,453		31,549		-500		-2%		0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		2,418		1,916		0		1,916		1,716		1,916		0		0%				2,418		1,916		0		1,916		1,699		1,916		0		0%		0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		128		100		0		100		73		100		0		0%				128		100		0		100		31		100		0		0%		0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		49,536		51,507		0		51,507		35,739		51,007		-500		-1%				49,536		51,507		0		51,507		24,588		51,007		-500		-1%		0		0

				Henkilostokulut		1,160		1,363		0		1,363		823		1,236		-126		-9%				1,160		1,363		0		1,363		556		1,276		-86		-6%		0		-40

				Palvelujen ostot		48,026		49,707		0		49,707		34,610		49,333		-374		-1%				48,026		49,707		0		49,707		23,874		49,293		-414		-1%		0		40

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		98		132		0		132		69		132		0		0%				98		132		0		132		19		132		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		253		306		0		306		238		306		0		0%				253		306		0		306		139		306		0		0%		0		0

				Toimintakate		-16,750		-17,442		0		-17,442		-10,756		-17,442		-0		0%				-16,750		-17,442		0		-17,442		-7,406		-17,442		-0		0%		0		0

																																								0		0

				Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%				175		248		0		248		91		248		0		-0%		0		-15

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%				175		248		0		248		91		248		0		-0%		0		-15

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		175		248		0		248		149		233		-15		-6%				175		248		0		248		100		248		-0		-0%		0		-15

				Henkilostokulut		160		213		0		213		142		211		-2		-1%				160		213		0		213		94		213		0		0%		0		-2

				Palvelujen ostot		10		28		0		28		4		12		-16		-58%				10		28		0		28		3		28		0		-0%		0		-16

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		1		0		1		0		1		0		0%				0		1		0		1		0		1		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		6		5		0		5		3		9		4		80%				6		5		0		5		3		5		0		0%		0		4

				Toimintakate		0		0		0		0		-0		0		-0		-100%				0		0		0		0		-9		0		-0		-100%		0		0

																																								0		0

				Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		4,694		4,426		91		4,517		4,421		5,570		1,053		23%				4,694		4,426		91		4,517		2,954		5,001		484		11%		0		569

				Myyntituotot		1,397		1,701		0		1,701		997		1,418		-283		-17%				1,397		1,701		0		1,701		678		1,510		-191		-11%		0		-92

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%				3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%		0		705

				Tuet ja avustukset		88		50		0		50		0		0		-50		-100%				88		50		0		50		0		50		0		0%		0		-50

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%				7		6		0		6		3		6		0		0%		0		1

				Muut toimintatuotot		20		7		0		7		0		5		-1		-21%				20		7		0		7		-1		1		-6		-91%		0		5

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		10,604		10,849		-359		10,490		7,559		10,289		-201		-2%				10,604		10,849		-359		10,490		5,232		10,490		0		0%		0		-201

				Henkilostokulut		7,718		8,175		-308		7,868		5,736		7,748		-120		-2%				7,718		8,175		-308		7,868		4,016		7,870		2		0%		0		-122

				Palvelujen ostot		1,705		1,593		-51		1,542		1,024		1,448		-94		-6%				1,705		1,593		-51		1,542		666		1,493		-49		-3%		0		-45

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		201		179		0		179		130		179		0		0%				201		179		0		179		99		212		33		18%		0		-33

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		980		901		0		901		669		914		13		1%				980		901		0		901		451		916		14		2%		0		-1

				Toimintakate		-5,910		-6,423		450		-5,973		-3,138		-4,719		1,255		-21%				-5,910		-6,423		450		-5,973		-2,278		-5,489		484		-8%		0		770

																																								0		0

				Rakennuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		104		100		0		100		87		110		10		10%				104		100		0		100		51		100		0		0%		0		10

				Henkilostokulut		85		83		0		83		58		85		2		2%				85		83		0		83		33		83		0		0%		0		2

				Palvelujen ostot		11		10		0		10		26		20		10		100%				11		10		0		10		15		10		0		0%		0		10

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		1		0		1		1		1		0		73%				2		1		0		1		1		1		0		67%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		6		6		0		6		3		4		-2		-31%				6		6		0		6		3		6		0		-6%		0		-2

				Toimintakate		-104		-100		0		-100		-87		-110		-10		10%				-104		-100		0		-100		-51		-100		0		0%		0		-10

																																								0		0

				Kiinteistötoimiala		0		0		0

				Kiinteistöliikelaitos																																				0		0

				Toimintatulot		206,054		182,672		850		183,522		133,317		184,694		1,171		1%				206,054		182,672		850		183,522		90,612		184,022		500		0%		0		672

				Myyntituotot		30,487		5,518		0		5,518		3,308		5,018		-500		-9%				30,487		5,518		0		5,518		2,617		5,518		0		0%		0		-500

				Maksutuotot		6,634		7,050		0		7,050		4,932		8,650		1,600		23%				6,634		7,050		0		7,050		3,075		7,050		0		0%		0		1,600

				Tuet ja avustukset		152		0		0		0		50		0		0						152		0		0		0		49		0		0				0		0

				Vuokratuotot		145,571		150,949		150		151,099		112,489		151,571		471		0%				145,571		150,949		150		151,099		76,171		151,599		500		0%		0		-28

				Muut toimintatuotot		23,209		19,155		700		19,855		12,537		19,455		-400		-2%				23,209		19,155		700		19,855		8,701		19,855		0		0%		0		-400

				Valmistus omaan kayttoon		2,201		2,550		0		2,550		513		1,850		-700		-27%				2,201		2,550		0		2,550		274		2,050		-500		-20%		0		-200

				Toimintamenot		111,745		125,044		-1,188		123,856		86,267		125,172		1,316		1%				111,745		125,044		-1,188		123,856		59,187		124,362		506		0%		0		810

				Henkilostokulut		11,251		12,139		-388		11,751		8,373		11,751		-0		-0%				11,251		12,139		-388		11,751		5,766		11,751		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		60,786		62,524		-800		61,724		41,603		62,377		654		1%				60,786		62,524		-800		61,724		28,149		61,729		6		0%		0		648

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13,604		11,476		0		11,476		8,044		11,508		32		0%				13,604		11,476		0		11,476		6,425		11,494		18		0%		0		14

				Avustukset		113		155		0		155		48		155		0		0%				113		155		0		155		29		155		0		0%		0		0

				Muut toimintakulut		25,991		38,750		0		38,750		28,199		39,380		630		2%				25,991		38,750		0		38,750		18,820		39,232		482		1%		0		148

				Toimintakate		96,511		60,178		2,038		62,216		47,563		61,372		-844		-1%				96,511		60,178		2,038		62,216		31,699		61,710		-506		-1%		0		-338

																																								0		0

				Vesiliikelaitos		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		40,409		42,410		0		42,410		31,413		42,361		-50		-0%				40,409		42,410		0		42,410		22,252		42,356		-55		-0%		0		5

				Myyntituotot		40,324		42,325		0		42,325		31,327		42,272		-53		-0%				40,324		42,325		0		42,325		22,169		42,267		-58		-0%		0		5

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		74		75		0		75		78		78		3		4%				74		75		0		75		78		79		3		5%		0		0

				Muut toimintatuotot		11		10		0		10		9		10		0		0%				11		10		0		10		6		10		0		0%		0		0

				Valmistus omaan kayttoon		698		650		0		650		170		650		0		0%				698		650		0		650		115		676		26		4%		0		-26

				Toimintamenot		30,555		31,395		-500		30,895		22,498		30,417		-478		-2%				30,555		31,395		-500		30,895		15,072		30,447		-448		-1%		0		-30

				Henkilostokulut		4,426		4,661		0		4,661		3,387		4,602		-59		-1%				4,426		4,661		0		4,661		2,296		4,622		-39		-1%		0		-20

				Palvelujen ostot		12,576		12,293		-500		11,793		8,490		11,610		-183		-2%				12,576		12,293		-500		11,793		5,646		11,493		-300		-3%		0		117

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		12,664		13,436		0		13,436		9,905		13,212		-224		-2%				12,664		13,436		0		13,436		6,650		13,315		-121		-1%		0		-103

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		889		1,004		0		1,004		716		993		-11		-1%				889		1,004		0		1,004		480		1,016		12		1%		0		-23

				Toimintakate		10,552		11,665		500		12,165		9,085		12,594		428		4%				10,552		11,665		500		12,165		7,296		12,585		420		3%		0		9

																																								0		0

				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		42,970		44,106		0		44,106		32,953		44,003		-103		-0%				42,970		44,106		0		44,106		21,716		44,056		-50		-0%		0		-53

				Myyntituotot		37,817		39,309		0		39,309		29,390		39,290		-19		-0%				37,817		39,309		0		39,309		19,567		39,300		-9		-0%		0		-10

				Maksutuotot		1,776		1,623		0		1,623		1,482		1,682		59		4%				1,776		1,623		0		1,623		883		1,583		-40		-2%		0		99

				Tuet ja avustukset		3,154		2,967		0		2,967		1,985		2,835		-132		-4%				3,154		2,967		0		2,967		1,225		2,966		-1		-0%		0		-131

				Vuokratuotot		1		2		0		2		0		0		-2		-100%				1		2		0		2		0		2		0		0%		0		-2

				Muut toimintatuotot		222		205		0		205		96		196		-9		-4%				222		205		0		205		41		205		0		-0%		0		-8

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		40,873		42,506		0		42,506		30,500		42,222		-284		-1%				40,873		42,506		0		42,506		19,716		42,450		-56		-0%		0		-228

				Henkilostokulut		27,303		28,780		0		28,780		20,846		28,663		-117		-0%				27,303		28,780		0		28,780		13,326		28,534		-246		-1%		0		129

				Palvelujen ostot		5,942		5,544		0		5,544		4,101		5,459		-85		-2%				5,942		5,544		0		5,544		2,701		5,635		91		2%		0		-176

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,717		1,739		0		1,739		1,118		1,668		-71		-4%				1,717		1,739		0		1,739		739		1,745		6		0%		0		-77

				Avustukset		56		56		0		56		54		54		-2		-4%				56		56		0		56		52		56		0		1%		0		-3

				Muut toimintakulut		5,856		6,387		0		6,387		4,381		6,379		-8		-0%				5,856		6,387		0		6,387		2,898		6,480		93		1%		0		-101

				Toimintakate		2,097		1,600		0		1,600		2,453		1,781		181		11%				2,097		1,600		0		1,600		2,000		1,606		6		0%		0		175



				+ tulojen ylitys / menojen alitus

				 -tulojen alitus / menojen ylitys
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diaan

				Käyttötalousosan toteutumisvertailu

				Käyttötalousosa (1.000 €)
Toimintakate vertailu ennuste 2 ja ennuste 3		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-9 2016		Ennuste 3  		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-6 2016		Ennuste 2		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.		TA 2016
yhteensä
erotus
enn.2 ja enn.3		Ero ennuste 2/
ennuste 3						piilotettu sarakkeita ja rivejä, luvut arvoina

				Kaupunki yhteensä		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		351,904		482,439		-3,381		-1%				507,718		483,669		2,151		485,820		241,357		482,714		-3,106		-1%		0		-276

				Myyntituotot		221,895		199,472		600		200,072		143,514		195,904		-4,168		-2%				221,895		199,472		600		200,072		98,074		197,598		-2,474		-1%		0		-1,694

				Maksutuotot		68,556		67,769		726		68,495		50,037		69,296		801		1%				68,556		67,769		726		68,495		34,031		67,091		-1,404		-2%		0		2,205

				Tuet ja avustukset		38,712		36,616		-90		36,526		25,658		35,947		-580		-2%				38,712		36,616		-90		36,526		19,647		36,391		-135		-0%		0		-445

				Vuokratuotot		150,459		156,683		150		156,833		116,912		157,670		838		1%				150,459		156,683		150		156,833		78,933		157,727		894		1%		0		-57

				Muut toimintatuotot		28,097		23,130		765		23,895		15,783		23,623		-272		-1%				28,097		23,130		765		23,895		10,671		23,908		13		0%		0		-285

				Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		1,025		7,213		-787		-10%				3,856		8,000		0		8,000		559		7,115		-885		-11%		0		97

				Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-49		1,488,753		1,075,038		1,484,379		-4,374		-0%				1,474,491		1,488,803		-159		1,488,643		731,897		1,488,244		-400		-0%		-110		-3,864

				Henkilostokulut		524,236		536,623		-100		536,523		387,009		528,543		-7,980		-1%				524,236		536,623		-281		536,342		265,650		531,388		-4,954		-1%		-181		-2,845

				Palvelujen ostot		613,340		621,282		-349		620,933		445,463		622,732		1,798		0%				613,340		621,282		-61		621,221		301,799		624,495		3,273		1%		288		-1,763

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		70,237		57,793		-261		57,531		43,619		57,714		182		0%				70,237		57,793		-268		57,524		31,160		58,143		618		1%		-7		-429

				Avustukset		101,606		101,765		480		102,245		77,094		105,514		3,270		3%				101,606		101,765		480		102,245		51,698		104,744		2,499		2%		0		770

				Muut toimintakulut		165,072		171,340		181		171,521		121,853		169,876		-1,644		-1%				165,072		171,340		-29		171,311		81,589		169,473		-1,837		-1%		-210		403

				Kaupunki yhteensä		-962,917		-997,134		2,200		-994,933		-722,109		-994,728		206		-0%				-962,917		-997,134		2,310		-994,823		-489,982		-998,414		-3,590		0%		110		-3,686

																																								0		0

				Kaup. yht. toiminnot, vahinkorahasto								0																		0										0		0

				Toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Toimintakate		-45		0		0		0		66		0		0						-45		0		0		0		114		0		0				0		0

																																								0		0

				Kaupungin yhteiset toiminnot		0		0		0		0		0		0		0		0%				0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintakate		0		0		0		0		126		0		0						0		0		0		0		126		0		0				0		0

																0		0		0%														0		0		0%		0		0

				Vahinkorahasto		0		0		0		0		0		0		0		0%				0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		60		0		0						45		0		0		0		12		0		0				0		0

				Toimintakate		-45		0		0		0		-60		0		0						-45		0		0		0		-12		0		0				0		0

																																								0		0

				Tarkastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		432		480		0		480		317		467		-13		-3%				432		480		0		480		225		480		-0		-0%		0		13

				Henkilostokulut		348		374		0		374		252		360		-13		-4%				348		374		0		374		177		374		-0		-0%		0		13

				Palvelujen ostot		74		98		0		98		60		98		0		0%				74		98		0		98		44		98		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		9		8		0		8		4		8		0		0%				9		8		0		8		4		8		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		1		0		0		0		0		0		0		0%				1		0		0		0		0		0		0		0%		0		0

				Tarkastuslautakunta		-432		-480		0		-480		-317		-467		13		-3%				-432		-480		0		-480		-225		-480		0		-0%		0		-13

																																								0		0

				Keskusvaalilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		318		0		0		0		0		0		0						318		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		308		0		0		0		0		0		0						308		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		10		0		0		0		0		0		0						10		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		441		121		0		121		62		121		0		0%				441		121		0		121		36		121		0		0%		0		0

				Henkilostokulut		346		50		0		50		19		50		0		0%				346		50		0		50		3		50		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		46		35		0		35		16		35		0		-0%				46		35		0		35		16		35		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8		1		0		1		0		1		0		0%				8		1		0		1		0		0		0		-28%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		41		35		0		35		27		35		0		0%				41		35		0		35		18		35		0		0%		0		0

				Keskusvaalilautakunta, sis. Konsernihallinnon lukuihin		-123		-121		0		-121		-62		-121		0		0%				-123		-121		0		-121		-36		-121		0		0%		0		0

																																								0		0

				Kaupunginvaltuusto		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		1,041		1,126		0		1,126		717		1,126		0		0%				1,041		1,126		0		1,126		456		1,126		0		0%		0		0

				Henkilostokulut		289		325		0		325		147		325		0		0%				289		325		0		325		76		325		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		271		246		0		246		163		246		0		0%				271		246		0		246		107		246		0		0%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		36		35		0		35		26		35		0		0%				36		35		0		35		20		35		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		444		519		0		519		380		519		0		0%				444		519		0		519		253		519		0		0%		0		0

				Kaupunginvaltuusto		-1,041		-1,126		0		-1,126		-717		-1,126		0		0%				-1,041		-1,126		0		-1,126		-456		-1,126		0		0%		0		0

																																								0		0

				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		53,865		57,344		510		57,854		36,668		52,431		-5,424		-9%				53,865		57,344		510		57,854		25,026		54,070		-3,784		-7%		0		1,639

				Myyntituotot		44,788		45,431		600		46,031		32,288		42,847		-3,183		-7%				44,788		45,431		600		46,031		22,057		43,944		-2,086		-5%		0		1,097

				Maksutuotot		61		144		0		144		60		104		-40		-28%				61		144		0		144		31		82		-61		-43%		0		-22

				Tuet ja avustukset		6,919		9,457		-90		9,367		2,405		7,448		-1,919		-20%				6,919		9,457		-90		9,367		1,741		7,660		-1,708		-18%		0		211

				Vuokratuotot		1,299		1,859		0		1,859		1,529		1,850		-9		-0%				1,299		1,859		0		1,859		761		1,820		-39		-2%		0		-30

				Muut toimintatuotot		798		454		0		454		387		181		-273		-60%				798		454		0		454		437		564		110		24%		0		383

				Valmistus omaan kayttoon		751		4,800		0		4,800		342		4,612		-188		-4%				751		4,800		0		4,800		170		4,289		-511		-11%		0		-323

				Toimintamenot		134,838		154,613		938		155,551		100,709		143,909		-11,642		-7%				134,838		154,613		1,259		155,872		68,511		148,228		-7,644		-5%		321		4,319

				Henkilostokulut		39,165		43,122		609		43,730		29,138		40,348		-3,383		-8%				39,165		43,122		609		43,730		19,960		41,984		-1,747		-4%		0		1,636

				Palvelujen ostot		47,878		61,066		-85		60,981		35,022		54,935		-6,046		-10%				47,878		61,066		336		61,402		26,368		57,728		-3,674		-6%		421		2,793

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11,471		2,134		-195		1,938		5,007		1,876		-63		-3%				11,471		2,134		-195		1,938		3,592		1,975		36		2%		0		99

				Avustukset		30,574		29,855		480		30,335		22,343		30,209		-126		-0%				30,574		29,855		480		30,335		11,924		30,272		-63		-0%		0		63

				Muut toimintakulut		5,751		18,438		129		18,567		9,199		16,541		-2,026		-11%				5,751		18,438		29		18,467		6,668		16,270		-2,197		-12%		-100		-272

				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		-80,223		-92,469		-428		-92,897		-63,699		-86,866		6,031		-6%				-80,223		-92,469		-749		-93,218		-43,315		-89,868		3,349		-4%		-321		-3,003

																																								0		0

				Kh, omarahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		47,456		21,597		0		21,597		16,600		20,655		-941		-4%				47,456		21,597		0		21,597		11,359		20,655		-942		-4%		0		0

				Henkilostokulut		8,115		7,925		0		7,925		5,696		7,925		0		0%				8,115		7,925		0		7,925		3,803		7,925		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		12,628		13,671		0		13,671		10,904		12,730		-941		-7%				12,628		13,671		0		13,671		7,557		12,730		-942		-7%		0		0

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		26,713		0		0		0		0		0		0						26,713		0		0		0		0		0		0				0		0

				Kh, omarahoitusosuudet		-47,456		-21,597		0		-21,597		-16,600		-20,655		941		-4%				-47,456		-21,597		0		-21,597		-11,359		-20,655		942		-4%		0		0

																																								0		0

				Hyvinvointitoimiala		0		0		0		0		0																						0				0		0

				Sosiaali- ja terveyslautakunta																																				0		0

				Toimintatulot		85,144		81,781		0		81,781		58,577		80,844		-937		-1%				85,144		81,781		0		81,781		39,749		80,368		-1,414		-2%		0		-477

				Myyntituotot		23,885		20,207		0		20,207		13,550		20,571		363		2%				23,885		20,207		0		20,207		9,126		20,038		-170		-1%		0		-533

				Maksutuotot		42,924		42,753		0		42,753		30,303		40,461		-2,292		-5%				42,924		42,753		0		42,753		20,742		40,986		-1,768		-4%		0		524

				Tuet ja avustukset		14,618		14,612		0		14,612		11,610		15,006		394		3%				14,618		14,612		0		14,612		7,986		14,677		64		0%		0		-329

				Vuokratuotot		2,056		2,299		0		2,299		1,922		2,737		438		19%				2,056		2,299		0		2,299		1,237		2,733		434		19%		0		-4

				Muut toimintatuotot		1,662		1,910		0		1,910		1,191		2,069		160		8%				1,662		1,910		0		1,910		658		1,935		25		1%		0		-135

				Valmistus omaan kayttoon		205		0		0		0		0		100		100						205		0		0		0		0		100		100				0		0

				Toimintamenot		668,495		666,409		1,235		667,644		492,565		672,102		4,458		1%				668,495		666,409		1,000		667,409		330,489		671,513		4,104		1%		-235		-589

				Henkilostokulut		220,896		225,978		165		226,143		161,478		221,473		-4,670		-2%				220,896		225,978		0		225,978		110,438		221,941		-4,037		-2%		-165		468

				Palvelujen ostot		364,323		355,935		1,063		356,998		268,213		364,922		7,924		2%				364,323		355,935		1,000		356,935		178,124		365,071		8,136		2%		-63		149

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		15,285		14,262		7		14,269		9,798		14,894		625		4%				15,285		14,262		0		14,262		6,848		14,882		620		4%		-7		-12

				Avustukset		38,909		39,423		0		39,423		30,066		40,080		657		2%				38,909		39,423		0		39,423		20,147		38,950		-473		-1%		0		-1,130

				Muut toimintakulut		29,083		30,811		0		30,811		23,010		30,733		-78		-0%				29,083		30,811		0		30,811		14,932		30,669		-142		-0%		0		-65

				Sosiaali- ja terveyslautakunta		-583,145		-584,628		-1,235		-585,863		-433,988		-591,158		-5,295		1%				-583,145		-584,628		-1,000		-585,628		-290,741		-591,045		-5,417		1%		235		112

																																								0		0

				Sivistystoimiala		0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0				0		0

				Kasvatus- ja opetuslautakunta																																				0		0

				Toimintatulot		32,048		27,695		500		28,195		22,221		29,325		1,130		4%				32,048		27,695		500		28,195		16,976		29,951		1,757		6%		0		626

				Myyntituotot		11,846		11,856		0		11,856		8,647		11,891		35		0%				11,846		11,856		0		11,856		5,893		12,295		439		4%		0		404

				Maksutuotot		8,964		8,966		500		9,466		6,409		9,509		43		0%				8,964		8,966		500		9,466		4,910		9,302		-165		-2%		0		-207

				Tuet ja avustukset		9,736		6,496		0		6,496		6,539		7,184		688		11%				9,736		6,496		0		6,496		5,897		7,809		1,313		20%		0		625

				Vuokratuotot		110		63		0		63		81		108		45		72%				110		63		0		63		76		100		37		59%		0		-8

				Muut toimintatuotot		1,392		314		0		314		544		633		320		102%				1,392		314		0		314		200		446		132		42%		0		-188

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		311,878		314,244		45		314,288		231,996		318,156		3,868		1%				311,878		314,244		29		314,272		162,540		318,721		4,448		1%		-16		565

				Henkilostokulut		176,897		176,854		16		176,870		131,321		177,234		364		0%				176,897		176,854		0		176,854		91,802		177,648		794		0%		-16		414

				Palvelujen ostot		51,497		50,783		29		50,811		35,936		51,596		785		2%				51,497		50,783		29		50,811		24,944		51,416		604		1%		0		-180

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		10,168		9,668		0		9,668		6,487		9,476		-192		-2%				10,168		9,668		0		9,668		4,572		9,529		-139		-1%		0		52

				Avustukset		25,217		25,399		0		25,399		19,778		28,131		2,733		11%				25,217		25,399		0		25,399		15,402		28,416		3,018		12%		0		285

				Muut toimintakulut		48,099		51,541		0		51,541		38,475		51,719		178		0%				48,099		51,541		0		51,541		25,821		51,712		172		0%		0		-6

				Kasvatus- ja opetuslautakunta		-279,829		-286,549		456		-286,094		-209,776		-288,831		-2,737		1%				-279,829		-286,549		472		-286,078		-145,564		-288,770		-2,692		1%		16		62

																																								0		0

				Vapaa-ajan toimiala		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		9,573		8,922		200		9,122		7,078		9,414		292		3%				9,573		8,922		200		9,122		4,673		9,078		-43		-0%		0		-335

				Myyntituotot		1,111		1,076		0		1,076		813		1,046		-29		-3%				1,111		1,076		0		1,076		515		1,176		100		9%		0		130

				Maksutuotot		5,014		4,571		135		4,706		3,433		4,751		45		1%				5,014		4,571		135		4,706		2,118		4,654		-52		-1%		0		-97

				Tuet ja avustukset		1,627		1,118		0		1,118		1,353		1,558		440		39%				1,627		1,118		0		1,118		1,050		1,314		196		18%		0		-244

				Vuokratuotot		1,342		1,429		0		1,429		809		1,319		-110		-8%				1,342		1,429		0		1,429		608		1,389		-41		-3%		0		69

				Muut toimintatuotot		480		728		65		793		671		739		-54		-7%				480		728		65		793		381		545		-248		-31%		0		-194

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		66,716		68,686		-220		68,466		49,275		68,515		49		0%				66,716		68,686		-400		68,286		34,357		68,418		132		0%		-180		-97

				Henkilostokulut		26,424		26,631		-194		26,437		19,612		26,582		145		1%				26,424		26,631		-194		26,437		13,308		26,842		405		2%		0		260

				Palvelujen ostot		7,614		7,784		-5		7,780		5,307		7,945		165		2%				7,614		7,784		-75		7,710		3,602		7,525		-185		-2%		-70		-421

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4,982		4,722		-73		4,649		3,031		4,723		75		2%				4,982		4,722		-73		4,649		2,191		4,814		166		4%		0		91

				Avustukset		6,738		6,878		0		6,878		4,806		6,886		8		0%				6,738		6,878		0		6,878		4,144		6,895		17		0%		0		9

				Muut toimintakulut		20,957		22,671		52		22,723		16,519		22,378		-345		-2%				20,957		22,671		-58		22,613		11,111		22,342		-270		-1%		-110		-36

				Toimintakate		-57,143		-59,764		420		-59,344		-42,198		-59,102		243		-0%				-57,143		-59,764		600		-59,164		-29,684		-59,340		-176		0%		180		-238

																																								0		0

				Kulttuurilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		4,150		3,369		100		3,469		3,544		4,305		835		24%				4,150		3,369		100		3,469		2,089		4,013		544		16%		0		-291

				Myyntituotot		920		919		0		919		705		858		-62		-7%				920		919		0		919		449		999		80		9%		0		141

				Maksutuotot		1,765		1,392		100		1,492		1,356		1,618		126		8%				1,765		1,392		100		1,492		691		1,546		54		4%		0		-72

				Tuet ja avustukset		650		177		0		177		540		714		537		304%				650		177		0		177		362		470		293		166%		0		-244

				Vuokratuotot		422		513		0		513		305		397		-116		-23%				422		513		0		513		234		461		-52		-10%		0		64

				Muut toimintatuotot		393		369		0		369		638		719		350		95%				393		369		0		369		352		538		169		46%		0		-181

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		36,008		36,644		-70		36,574		26,655		37,129		555		2%				36,008		36,644		-200		36,444		18,780		36,952		508		1%		-130		-176

				Henkilostokulut		17,922		17,910		-13		17,897		13,253		17,980		82		0%				17,922		17,910		-13		17,897		9,035		18,260		363		2%		0		281

				Palvelujen ostot		3,558		3,490		-36		3,454		2,247		3,879		425		12%				3,558		3,490		-56		3,434		1,526		3,371		-63		-2%		-20		-507

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2,590		2,206		-73		2,133		1,556		2,299		166		8%				2,590		2,206		-73		2,133		1,141		2,383		250		12%		0		84

				Avustukset		4,879		5,018		0		5,018		3,689		4,964		-54		-1%				4,879		5,018		0		5,018		3,096		4,964		-54		-1%		0		0

				Muut toimintakulut		7,058		8,020		52		8,072		5,910		8,008		-64		-1%				7,058		8,020		-58		7,962		3,981		7,974		12		0%		-110		-34

				Kulttuurilautakunta		-31,858		-33,275		170		-33,105		-23,111		-32,824		281		-1%				-31,858		-33,275		300		-32,975		-16,691		-32,939		36		-0%		130		-115

																																								0		0

				Liikuntalautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		3,827		4,122		0		4,122		2,314		3,719		-404		-10%				3,827		4,122		0		4,122		1,659		3,716		-406		-10%		0		-3

				Myyntituotot		67		84		0		84		41		84		0		0%				67		84		0		84		26		84		0		0%		0		0

				Maksutuotot		2,787		2,789		0		2,789		1,764		2,729		-60		-2%				2,787		2,789		0		2,789		1,249		2,734		-55		-2%		0		5

				Tuet ja avustukset		20		0		0		0		0		0		0						20		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		878		891		0		891		480		891		0		0%				878		891		0		891		355		891		1		0%		0		1

				Muut toimintatuotot		76		359		0		359		29		15		-344		-96%				76		359		0		359		29		7		-352		-98%		0		-8

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		21,407		22,322		0		22,322		15,535		21,956		-366		-2%				21,407		22,322		0		22,322		10,892		22,127		-195		-1%		0		171

				Henkilostokulut		4,274		4,330		0		4,330		3,106		4,257		-73		-2%				4,274		4,330		0		4,330		2,127		4,325		-6		-0%		0		68

				Palvelujen ostot		2,449		2,512		0		2,512		1,800		2,422		-90		-4%				2,449		2,512		0		2,512		1,398		2,512		-0		-0%		0		90

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,753		1,803		0		1,803		1,110		1,802		-1		-0%				1,753		1,803		0		1,803		793		1,803		0		0%		0		1

				Avustukset		1,395		1,410		0		1,410		683		1,480		70		5%				1,395		1,410		0		1,410		622		1,480		70		5%		0		0

				Muut toimintakulut		11,536		12,267		0		12,267		8,837		11,996		-271		-2%				11,536		12,267		0		12,267		5,952		12,008		-259		-2%		0		12

				Liikuntalautakunta		-17,580		-18,199		0		-18,199		-13,221		-18,237		-38		0%				-17,580		-18,199		0		-18,199		-9,233		-18,411		-211		1%		0		-173

																																								0		0

				Nuorisolautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		1,596		1,430		100		1,530		1,220		1,390		-139		-9%				1,596		1,430		100		1,530		925		1,349		-181		-12%		0		-41

				Myyntituotot		124		73		0		73		67		105		32		44%				124		73		0		73		39		94		21		29%		0		-11

				Maksutuotot		463		390		35		425		313		404		-20		-5%				463		390		35		425		178		374		-51		-12%		0		-30

				Tuet ja avustukset		956		942		0		942		812		844		-97		-10%				956		942		0		942		688		844		-97		-10%		0		0

				Vuokratuotot		42		26		0		26		24		32		6		25%				42		26		0		26		18		37		11		43%		0		5

				Muut toimintatuotot		11		0		65		65		4		5		-60		-93%				11		0		65		65		1		0		-65		-99%		0		-4

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		9,300		9,720		-150		9,570		7,085		9,431		-139		-1%				9,300		9,720		-200		9,520		4,685		9,339		-181		-2%		-50		-91

				Henkilostokulut		4,228		4,391		-181		4,209		3,253		4,346		136		3%				4,228		4,391		-181		4,209		2,147		4,257		48		1%		0		-88

				Palvelujen ostot		1,607		1,782		32		1,814		1,260		1,645		-169		-9%				1,607		1,782		-19		1,764		678		1,641		-123		-7%		-50		-4

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		639		713		0		713		365		623		-90		-13%				639		713		0		713		256		629		-84		-12%		0		6

				Avustukset		464		450		0		450		434		443		-8		-2%				464		450		0		450		426		451		1		0%		0		9

				Muut toimintakulut		2,362		2,384		0		2,384		1,773		2,375		-9		-0%				2,362		2,384		0		2,384		1,178		2,361		-23		-1%		0		-14

				Nuorisolautakunta		-7,705		-8,290		250		-8,040		-5,865		-8,040		-0		0%				-7,705		-8,290		300		-7,990		-3,760		-7,990		-0		0%		50		50

																																								0		0

				Ymparistötoimiala		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		37,655		38,738		91		38,829		29,553		39,368		539		1%				37,655		38,738		91		38,829		20,227		38,814		-16		-0%		0		-555

				Myyntituotot		31,638		33,750		0		33,750		24,191		32,967		-783		-2%				31,638		33,750		0		33,750		16,131		33,059		-691		-2%		0		92

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%				3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%		0		-705

				Tuet ja avustukset		2,506		1,966		0		1,966		1,716		1,916		-50		-3%				2,506		1,966		0		1,966		1,699		1,966		0		0%		0		50

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%				7		6		0		6		3		6		0		0%		0		-1

				Muut toimintatuotot		322		354		0		354		222		338		-16		-4%				322		354		0		354		121		348		-6		-2%		0		10

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		60,419		62,703		-359		62,344		43,534		61,639		-706		-1%				60,419		62,703		-359		62,344		29,972		61,844		-500		-1%		0		206

				Henkilostokulut		9,122		9,834		-308		9,527		6,758		9,280		-247		-3%				9,122		9,834		-308		9,527		4,698		9,443		-84		-1%		0		163

				Palvelujen ostot		49,752		51,338		-51		51,287		35,663		50,813		-474		-1%				49,752		51,338		-51		51,287		24,558		50,824		-463		-1%		0		11

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		301		312		0		312		199		313		0		0%				301		312		0		312		120		346		33		11%		0		33

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		1,244		1,219		0		1,219		913		1,234		15		1%				1,244		1,219		0		1,219		596		1,232		14		1%		0		-1

				Toimintakate		-22,764		-23,965		450		-23,515		-13,982		-22,270		1,245		-5%				-22,764		-23,965		450		-23,515		-9,745		-23,031		484		-2%		0		-760

																																								0		0

				Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		32,786		34,065		0		34,065		24,983		33,565		-500		-1%				32,786		34,065		0		34,065		17,182		33,565		-500		-1%		0		0

				Myyntituotot		30,240		32,049		0		32,049		23,194		31,549		-500		-2%				30,240		32,049		0		32,049		15,453		31,549		-500		-2%		0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		2,418		1,916		0		1,916		1,716		1,916		0		0%				2,418		1,916		0		1,916		1,699		1,916		0		0%		0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		128		100		0		100		73		100		0		0%				128		100		0		100		31		100		0		0%		0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		49,536		51,507		0		51,507		35,739		51,007		-500		-1%				49,536		51,507		0		51,507		24,588		51,007		-500		-1%		0		0

				Henkilostokulut		1,160		1,363		0		1,363		823		1,236		-126		-9%				1,160		1,363		0		1,363		556		1,276		-86		-6%		0		40

				Palvelujen ostot		48,026		49,707		0		49,707		34,610		49,333		-374		-1%				48,026		49,707		0		49,707		23,874		49,293		-414		-1%		0		-40

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		98		132		0		132		69		132		0		0%				98		132		0		132		19		132		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		253		306		0		306		238		306		0		0%				253		306		0		306		139		306		0		0%		0		0

				Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta		-16,750		-17,442		0		-17,442		-10,756		-17,442		-0		0%				-16,750		-17,442		0		-17,442		-7,406		-17,442		-0		0%		0		0

																																								0		0

				Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%				175		248		0		248		91		248		0		-0%		0		15

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		175		248		0		248		148		233		-15		-6%				175		248		0		248		91		248		0		-0%		0		15

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		175		248		0		248		149		233		-15		-6%				175		248		0		248		100		248		-0		-0%		0		15

				Henkilostokulut		160		213		0		213		142		211		-2		-1%				160		213		0		213		94		213		0		0%		0		2

				Palvelujen ostot		10		28		0		28		4		12		-16		-58%				10		28		0		28		3		28		0		-0%		0		16

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		1		0		1		0		1		0		0%				0		1		0		1		0		1		0		0%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		6		5		0		5		3		9		4		80%				6		5		0		5		3		5		0		0%		0		-4

				Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta		0		0		0		0		-498		0		-0		-1				0		0		0		0		-8,878		0		-0		-1		0		0

																																								0		0

				Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		4,694		4,426		91		4,517		4,421		5,570		1,053		23%				4,694		4,426		91		4,517		2,954		5,001		484		11%		0		-569

				Myyntituotot		1,397		1,701		0		1,701		997		1,418		-283		-17%				1,397		1,701		0		1,701		678		1,510		-191		-11%		0		92

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		3,419		4,139		1,386		50%				3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%		0		-705

				Tuet ja avustukset		88		50		0		50		0		0		-50		-100%				88		50		0		50		0		50		0		0%		0		50

				Vuokratuotot		7		6		0		6		5		7		1		18%				7		6		0		6		3		6		0		0%		0		-1

				Muut toimintatuotot		20		7		0		7		0		5		-1		-21%				20		7		0		7		-1		1		-6		-91%		0		-5

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		10,604		10,849		-359		10,490		7,559		10,289		-201		-2%				10,604		10,849		-359		10,490		5,232		10,490		0		0%		0		201

				Henkilostokulut		7,718		8,175		-308		7,868		5,736		7,748		-120		-2%				7,718		8,175		-308		7,868		4,016		7,870		2		0%		0		122

				Palvelujen ostot		1,705		1,593		-51		1,542		1,024		1,448		-94		-6%				1,705		1,593		-51		1,542		666		1,493		-49		-3%		0		45

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		201		179		0		179		130		179		0		0%				201		179		0		179		99		212		33		18%		0		33

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		980		901		0		901		669		914		13		1%				980		901		0		901		451		916		14		2%		0		1

				Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta		-5,910		-6,423		450		-5,973		-3,138		-4,719		1,255		-21%				-5,910		-6,423		450		-5,973		-2,278		-5,489		484		-8%		0		-770

																																								0		0

				Rakennuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		104		100		0		100		87		110		10		10%				104		100		0		100		51		100		0		0%		0		-10

				Henkilostokulut		85		83		0		83		58		85		2		2%				85		83		0		83		33		83		0		0%		0		-2

				Palvelujen ostot		11		10		0		10		26		20		10		100%				11		10		0		10		15		10		0		0%		0		-10

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		1		0		1		1		1		0		73%				2		1		0		1		1		1		0		67%		0		0

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		6		6		0		6		3		4		-2		-31%				6		6		0		6		3		6		0		-6%		0		2

				Rakennuslautakunta		-104		-100		0		-100		-87		-110		-10		10%				-104		-100		0		-100		-51		-100		0		0%		0		10

																																								0		0

				Kiinteistötoimiala		0		0		0																																0

				Kiinteistöliikelaitos																																				0		0

				Toimintatulot		206,054		182,672		850		183,522		133,317		184,694		1,171		1%				206,054		182,672		850		183,522		90,612		184,022		500		0%		0		-672

				Myyntituotot		30,487		5,518		0		5,518		3,308		5,018		-500		-9%				30,487		5,518		0		5,518		2,617		5,518		0		0%		0		500

				Maksutuotot		6,634		7,050		0		7,050		4,932		8,650		1,600		23%				6,634		7,050		0		7,050		3,075		7,050		0		0%		0		-1,600

				Tuet ja avustukset		152		0		0		0		50		0		0						152		0		0		0		49		0		0				0		0

				Vuokratuotot		145,571		150,949		150		151,099		112,489		151,571		471		0%				145,571		150,949		150		151,099		76,171		151,599		500		0%		0		28

				Muut toimintatuotot		23,209		19,155		700		19,855		12,537		19,455		-400		-2%				23,209		19,155		700		19,855		8,701		19,855		0		0%		0		400

				Valmistus omaan kayttoon		2,201		2,550		0		2,550		513		1,850		-700		-27%				2,201		2,550		0		2,550		274		2,050		-500		-20%		0		200

				Toimintamenot		111,745		125,044		-1,188		123,856		86,267		125,172		1,316		1%				111,745		125,044		-1,188		123,856		59,187		124,362		506		0%		0		-810

				Henkilostokulut		11,251		12,139		-388		11,751		8,373		11,751		-0		-0%				11,251		12,139		-388		11,751		5,766		11,751		0		0%		0		0

				Palvelujen ostot		60,786		62,524		-800		61,724		41,603		62,377		654		1%				60,786		62,524		-800		61,724		28,149		61,729		6		0%		0		-648

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13,604		11,476		0		11,476		8,044		11,508		32		0%				13,604		11,476		0		11,476		6,425		11,494		18		0%		0		-14

				Avustukset		113		155		0		155		48		155		0		0%				113		155		0		155		29		155		0		0%		0		0

				Muut toimintakulut		25,991		38,750		0		38,750		28,199		39,380		630		2%				25,991		38,750		0		38,750		18,820		39,232		482		1%		0		-148

				Kiinteistöliikelaitos		96,511		60,178		2,038		62,216		47,563		61,372		-844		-1%				96,511		60,178		2,038		62,216		31,699		61,710		-506		-1%		0		-338

																																								0		0

				Vesiliikelaitos		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		40,409		42,410		0		42,410		31,413		42,361		-50		-0%				40,409		42,410		0		42,410		22,252		42,356		-55		-0%		0		5

				Myyntituotot		40,324		42,325		0		42,325		31,327		42,272		-53		-0%				40,324		42,325		0		42,325		22,169		42,267		-58		-0%		0		5

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Vuokratuotot		74		75		0		75		78		78		3		4%				74		75		0		75		78		79		3		5%		0		0

				Muut toimintatuotot		11		10		0		10		9		10		0		0%				11		10		0		10		6		10		0		0%		0		0

				Valmistus omaan kayttoon		698		650		0		650		170		650		0		0%				698		650		0		650		115		676		26		4%		0		-26

				Toimintamenot		30,555		31,395		-500		30,895		22,498		30,417		-478		-2%				30,555		31,395		-500		30,895		15,072		30,447		-448		-1%		0		-30

				Henkilostokulut		4,426		4,661		0		4,661		3,387		4,602		-59		-1%				4,426		4,661		0		4,661		2,296		4,622		-39		-1%		0		-20

				Palvelujen ostot		12,576		12,293		-500		11,793		8,490		11,610		-183		-2%				12,576		12,293		-500		11,793		5,646		11,493		-300		-3%		0		117

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		12,664		13,436		0		13,436		9,905		13,212		-224		-2%				12,664		13,436		0		13,436		6,650		13,315		-121		-1%		0		-103

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Muut toimintakulut		889		1,004		0		1,004		716		993		-11		-1%				889		1,004		0		1,004		480		1,016		12		1%		0		-23

				Vesiliikelaitos		10,552		11,665		500		12,165		9,085		12,594		428		4%				10,552		11,665		500		12,165		7,296		12,585		420		3%		0		9

																																								0		0

				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintatulot		42,970		44,106		0		44,106		32,953		44,003		-103		-0%				42,970		44,106		0		44,106		21,716		44,056		-50		-0%		0		-53

				Myyntituotot		37,817		39,309		0		39,309		29,390		39,290		-19		-0%				37,817		39,309		0		39,309		19,567		39,300		-9		-0%		0		-10

				Maksutuotot		1,776		1,623		0		1,623		1,482		1,682		59		4%				1,776		1,623		0		1,623		883		1,583		-40		-2%		0		99

				Tuet ja avustukset		3,154		2,967		0		2,967		1,985		2,835		-132		-4%				3,154		2,967		0		2,967		1,225		2,966		-1		-0%		0		-131

				Vuokratuotot		1		2		0		2		0		0		-2		-100%				1		2		0		2		0		2		0		0%		0		-2

				Muut toimintatuotot		222		205		0		205		96		196		-9		-4%				222		205		0		205		41		205		0		-0%		0		-8

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0				0		0

				Toimintamenot		40,873		42,506		0		42,506		30,500		42,222		-284		-1%				40,873		42,506		0		42,506		19,716		42,450		-56		-0%		0		-228

				Henkilostokulut		27,303		28,780		0		28,780		20,846		28,663		-117		-0%				27,303		28,780		0		28,780		13,326		28,534		-246		-1%		0		129

				Palvelujen ostot		5,942		5,544		0		5,544		4,101		5,459		-85		-2%				5,942		5,544		0		5,544		2,701		5,635		91		2%		0		-176

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,717		1,739		0		1,739		1,118		1,668		-71		-4%				1,717		1,739		0		1,739		739		1,745		6		0%		0		-77

				Avustukset		56		56		0		56		54		54		-2		-4%				56		56		0		56		52		56		0		1%		0		-3

				Muut toimintakulut		5,856		6,387		0		6,387		4,381		6,379		-8		-0%				5,856		6,387		0		6,387		2,898		6,480		93		1%		0		-101

				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		2,097		1,600		0		1,600		2,453		1,781		181		11%				2,097		1,600		0		1,600		2,000		1,606		6		0%		0		175



				+ tulojen ylitys / menojen alitus

				 -tulojen alitus / menojen ylitys



				Tarkistus								-995,054		-722,237		-994,849		206		-0		0		-962,995		-997,254		2,310		-994,944		-490,132		-998,535		-3,590,355		-1		110,000

				ero								121		128		121		0		0		0		79		121		0		121		150		121								keskusvaalilautakunta
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Kt ennuste 2

				Käyttötalousosan toteutumisvertailu																		luvut tarkistettu 2.9., ei muutoksia														talousarvio		ennuste				poikkeama

				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		TOT 1-6 2016		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.																pl. Liikelaitokset		pl. Liikelaitokset				käyttötalous

				Kaupunki yhteensä		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		507,718		483,669		2,151		485,820		241,357		482,714		-3,106		-1%												Toimintatuotot				259,887,639		256,337,010				3,550,629

				Myyntituotot		221,895		199,472		600		200,072		98,074		197,598		-2,474		-1%												Valmistus omaan käyttöön				4,800,000		4,389,423				410,577

				Maksutuotot		68,556		67,769		726		68,495		34,031		67,091		-1,404		-2%												Toimintakulut				1,333,892,236		1,333,434,954				457,282

				Tuet ja avustukset		38,712		36,616		-90		36,526		19,647		36,391		-135		-0%												Toimintakate				-1,069,204,597		-1,072,708,521				3,503,923

				Vuokratuotot		150,459		156,683		150		156,833		78,933		157,727		894		1%

				Muut toimintatuotot		28,097		23,130		765		23,895		10,671		23,908		13		0%

				Valmistus omaan kayttoon		3,856		8,000		0		8,000		559		7,115		-885		-11%

				Toimintamenot		1,474,491		1,488,803		-159		1,488,643		731,897		1,488,244		-400		-0%

				Henkilostokulut		524,236		536,623		-281		536,342		265,650		531,388		-4,954		-1%

				Palvelujen ostot		613,340		621,282		-61		621,221		301,799		624,495		3,273		1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		70,237		57,793		-268		57,524		31,160		58,143		618		1%

				Avustukset		101,606		101,765		480		102,245		51,698		104,744		2,499		2%

				Muut toimintakulut		165,072		171,340		-29		171,311		81,589		169,473		-1,837		-1%

				Toimintakate		-962,917		-997,134		2,310		-994,823		-489,982		-998,414		-3,590		0%



				Kaup. yht. toiminnot, vahinkorahasto								0

				Toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		12		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		12		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		114		0		0		



				Kaupungin yhteiset toiminnot		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		126		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		126		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		0		0		0		0		0		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		0		0		0		0		126		0		0		

																0		0		0%

				Vahinkorahasto		0		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		45		0		0		0		12		0		0		

				Henkilostokulut		0		0		0		0		0		0		0		

				Palvelujen ostot		0		0		0		0		0		0		0		

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		45		0		0		0		12		0		0		

				Toimintakate		-45		0		0		0		-12		0		0		



				Tarkastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		432		480		0		480		225		480		-0		-0%

				Henkilostokulut		348		374		0		374		177		374		-0		-0%

				Palvelujen ostot		74		98		0		98		44		98		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		9		8		0		8		4		8		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		1		0		0		0		0		0		0		0%

				Toimintakate		-432		-480		0		-480		-225		-480		0		-0%



				Keskusvaalilautakunta		0		0		0		0		0		0		0						*) vähennetäänkö keskusvaalilautakunnan toimintakate kh:n luvuista?

				Toimintatulot		318		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		308		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		10		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		441		121		0		121		36		121		0		0%

				Henkilostokulut		346		50		0		50		3		50		0		0%

				Palvelujen ostot		46		35		0		35		16		35		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8		1		0		1		0		0		0		-28%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		41		35		0		35		18		35		0		0%

				Toimintakate		-123		-121		0		-121		-36		-121		0		0%



				Kaupunginvaltuusto		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		1,041		1,126		0		1,126		456		1,126		0		0%

				Henkilostokulut		289		325		0		325		76		325		0		0%

				Palvelujen ostot		271		246		0		246		107		246		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		36		35		0		35		20		35		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		444		519		0		519		253		519		0		0%

				Toimintakate		-1,041		-1,126		0		-1,126		-456		-1,126		0		0%



				Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		53,865		57,344		510		57,854		25,026		54,070		-3,784		-7%

				Myyntituotot		44,788		45,431		600		46,031		22,057		43,944		-2,086		-5%

				Maksutuotot		61		144		0		144		31		82		-61		-43%

				Tuet ja avustukset		6,919		9,457		-90		9,367		1,741		7,660		-1,708		-18%

				Vuokratuotot		1,299		1,859		0		1,859		761		1,820		-39		-2%

				Muut toimintatuotot		798		454		0		454		437		564		110		24%

				Valmistus omaan kayttoon		751		4,800		0		4,800		170		4,289		-511		-11%

				Toimintamenot		134,838		154,613		1,259		155,872		68,511		148,228		-7,644		-5%

				Henkilostokulut		39,165		43,122		609		43,730		19,960		41,984		-1,747		-4%

				Palvelujen ostot		47,878		61,066		336		61,402		26,368		57,728		-3,674		-6%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11,471		2,134		-195		1,938		3,592		1,975		36		2%

				Avustukset		30,574		29,855		480		30,335		11,924		30,272		-63		-0%		dotku 22.4.

				Muut toimintakulut		5,751		18,438		29		18,467		6,668		16,270		-2,197		-12%

				Toimintakate		-80,223		-92,469		-749		-93,218		-43,315		-89,868		3,349		-4%



				Kh, omarahoitusosuudet		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		47,456		21,597		0		21,597		11,359		20,655		-942		-4%

				Henkilostokulut		8,115		7,925		0		7,925		3,803		7,925		0		0%

				Palvelujen ostot		12,628		13,671		0		13,671		7,557		12,730		-942		-7%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0		0		0		0		0		0		

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		26,713		0		0		0		0		0		0		

				Toimintakate		-47,456		-21,597		0		-21,597		-11,359		-20,655		942		-4%



				Hyvinvointitoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Sosiaali- ja terveyslautakunta

				Toimintatulot		85,144		81,781		0		81,781		39,749		80,368		-1,414		-2%						-4,777

				Myyntituotot		23,885		20,207		0		20,207		9,126		20,038		-170		-1%

				Maksutuotot		42,924		42,753		0		42,753		20,742		40,986		-1,768		-4%

				Tuet ja avustukset		14,618		14,612		0		14,612		7,986		14,677		64		0%

				Vuokratuotot		2,056		2,299		0		2,299		1,237		2,733		434		19%

				Muut toimintatuotot		1,662		1,910		0		1,910		658		1,935		25		1%

				Valmistus omaan kayttoon		205		0		0		0		0		100		100		

				Toimintamenot		668,495		666,409		1,000		667,409		330,489		671,513		4,104		1%

				Henkilostokulut		220,896		225,978		0		225,978		110,438		221,941		-4,037		-2%

				Palvelujen ostot		364,323		355,935		1,000		356,935		178,124		365,071		8,136		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		15,285		14,262		0		14,262		6,848		14,882		620		4%

				Avustukset		38,909		39,423		0		39,423		20,147		38,950		-473		-1%

				Muut toimintakulut		29,083		30,811		0		30,811		14,932		30,669		-142		-0%

				Toimintakate		-583,145		-584,628		-1,000		-585,628		-290,741		-591,045		-5,417		1%



				Sivistystoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Kasvatus- ja opetuslautakunta

				Toimintatulot		32,048		27,695		500		28,195		16,976		29,951		1,757		6%						-2,097

				Myyntituotot		11,846		11,856		0		11,856		5,893		12,295		439		4%

				Maksutuotot		8,964		8,966		500		9,466		4,910		9,302		-165		-2%

				Tuet ja avustukset		9,736		6,496		0		6,496		5,897		7,809		1,313		20%

				Vuokratuotot		110		63		0		63		76		100		37		59%

				Muut toimintatuotot		1,392		314		0		314		200		446		132		42%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		311,878		314,244		29		314,272		162,540		318,721		4,448		1%

				Henkilostokulut		176,897		176,854		0		176,854		91,802		177,648		794		0%

				Palvelujen ostot		51,497		50,783		29		50,811		24,944		51,416		604		1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		10,168		9,668		0		9,668		4,572		9,529		-139		-1%

				Avustukset		25,217		25,399		0		25,399		15,402		28,416		3,018		12%

				Muut toimintakulut		48,099		51,541		0		51,541		25,821		51,712		172		0%

				Toimintakate		-279,829		-286,549		472		-286,078		-145,564		-288,770		-2,692		1%



				Vapaa-ajan toimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		9,573		8,922		200		9,122		4,673		9,078		-43		-0%						-494

				Myyntituotot		1,111		1,076		0		1,076		515		1,176		100		9%

				Maksutuotot		5,014		4,571		135		4,706		2,118		4,654		-52		-1%

				Tuet ja avustukset		1,627		1,118		0		1,118		1,050		1,314		196		18%

				Vuokratuotot		1,342		1,429		0		1,429		608		1,389		-41		-3%

				Muut toimintatuotot		480		728		65		793		381		545		-248		-31%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		66,716		68,686		-400		68,286		34,357		68,418		132		0%

				Henkilostokulut		26,424		26,631		-194		26,437		13,308		26,842		405		2%

				Palvelujen ostot		7,614		7,784		-75		7,710		3,602		7,525		-185		-2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4,982		4,722		-73		4,649		2,191		4,814		166		4%

				Avustukset		6,738		6,878		0		6,878		4,144		6,895		17		0%

				Muut toimintakulut		20,957		22,671		-58		22,613		11,111		22,342		-270		-1%

				Toimintakate		-57,143		-59,764		600		-59,164		-29,684		-59,340		-176		0%



				Kulttuurilautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		4,150		3,369		100		3,469		2,089		4,013		544		16%						-137

				Myyntituotot		920		919		0		919		449		999		80		9%

				Maksutuotot		1,765		1,392		100		1,492		691		1,546		54		4%

				Tuet ja avustukset		650		177		0		177		362		470		293		166%

				Vuokratuotot		422		513		0		513		234		461		-52		-10%

				Muut toimintatuotot		393		369		0		369		352		538		169		46%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		36,008		36,644		-200		36,444		18,780		36,952		508		1%

				Henkilostokulut		17,922		17,910		-13		17,897		9,035		18,260		363		2%

				Palvelujen ostot		3,558		3,490		-56		3,434		1,526		3,371		-63		-2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2,590		2,206		-73		2,133		1,141		2,383		250		12%

				Avustukset		4,879		5,018		0		5,018		3,096		4,964		-54		-1%

				Muut toimintakulut		7,058		8,020		-58		7,962		3,981		7,974		12		0%

				Toimintakate		-31,858		-33,275		300		-32,975		-16,691		-32,939		36		-0%



				Liikuntalautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		3,827		4,122		0		4,122		1,659		3,716		-406		-10%

				Myyntituotot		67		84		0		84		26		84		0		0%

				Maksutuotot		2,787		2,789		0		2,789		1,249		2,734		-55		-2%

				Tuet ja avustukset		20		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		878		891		0		891		355		891		1		0%

				Muut toimintatuotot		76		359		0		359		29		7		-352		-98%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		21,407		22,322		0		22,322		10,892		22,127		-195		-1%

				Henkilostokulut		4,274		4,330		0		4,330		2,127		4,325		-6		-0%

				Palvelujen ostot		2,449		2,512		0		2,512		1,398		2,512		-0		-0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,753		1,803		0		1,803		793		1,803		0		0%

				Avustukset		1,395		1,410		0		1,410		622		1,480		70		5%

				Muut toimintakulut		11,536		12,267		0		12,267		5,952		12,008		-259		-2%

				Toimintakate		-17,580		-18,199		0		-18,199		-9,233		-18,411		-211		1%



				Nuorisolautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		1,596		1,430		100		1,530		925		1,349		-181		-12%

				Myyntituotot		124		73		0		73		39		94		21		29%

				Maksutuotot		463		390		35		425		178		374		-51		-12%

				Tuet ja avustukset		956		942		0		942		688		844		-97		-10%

				Vuokratuotot		42		26		0		26		18		37		11		43%

				Muut toimintatuotot		11		0		65		65		1		0		-65		-99%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		9,300		9,720		-200		9,520		4,685		9,339		-181		-2%

				Henkilostokulut		4,228		4,391		-181		4,209		2,147		4,257		48		1%

				Palvelujen ostot		1,607		1,782		-19		1,764		678		1,641		-123		-7%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		639		713		0		713		256		629		-84		-12%

				Avustukset		464		450		0		450		426		451		1		0%

				Muut toimintakulut		2,362		2,384		0		2,384		1,178		2,361		-23		-1%

				Toimintakate		-7,705		-8,290		300		-7,990		-3,760		-7,990		-0		0%



				Ymparistotoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		37,655		38,738		91		38,829		20,227		38,814		-16		-0%

				Myyntituotot		31,638		33,750		0		33,750		16,131		33,059		-691		-2%

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%

				Tuet ja avustukset		2,506		1,966		0		1,966		1,699		1,966		0		0%

				Vuokratuotot		7		6		0		6		3		6		0		0%

				Muut toimintatuotot		322		354		0		354		121		348		-6		-2%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		60,419		62,703		-359		62,344		29,972		61,844		-500		-1%

				Henkilostokulut		9,122		9,834		-308		9,527		4,698		9,443		-84		-1%

				Palvelujen ostot		49,752		51,338		-51		51,287		24,558		50,824		-463		-1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		301		312		0		312		120		346		33		11%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		1,244		1,219		0		1,219		596		1,232		14		1%

				Toimintakate		-22,764		-23,965		450		-23,515		-9,745		-23,031		484		-2%



				Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		32,786		34,065		0		34,065		17,182		33,565		-500		-1%

				Myyntituotot		30,240		32,049		0		32,049		15,453		31,549		-500		-2%

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		2,418		1,916		0		1,916		1,699		1,916		0		0%

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		128		100		0		100		31		100		0		0%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		49,536		51,507		0		51,507		24,588		51,007		-500		-1%

				Henkilostokulut		1,160		1,363		0		1,363		556		1,276		-86		-6%

				Palvelujen ostot		48,026		49,707		0		49,707		23,874		49,293		-414		-1%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		98		132		0		132		19		132		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		253		306		0		306		139		306		0		0%

				Toimintakate		-16,750		-17,442		0		-17,442		-7,406		-17,442		-0		0%



				Turun kaupunkiseudun
jätehuoltolautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		175		248		0		248		91		248		0		-0%

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		175		248		0		248		91		248		0		-0%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		175		248		0		248		100		248		-0		-0%

				Henkilostokulut		160		213		0		213		94		213		0		0%

				Palvelujen ostot		10		28		0		28		3		28		0		-0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		1		0		1		0		1		0		0%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		6		5		0		5		3		5		0		0%

				Toimintakate		0		0		0		0		-9		0		-0		-100%



				Kaupunkisuunnittelu- ja
ympäristölautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		4,694		4,426		91		4,517		2,954		5,001		484		11%

				Myyntituotot		1,397		1,701		0		1,701		678		1,510		-191		-11%

				Maksutuotot		3,182		2,662		91		2,753		2,273		3,434		681		25%

				Tuet ja avustukset		88		50		0		50		0		50		0		0%

				Vuokratuotot		7		6		0		6		3		6		0		0%

				Muut toimintatuotot		20		7		0		7		-1		1		-6		-91%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		10,604		10,849		-359		10,490		5,232		10,490		0		0%

				Henkilostokulut		7,718		8,175		-308		7,868		4,016		7,870		2		0%

				Palvelujen ostot		1,705		1,593		-51		1,542		666		1,493		-49		-3%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		201		179		0		179		99		212		33		18%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		980		901		0		901		451		916		14		2%

				Toimintakate		-5,910		-6,423		450		-5,973		-2,278		-5,489		484		-8%



				Rakennuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		0		0		0		0		0		0		0		

				Myyntituotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintatuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		104		100		0		100		51		100		0		0%

				Henkilostokulut		85		83		0		83		33		83		0		0%

				Palvelujen ostot		11		10		0		10		15		10		0		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		1		0		1		1		1		0		67%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		6		6		0		6		3		6		0		-6%

				Toimintakate		-104		-100		0		-100		-51		-100		0		0%



				Kiinteistötoimiala		0		0		0		0		0		0		0

				Kiinteistöliikelaitos

				Toimintatulot		206,054		182,672		850		183,522		90,612		184,022		500		0%						-22,032

				Myyntituotot		30,487		5,518		0		5,518		2,617		5,518		0		0%						-24,969

				Maksutuotot		6,634		7,050		0		7,050		3,075		7,050		0		0%

				Tuet ja avustukset		152		0		0		0		49		0		0		

				Vuokratuotot		145,571		150,949		150		151,099		76,171		151,599		500		0%

				Muut toimintatuotot		23,209		19,155		700		19,855		8,701		19,855		0		0%						-3,354

				Valmistus omaan kayttoon		2,201		2,550		0		2,550		274		2,050		-500		-20%

				Toimintamenot		111,745		125,044		-1,188		123,856		59,187		124,362		506		0%

				Henkilostokulut		11,251		12,139		-388		11,751		5,766		11,751		0		0%

				Palvelujen ostot		60,786		62,524		-800		61,724		28,149		61,729		6		0%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		13,604		11,476		0		11,476		6,425		11,494		18		0%

				Avustukset		113		155		0		155		29		155		0		0%

				Muut toimintakulut		25,991		38,750		0		38,750		18,820		39,232		482		1%

				Toimintakate		96,511		60,178		2,038		62,216		31,699		61,710		-506		-1%



				Vesiliikelaitos		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		40,409		42,410		0		42,410		22,252		42,356		-55		-0%

				Myyntituotot		40,324		42,325		0		42,325		22,169		42,267		-58		-0%

				Maksutuotot		0		0		0		0		0		0		0		

				Tuet ja avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Vuokratuotot		74		75		0		75		78		79		3		5%

				Muut toimintatuotot		11		10		0		10		6		10		0		0%

				Valmistus omaan kayttoon		698		650		0		650		115		676		26		4%

				Toimintamenot		30,555		31,395		-500		30,895		15,072		30,447		-448		-1%

				Henkilostokulut		4,426		4,661		0		4,661		2,296		4,622		-39		-1%

				Palvelujen ostot		12,576		12,293		-500		11,793		5,646		11,493		-300		-3%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		12,664		13,436		0		13,436		6,650		13,315		-121		-1%

				Avustukset		0		0		0		0		0		0		0		

				Muut toimintakulut		889		1,004		0		1,004		480		1,016		12		1%

				Toimintakate		10,552		11,665		500		12,165		7,296		12,585		420		3%



				Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta		0		0		0		0		0		0		0

				Toimintatulot		42,970		44,106		0		44,106		21,716		44,056		-50		-0%

				Myyntituotot		37,817		39,309		0		39,309		19,567		39,300		-9		-0%

				Maksutuotot		1,776		1,623		0		1,623		883		1,583		-40		-2%

				Tuet ja avustukset		3,154		2,967		0		2,967		1,225		2,966		-1		-0%

				Vuokratuotot		1		2		0		2		0		2		0		0%

				Muut toimintatuotot		222		205		0		205		41		205		0		-0%

				Valmistus omaan kayttoon		0		0		0		0		0		0		0		

				Toimintamenot		40,873		42,506		0		42,506		19,716		42,450		-56		-0%

				Henkilostokulut		27,303		28,780		0		28,780		13,326		28,534		-246		-1%

				Palvelujen ostot		5,942		5,544		0		5,544		2,701		5,635		91		2%

				Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,717		1,739		0		1,739		739		1,745		6		0%

				Avustukset		56		56		0		56		52		56		0		1%

				Muut toimintakulut		5,856		6,387		0		6,387		2,898		6,480		93		1%

				Toimintakate		2,097		1,600		0		1,600		2,000		1,606		6		0%



				+ tulojen ylitys / menojen alitus

				 -tulojen alitus / menojen ylitys



		DIAAN Koontisivulle



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Toimintatulot		507,718,191		483,668,991		2,151,017		485,820,008		241,357,065		482,714,403		-0.64%

				Valm. omaan käyttöön		3,856,086		8,000,000		0		8,000,000		558,639		7,115,423		-11.06%

				Toimintamenot		1,474,491,145		1,488,802,693		-159,257		1,488,643,437		731,897,258		1,488,243,611		-0.03%

				Netto		962,916,868		997,133,703		-2,310,274		994,823,429		489,981,554		-504,841,875		-9950.7 %



				Käyttötalousosa (1.000 €)		TP 2015		TA 2016		TA 2016 muutokset		TA 2016 yhteensä		Ennuste 31.12.2016		Poikkeama enn./TA yht.		Poikkeama-% enn./TA yht.				linkitetty investointiosan yläosaan

				Kaupunki yhteensä

				Investointikulut		67,258,574		113,010,300		5,300,000		118,310,300		115,203,787		-3,106,513		-0

				Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		2,151,509		574,520		0		574,520		646,850		72,330		0

				Pysyvien vastaavien luovutustuotot		157,570,287		22,608,980		0		22,608,980		22,608,980		0		0

				NETTO		92,463,222		-89,826,800		-5,300,000		-95,126,800		-91,947,957		3,178,843		-0.0
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Tämän välilehden tiedot saadaan :
- BPC /TKUALFA
- Turku_team -kansio
- Raportti:  Osavuosikatsaus (1-9R)
- Välilehti Kt_raporttiversio (excel)

Kopioi solut A1-I371

Liitä solut tämän excel-taulukon soluun B2





TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN

TOIMIALOJEN 
NOSTOT

TALOUSARVION 
TOTEUTUMINEN

TURUN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 3/2016

TURKU
VUOSI 2016

RAHOITUS-
ASEMA

TURKU
KONSERNI

Tuloslaskelmaennusteen vertailu TA 2016 - TA 2017

Kilpailukykysopimus, 
valtionosuusmuutokset sekä muut 
toimenpiteet vähentävät kaupungin 

tulorahoitusta

Edellä mainitut muutokset heikentävät 
tilikauden tulosta n. 23 miljoonaa, muita 

perusteita ovat mm. työllisyysmenot 
sekä vuokramuutokset

Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 
vähentää sekä tuloja että menoja, 
nettovaikutus  toimintakatteeseen 

n. 12,6 miljoonaa

Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 
vähentää kaupungin poistoja n. 6,9 

miljoonaa

1.000 € TP
2015

TA 2016
muutoksin

Ennuste
3

Talousarvio
2017

Muutos Enn 3 
vrt Talousarvio 

2017

TULOSLASKELMA (1.000 eur)
Toimintatulot 507 718 485 820 482 439 437 283 -45 156
Valmistus omaan käyttöön 3 856 8 000 7 213 1 610 -5 603
Toimintamenot 1 474 491 1 488 753 1 484 379 1 440 169 -44 210
TOIMINTAKATE -962 917 -994 933 -994 728 -1 001 276 -6 548

Verotulot 730 885 721 074 734 000 724 100 -9 900
Valtionosuudet 265 038 273 531 274 800 252 800 -22 000
Rahoitustulot ja -menot 27 283 34 847 38 512 32 640 -5 872
VUOSIKATE 60 290 34 519 52 584 8 264 -44 320

Poistot ja arvonalentumiset 62 705 55 383 56 394 51 737 -4 657
Satunnaiset erät 89 651 -1 500 -1 500 22 349 23 849
TILIKAUDEN TULOS 87 236 -22 364 -5 310 -21 124 -15 814

Poistoeron muutos 1 388 915 1 843 1 804 -39
Varausten muutos 437
Rahastojen muutos 45 15 000 15 000 -15 000

TILIKAUDEN 
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 89 106 -6 449 11 533 -19 320 -30 853

OIKAISTU TILIKAUDEN YLI-
/ALIJÄÄMÄ -2 415 -21 449 -3 467 -19 320 -15 853

Kilpailukykysopimuksen toimenpiteet 
vähentävät kaupungin menoja 

n. 19 miljoonaa

Muutokset tytäryhteisöjen 
tuloutuksessa laskevat rahoitustuloja

Vuonna 2017 ei ole rahastojen 
muutoksia, mutta kertaluontoiset 

satunnaiset erät parantavat tulosta



TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN

TOIMIALOJEN 
NOSTOT

TALOUSARVION 
TOTEUTUMINEN

TURUN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 3/2016

TURKU
VUOSI 2016

RAHOITUS-
ASEMA

TURKU
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Tuloslaskelmaennuste

1.000 € TP 2015 TA 2016 Muutokset TA 2016
muutoksin

Ennuste
2016 Poikkeama

TULOSLASKELMA (1.000 eur)

Toimintatulot 507 718 483 669 2 151 485 820 482 439 -3 381

Valmistus omaan käyttöön 3 856 8 000 8 000 7 213 -787

Toimintamenot 1 474 491 1 488 803 -49 1 488 753 1 484 379 4 374
TOIMINTAKATE -962 917 -997 134 2 200 -994 933 -994 728 206

Verotulot 730 885 721 074 721 074 734 000 12 926

Valtionosuudet 265 038 273 531 273 531 274 800 1 269

Rahoitustulot ja -menot 27 283 33 347 1 500 34 847 38 512 3 664
VUOSIKATE 60 290 30 819 3 700 34 519 52 584 18 065

Poistot ja arvonalentumiset 62 705 55 383 55 383 56 394 -1 011

Satunnaiset erät 89 651 -1 500 -1 500 -1 500
TILIKAUDEN TULOS 87 236 -24 565 2 200 -22 364 -5 310 17 054
Varausten ja rahastojen muutokset 1 869 5 915 10 000 15 915 16 843 -928
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 89 106 -18 649 12 200 -6 449 11 533 17 982
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Verotulot ja valtionosuudet 2012 – 2016

2012 2013 2014 2015 Enn.2016
Kunnan tulovero 527,0 563,7 582,9 594,6 605,0
Yhteisövero 69,2 72,3 78,5 86,2 77,0
Kiinteistövero 42,5 44,2 47,0 50,0 52,0
Valtionosuudet 278,9 280,3 273,7 265,0 274,8
Verorahoitusmuutos-% 2,3 4,7 2,2 1,4 1,3
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Verorahoituksen ennustetaan kehittyvän positiivisesti

Kunnallisvero
• Kunnallisveron tilitykset lievässä kasvussa

Yhteisövero
• VM nosti kesäkuussa yhteisöverokertymän ennustetta ->tilitykset keväällä ennustettua paremmat

Valtionosuudet
• Peruspalveluiden valtionosuuteen vuoden 2016 aikana lisäraha omais- ja perhehoidon kehittämiseen

VEROTULOJEN SILTALASKELMA

TP 2015 - TA 2016
(milj. euroa)

TP
2015

JAKO-
OSUUDEN 
MUUTOS

OIKAISTU 
TP 2015

TA
2016

ENNUSTE
2016

POIKKEAMA
TA-ENN

Verotulot 730,9 -13,2 717,7 721,2 734,0 12,8

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) -1,8 % 0,5 % 2,3 % 1,8 %

Kunnallisvero 594,7 594,7 601,7 605,0 3,3

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) 0,0 % 1,2 % 1,7 % 0,5 %

Yhteisövero 86,2 -13,2 73,0 68,3 77,0 8,7

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) -15,3 % -6,5 % 5,5 % 12,8 %

Kiinteistövero 50,0 50,0 51,3 52,0 0,7

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) 0,0 % 2,5 % 4,0 % 1,4 %

Valtionosuudet 265,0 265,0 273,5 274,8 1,3

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) 0,0 % 3,2 % 3,7 % 0,5 %

VERORAHOITUS YHTEENSÄ 996,0 982,7 994,8 1 008,8 14,0

Muutos % (oik.TP/oik.TP/TA) 1,2 % 2,7 % 1,4 %
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Kulujen jakautuminen toimialoittain

672
M€

318 M€

125 M€
69 M€ 62 M€

Yhteiset toiminnot 166 M€ V-S aluepelastuslaitos 42 M€ Vesi 30 M€

Hyvinvointi

Vapaa-aikaKiinteistö

Sivistys

Ympäristö

Kulut toimialoittain 1 484 M€
(sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen)
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Rahoitusasema

Korollisen kokonaisvelan kehitys

Rahoitusasema vuonna 2016

Rahoituslaskelmaennuste

Investoinnit ja vuosikate
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Rahoituslaskelmaennuste

Investointimeno-ennuste 
sisältää 25 milj. euron 
sijoituksen TSSTPK 

Oy:öön 

Antolainasaamisten 
vähennyksiin sisältyy 
TSSTPK Oy:n lainan 

lyhennys 25 milj. euroa 
(vaihtovelkakirjalainan 
vaihto yhtiön omaksi 

pääomaksi)  

1 000 € TP 2015 TA 2016 TA 2016 
muutokset

TA 2016 
yhteensä

Ennuste
2016

Ero

Toiminnan rahavirta 38 516 11 943 2 200 14 143 32 187 18 044
Vuosikate 60 290 30 819 3 700 34 519 52 584 18 065
Satunnaiset tuotot ja kulut 89 651 -1 500 -1 500 -1 500
Tulorahoituksen korjauserät 111 425 -18 000 -18 000 -18 000

Investointien rahavirta 92 463 -89 827 -5 300 -95 127 -87 863 7 264
Investointikulut 67 259 113 010 5 300 118 310 111 050 7 260
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2 152 575 575 568 -7
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 157 570 22 609 22 609 22 620 11

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 130 980 -77 884 -3 100 -80 984 -55 676 25 308

Antolainauksen muutokset -149 804 -20 638 -20 638 -12 988 7 656
Antolainasaamisten lisäykset 153 461 50 500 50 500 42 850 7 650
Antolainasaamisten vähennykset 3 658 29 862 29 862 29 862

Muiden sijoitusten muutokset, netto
Lainakannan muutokset 56 348 80 000 5 000 85 000 84 994 6

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 101 336 100 000 50 000 150 000 150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 69 963 50 000 50 000 100 000 100 006 6
Lyhytaikaisten lainojen muutos 24 974 30 000 5 000 35 000 35 000

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset -12 162

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -105 618 59 362 5 000 64 362 72 006 7 662
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 25 361 -18 522 1 900 -16 622 16 331 32 970
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Investoinnit

Kaupungin bruttoinvestointitason ennustetaan alittuvan 8 % eli 7,5 milj. euroa  (TA 118,3 M€). 
Osa infrahankkeista siirtyy ensivuoden puolelle osittain tai kokonaan.
• Infrainvestointikohteista suurimmat vuoden 2016 talousarviossa ovat Kauppatori, Syvälahden 

alueen infrasaneeraus, VR-konepajan kaava-alue ja Logomonsilta. Kauppatorin ja Logomosillan
eteneminen ja suunniteltu rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, yhteensä 4,4 milj. 
euroa.

• Tilainvestoinneista suurimmat peruskorjauskohteet vuoden 2016 talousarviossa ovat 
Katedralskolan, Samppalinnan maauimala ja Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa.

• Kaupunginhallituksen investointimenoissa ovat Turun seudun sosiaali- ja 
terveyspalvelukiinteistöt Oy:n vaihtovelkakirjalainan muuttaminen osakkeiksi 25,2 milj. euroa ja 
kaupungin sijoitus Turun AMK Oy:n osakepääomaan.

1 000 € TP 2015 TA 2016 TA 2016 
muutokset

TA 2016 
yhteensä

Ennuste
2016

Ero

Investointien rahavirta 92 463 -89 827 -5 300 -95 127 -87 863 7 264
Investointikulut 67 259 113 010 5 300 118 310 111 050 7 260
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 2 152 575 575 568 -7
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 157 570 22 609 22 609 22 620 11
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Infrakohteiden bruttoinvestointitason ennustetaan alittuvat 4,3 M€ suunnitellusta (TA 31,5 M€)

• Strategisten maankäytön hankkeiden rahankäytön arvioidaan alittuvan yhteensä 5,6 M€ suunnitellusta (4,4 
M€, 2. ennuste). Kohteista Kauppatori, Logomonsilta, Maa-ainespuisto ja Linnafältti eteneminen ja 
rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Suurin yksittäinen ylityskohde rahankäytössä arvioidaan 
olevan VR-konepajan alue. 

• Tuloa tuottavien hankkeiden ennustetaan ylittyvän yhteensä 0,2 M€ (0,9 M€ 2. ennuste) suunnitellusta, 
suurin ylityskohde on Säkömäen kaava-alue. 

• Toimintoja tukevien infrahankkeiden ennustetaan alittuvan 0,6 M€ (0,4 M€ 2. ennuste), suurimpana 
yksittäisenä on Syvälahden alueen infran saneerauskohde.

• Korjausvelkaa alentavien kohteiden rahankäytön ennustetaan ylittyvän yhteensä 3,7 M€ (2,9 M€ 2. ennuste) 
suunnitellusta, joista katuvalaistus, katurakenteiden korjaus ja päällysteet ovat suurimmat ylitystä 
aiheuttavat hankekokonaisuudet. 

• Liikenteen toimivuus & turvallisuus koontinimikkeen rahankäyttö alittuu 2,3 M€ suunnittelusta, josta 
Funikulaari aiheuttaa merkittävimmän poikkeama suunniteltuun rahankäyttöön.

• Asukasviihtyvyyden parantamiseen tähtäävien mm. liikuntalautakunnan kohteisiin ennustetaan käytettävän 
0,3 M€ (1,0 M€ 2. ennuste) talousarviossa suunniteltua enemmän. Uusista kohteista suurin on Metsämäen 
ravirata 0,1 M€, muut uudet kohteet ovat yht. 0,5 M€. 

• Uusien kaava-alueiden verkostokohteet alittuvat suunnitellusta 0,9 M€ (0,5 M€ 2. ennuste), koska osa 
hankkeista siirtyy ensi vuoden puolelle osittain tai kokonaan (Kettinkikatu-Vaistentie ja Kärsämäen kartano). 

Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat
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Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat

Tilakohteiden bruttoinvestoinnit alittuvat yhteensä 0,9 M€ suunnitellusta (TA 21,8 M€)

• Suurimmat yksittäiset alituskohteet suunnitellusta rahankäytöstä ovat Puropellon koulun peruskorjauksen 
loppuosa ja valtuustosalin restaurointimaalaus. Katedralskolanin peruskorjaus on suurin yksittäinen ylitys 
suunnitellusta rahankäytöstä. 

• Muut peruskorjaukset kokonaissumma (6,8 M€) toteutuu suunnitellusti.

Konsernihallinnon It-palveluiden investoinnit alittuivat yhteensä 1,0 M€ (TA 42,3 M€)
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Investoinnit

Kaupungin tytäryhtiöiden toteuttamat hankkeet

Merkittävimmät käynnissä olevat taseen ulkopuoliset kohteet ovat Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri, 
Yli-Maarian koulu ja päiväkoti sekä Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy (TSSTPK Oy). 

• Syvälahden koulu etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.
• Kiinteistöosakeyhtiö Turun kaupunginteatteri peruskorjaus- ja laajennushankkeesta on esitetty 

tilannekatsaus 3.10.2016 § 388 Kaupunginhallitukselle. Työt etenevät yleisaikatauluun nähden 
myöhässä ja valtuuston vahvistaman kustannusarvion, lisättynä kaupunginhallituksen 
investointiavustuksen käyttöoikeudella, ennustetaan ylittyvän suunnittelusta.

• Yli-Maarian koulun ja päiväkodin allianssin päätoteuttajaksi on valittu Hartela Oy ja 
allianssikumppani Harppi. Kehitysvaiheen suunnittelu on käynnissä ja tarjouksessa saatua 
luonnossuunnitelmaa on jatkojalostettu. Hintatarkastelu luonnoksen pohjalta tarkentaa tehtyjen 
muutosten vaikutusta hinta-arvioon. Toteutusvaihe alkaa aikataulun mukaan vuodenvaihteessa 
ja toteutus valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

• TSSTPK Oy:n investoinnit rakennusten 16, 2, 4 ja 1 osalta etenevät suunnitellusti.
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Rahoitusasema vuonna 2016

Antolainoja tytäryhtiöille 42,85 milj. euroa vuoden aikana
• Oy Turku Energialle 30,0 milj. euroa, joista 10 milj. euroa vahinkorahaston taseesta

• TVT Asunnot Oy:lle 10,0 milj. euroa

• Koy Turun Monitoimihallille 2,5 milj. euroa

• Centrum Balticum – säätiölle 350.000 euroa (Kh 6.6.2016)

Antolainojen lyhennykset sisältää 25 milj. euroa Turun Seudun sosiaali- ja 
terveyspalvelukiinteistöt Oy:n vvk-lainan lyhennystä.
Pitkäaikaiset antolainat 492 milj. euroa 30.9.2016 (475,1 milj. euroa) 

Ennuste 486 milj. euroa 31.12.2016 (josta 10 milj. euroa 
vahinkorahaston taseessa)

• Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä syyskuun lopussa 52,6 milj. euroa 

(24,6 milj. euroa 31.12.2016). Ennuste vuoden lopussa 60 – 70 milj. euroa. 

1 000 € TP 2015 TA 2016 TA 2016 
muutokset

TA 2016 
yhteensä

Ennuste
2016

Ero

Antolainauksen muutokset -149 804 -20 638 -20 638 -12 988 7 650

Antolainasaamisten lisäykset 153 461 50 500 50 500 42 850 7 650

Antolainasaamisten vähennykset 3 658 29 862 29 862 29 862
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Korollinen velka kasvoi n. 26 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä ja kasvaa 
ennusteen mukaan vuoden loppuun mennessä 85 milj. euroa  

• Kaupunki nostaa uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana 150 milj. euroa. (Tähän mennessä on nostettu 100 
milj. euroa.) Pitkäaikaisia lainoja on  lyhennetty 100 milj. euroa. 

• Liikkeellä olevat kuntatodistukset olivat 60 milj. euroa syyskuun lopussa. (20 milj. euroa 31.12.2015) Ennuste 
vuoden lopussa on 55 milj. euroa 

• Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä olivat 112 milj. euroa syyskuun  lopussa. 
Talletukset alenivat vuoden alusta 14 milj. euroa.

Korollinen kokonaisvelka 624 milj. euroa syyskuun 2016 lopussa (598 milj. euroa) 
Ennuste 683 milj. euroa vuoden lopussa

Ennuste korolliset nettovelat (eli nettosaamisia) – 20 milj. euroa vuoden
lopussa ( -73,2 milj. euroa 31.12.2015)

Rahoitusasema vuonna 2016
1 000 € TP 2015 TA 2016 TA 2016 

muutokset
TA 2016 

yhteensä
Ennuste

2016
Ero

Lainakannan muutokset 56 348 80 000 5 000 85 000 84 994 6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 101 336 100 000 50 000 150 000 150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 69 963 50 000 50 000 100 000 100 006 6
Lyhytaikaisten lainojen muutos 24 974 30 000 5 000 35 000 35 000
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Korollisen kokonaisvelan kehitys 
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Talousarvion toteutuminen

Toteutumisennusteen suurimmat poikkemat
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Kaupungin toimintakate (nettokäyttömenot) alittuu 0,2 milj. euroa 

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Talousarvion nettokäyttömenojen ylitys 5,3 milj. euroa (syyskuun ennusteen ylitys 5,4 

milj. euroa)

 Toimintamenojen ylitys 4,5 milj. euroa, toimintatulojen alitus 0,9 milj. euroa

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus vuodelle 2016 uhkaa ylittyä 
noin 6,2 milj. euroa. Turun kasvaneen palveluiden käytön johdosta ylitys on 
kasvanut noin 1,7 milj. euroa edellisestä ennusteesta. Ylitystä katettu oman 
toiminnan tuottavuuden parantamisella.

 Oman toiminnan nettokustannusten ennuste on pienentynyt noin 1,6 milj. euroa 
edellisestä ennusteesta

 Nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen 1,4 %

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen kasvu 0,6 % vrt. tilinpäätökseen 2015, 
maksuosuudet sairaanhoitopiirille + 1,2 % (syyskuun ennusteessa + 0,4 %)

 Siirtoviivepäiviä pystytty alentamaan

 Poliklinikkakäyntien määrä kasvanut tammi-syyskuussa 5,4 % vrt. vastaavaan 
aikaan 2015, euromääräinen kasvu  3,1 milj. euroa (+ 4,6 %)
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Kasvatus- ja opetuslautakunta

 Talousarvion nettokäyttömenojen ylitys 2,7 milj. euroa (syyskuun ennusteessa 2,7 milj. 
euroa)

 Palvelusetelimenojen ja lasten hoidon tukien ylitysennuste noin 2,6 milj. euroa
 Oman tuotannon osalta ennustetaan ylitystä 0,6 milj. euroa
 Säästöä ennustetaan ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 

(0,3 milj. euroa) sekä toimialan yhteisistä toiminnoista (0,6 milj. euroa oppilas- ja 
opiskelijahuollon henkilöstökuluista).

 Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 % 

 toimintamenot 6,2 milj. euroa ( + 2,0 %)  

 toimintatulot - 2,7 milj. euroa (- 8,5 %)

Kaupungin toimintakate (nettokäyttömenot) alittuu 0,2 milj. euroa
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Kaupunginhallitus
 Talousarvion nettokäyttömenojen alitus ennusteessa 7,0 milj. euroa

 Omarahoitusosuudet 0,9 milj. euroa, konsernihallinto ja palvelukeskukset 6,0 milj. euroa

 Varausmäärärahojen käyttö sekä hankkeiden ja työllisyyspalvelukeskuksen menot 
suunniteltua pienemmät

 Varausmäärärahoissa suurin säästö ennustetaan rakennemuutos ja 
suhdannevarausrahaan n. 0,9 milj. euroa

 Yhteisissä tietojärjestelmähankkeissa säästöä ennustetaan yhteensä n, 2,7 milj. 
euroa (mm. SAP-käytön laajennus, arkkitehtuurin kehittäminen konsernissa sekä 
6Aika –hankkeen eri alaprojektit)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
 Talousarvion nettokäyttömenojen alitus ennusteessa 1,3 milj. euroa 

 Rakennusvalvontatulojen on ennustettu ylittyvän 1,36 milj. euroa

Kaupungin toimintakate (nettokäyttömenot) alittuu 0,2 milj. euroa
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Vuosikate toteutuu talousarviota suurempana 

 Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) alitus ennusteessa
0,2 milj. euroa

 Verotulojen ylitys ennusteessa 12,9 milj. euroa

 Valtionosuuksien ylitys ennusteessa 1,3 milj. euroa

 Rahoitustuotot ja -kulut (nettotuotto), ylitysennuste 3,7 milj. euroa

 Vuosikate  18,1 milj. euroa budjetoitua parempi
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Talouden sopeuttaminen jatkuu  
 Kv 9.5.2016 § 78 päättämällä talousarviomuutoksella haettiin 4,7 milj. euron vähennystä 

alkuperäisen talousarvion nettokäyttömenoihin

 Kh 19.9.2016 § 353

 Hyvinvointitoimialan tulee selvittää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa mahdollisuudet 
maksuosuuksien alentamiseen niin, että vaikutukset näkyvät kaupungin vuoden 2016 
tuloksessa 

 Sivistystoimialan tulee esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotus 
talousarviopoikkeaman pienentämiseksi

 Toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman 
palkkaamisessa sekä palvelu- ja materiaalihankinnoissa loppuvuoden aikana

 Kaupungin nettokäyttömenot (toimintakate) ovat pienentyneet 3,7 milj. euroa syyskuussa 
annetusta ennusteesta

 Kaupunkitasolla nettokäyttömenojen alitus 0,2 milj. euroa, toimielintasolla merkittäviä ylityksiä 
edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnalla sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalla

 Vuoteen 2017 valmistaudutaan tietäen, että kilpailukykysopimus, valtionosuusmuutokset sekä 
muut toimenpiteet vähentävät kaupungin tulorahoitusta merkittävästi
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Kh 19.9.2016 § 353 toimenpiteiden toteuttaminen 

 Hyvinvointitoimialan tulee selvittää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa mahdollisuudet 
maksuosuuksien alentamiseen niin, että vaikutukset näkyvät kaupungin vuoden 2016 
tuloksessa 

 sairaanhoitopiirin  ilmoittanut varautuvansa hintojen alentamiseen loppuvuonna
 päätökset mahdollisista  hinnantarkistuksista vasta marraskuussa, vaikeuttaa 

hyvinvointitoimialan talouden toteutumisennusteen laatimista
 neuvotteluja jatketaan

 Sivistystoimialan tulee esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotus 
talousarviopoikkeaman pienentämiseksi

 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.10.2016 § 140:  suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa tulee vielä kiinnittää huomiota siihen, että talousarviossa pysytään mm. 
hankintoja, koulutuksia ja matkakustannuksia vähentämällä
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Kh 19.9.2016 § 353 toimenpiteiden toteuttaminen 

 Toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman 
palkkaamisessa sekä palvelu- ja materiaalihankinnoissa loppuvuoden aikana

 Kaupungin nettokäyttömenot (toimintakate) ovat pienentyneet 3,7 milj. euroa syyskuussa 
annetusta ennusteesta
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Nettokäyttömenot pienentyneet 3,7 milj. euroa edellisestä ennusteesta

Käyttötalousosa (1.000 €)
Toimintakate vertailu ennuste 2 ja ennuste 3

TA 2016 
yhteensä Ennuste 3  Ennuste 2 Ero ennuste 2/

ennuste 3

Kaupunki yhteensä -994 933 -994 728 -998 414 -3 686
Tarkastuslautakunta -480 -467 -480 -13
Keskusvaalilautakunta, sis. Konsernihallinnon lukuihin -121 -121 -121
Kaupunginvaltuusto -1 126 -1 126 -1 126
Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset -92 897 -86 866 -89 868 -3 003
Kh, omarahoitusosuudet -21 597 -20 655 -20 655
Sosiaali- ja terveyslautakunta -585 863 -591 158 -591 045 112
Kasvatus- ja opetuslautakunta -286 094 -288 831 -288 770 62
Kulttuurilautakunta -33 105 -32 824 -32 939 -115
Liikuntalautakunta -18 199 -18 237 -18 411 -173
Nuorisolautakunta -8 040 -8 040 -7 990 50
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -17 442 -17 442 -17 442
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta 0 0 0
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta -5 973 -4 719 -5 489 -770
Rakennuslautakunta -100 -110 -100 10
Kiinteistöliikelaitos 62 216 61 372 61 710 -338
Vesiliikelaitos 12 165 12 594 12 585 9
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 1 600 1 781 1 606 175
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Talousennusteen johdosta tehtävät päätökset 
Kaupunginhallitus päättänee, että 

- sivistystoimialan tulee toteuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 19.10.2016 § 140 
suomenkieliselle varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle antama tehtävä talousarviossa 
pysymiseksi 

- Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tulee arvioida uudelleen vuodelle 2016 vahvistettu 
ylijäämätavoite ja päättää kuluvan vuoden hinnanalennuksesta huomioiden sairaanhoitopiirin 
saama korkohyvitys, vuonna 2016 toteutuneiden rationalisointitoimenpiteiden hyödyt sekä 
kilpailukykysopimukseen perustuva lomarahan vähennys henkilöstökuluja vähentävänä eränä jo 
vuoden 2016 tilinpäätöksessä

- Hyvinvointitoimialan tulee yhdessä konsernihallinnon kanssa käynnistää sairaanhoitopiirin 
kanssa neuvottelut kuluvan vuoden hintojen alentamisesta edellä mainituin perustein tavoitteena 
saada Turun kaupungin maksu-osuus vastaamaan talousarviossa suunniteltua tasoa

- sosiaali- ja terveyslautakunnan laatii neuvottelujen tuloksena uuden toteutumisennusteen 
kaupunginhallituksen kokoukseen 21.11.2016

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloerää 
alennetaan 0,9 milj. eurolla.
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Turku konserni, ei esitetä OVK 3 yhteydessä 

KONSERNIN INVESTOINNIT

KONSERNIN TULOS

KONSERNIN RAHOITUS
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Toimialojen nostot 

KJ-TOIMIALA

HYVINVOINTITOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA

VAPAA-AIKATOIMIALA

YMPÄRISTÖTOIMIALA

KIINTEISTÖTOIMIALA

VESILIIKELAITOS

V-S ALUEPELASTUS
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Kaupunginjohtajan toimiala dia 

• Konsernihallinnon ja palvelukeskusten odotetaan alittavan 
vuoden 2016 talousarvionsa noin 6,0 miljoonalla eurolla. 
Määrärahoja odotetaan kuluvan ennakoitua vähemmän mm. 
varaus-määrärahojen sekä hankkeiden osalta. 

• IT-palveluiden leasing-kustannuksissa säästöä 0,7 M€, johon 
vaikuttaa se, että  hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti 
(kierto 4 v). Myös puhepalvelumenoista (0,6 milj. euroa) sekä 
tietoliikenteen menoista (0,3 milj. euroa) odotetaan syntyvän 
säästöä.

• Työllisyyspalvelukeskuksen tulot jäävät ennusteen mukaan noin 
2 milj. euroa arvioitua pienemmäksi valtion työllistämistukien 
jäätyä ennakoitua pienemmäksi. Keskuksen nettomenot 
ennustetaan alittuvan 1,3 milj. euroa. 

• Menojen osalta suurin ylitysuhka on työmarkkinatuessa, jonka 
kasvu liittyy pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun.

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

554 htv
(TA-poikkeama -26 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-86,9 M€
(TA-poikkeama +6,0 M€)
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Kaupunginjohtajan toimiala

• KH on perustanut kaksi työterveyshuoltoyhtiötä (työterveystoiminnan 
siirtämisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä; siirtymäaikaa jatkettaneen 
1.1.2019 asti, lakiluonnos 6.9.2016/Hallituksen esitys eduskunnalle 
kuntalain 150 §:n muuttamisesta).

• Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on 
noussut yli 10 %, työttömyysasteen laskiessa hieman. 
Työmarkkinatukimenoja pyritään alentamaan kohdentamalla 
työllistämistoimenpiteitä pääasiassa työmarkkinatuella oleviin henkilöihin.

• 1.4.2016 tehty liikkeenluovutus hankinta- ja logistiikkakeskuksen 
Mäntymäen sairaala-alueen toiminnoista VSSHP:lle. Liikkeen-
luovutuksessa siirtyi 15 vakinaista ja 5 määräaikaista työsuhdetta.

• 1.10.2016 hankinta- ja logistiikkakeskuksen painatuspalvelukeskuksen 
operatiivinen toiminta päättyy. Muutoksessa siirtyy 3 työsuhdetta 
kaupungin sisällä.

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

554 htv
(TA-poikkeama -26 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-86,9 M€
(TA-poikkeama +6,0 M€)
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Hyvinvointitoimiala

• Poikkeama johtuu pääosin terveyspalveluiden tulovajeesta ja 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuudesta. 
Terveyspalveluiden tulot jäävät huomattavasti alemmaksi v. 2016 
koska kertaluonteisia korvauksia pakolaisten ja paluumuuttajien 
palveluista ei ole tiedossa. Menoja on kuitenkin voitu vähentää 
vuodesta 2015 mutta nettomuutos ei ole riittävä talousarvioon 
nähden. VSSHP:n maksuosuuden ero oli lähtökohtaisesti 4,6M€
ja kasvaneen käytön johdosta poikkeama on nyt arviolta 6,2M€.

• Sosiaali- ja terveyslautakunta on v. 2017 TA:n käsittelyn 
yhteydessä korottanut asiakasmaksuja 1.12.2016 lukien. 
Henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia voitaneen vähentää 
suunniteltua enemmän ja oman toiminnan säästöillä katetaan jo 
osittain shp:n ylitystä. Edelliseen ennusteeseen nähden oman 
toiminnan kustannukset ovat laskeneet noin 1,6M€. HENKILÖSTÖ

(ennuste)

4.550 htv
(TA-poikkeama -24 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-591,1 M€
(TA-poikkeama +5,3 M€)
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Sivistystoimiala
 Varhaiskasvatuksessa n. 3,2 miljoonan euron ylitysuhka

 Palvelusetelimenojen ja lasten hoidon tukien ylitysennuste noin 
2,6 milj. euroa

 Yksityisen hoidon tuesta lapsia siirtynyt palvelusetelille noin 
109 ja samaan aikaan kotihoidon tuella olevien lasten määrä 
on vähentynyt

 Oman tuotannon osalta ennustetaan ylitystä 0,6 milj. euroa. 
Tämä johtuu päivähoitomaksujen tavoitetta pienemmistä 
kertymistä hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen 
korotuksista.

 Suomenkielisen perusopetuksen n. 0,5 milj. euron 
ylitysennuste
 Oppilasmäärä on kasvanut 203 oppilaalla syyslukukauden 

alusta
 Monikulttuurisen opetuksen ylitys pääosin neljästä 

budjetoimattomasta valmistavan opetuksen lisäryhmästä
 Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirtymävaihe

 Muiden palvelualueiden talous on tasapainossa

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

3.665 htv
(TA-poikkeama 0 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-289 M€
(TA-poikkeama +2,7 M€)
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Vapaa-aikatoimiala

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

605,5 htv
(TA-poikkeama -6 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-59,1 M€
(TA-poikkeama 0,2 M€)

 Liikuntalautakunnan osalta Samppalinnan maauimalan 
kiinniolo aiheutti merkittävän tulokertymän alentuman 
-352 531 euroa. Toinen tuloihin alentavasti vaikuttanut seikka 
oli seniorirannekkeen hinnan korotuksen pienempi vaikutus 
tuloihin. Toimintamenoja on pystytty vähentämään 
budjetoidusta. Toimintakatteen ennustettu ylitys on vain
38 000 euroa.

 Muiden palvelualueiden osalta tullaan pysymään budjetissa ja 
investoinnit alittuvat 70 000 eurolla budjetoidusta. Vapaa-
aikatoimialan toimintakate kokonaisuudessaan on 243 000 
euroa talousarviota parempi.

 Vapaa-aikatoimialan henkilötyövuosien käyttö vähenee 
ennusteen mukaan tavoiteluvusta 6 henkilötyövuodella. 
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Ympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta sekä rakennuslautakunta: 

 Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, joten 
rakennusvalvontatulojen on ennustettu ylittyvän 1,36 M€.

 Myyntilaskutuksen ennustetaan olevan 0,283 M€ euroa pienempi 
kuin talousarviossa, joka johtuu sisäisen laskutuksen vähenemisestä.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:

 Menot mahdollisesti alittavat budjetoidun 0,5 M€ euroa, koska linja-
autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi ei ole noussut odotetusti. 
Myös tulot alittuvat arviolta 0,5 M€ euroa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta:

 Menojen ja tulojen ennustetaan alittuvan 0,015 M€. Netto 0 euroa.
 Henkilöstökuluja säästyy toimialalla 0,246 M€. HENKILÖSTÖ

(ennuste)

167 htv
(TA-poikkeama -4 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-22,3 M€
(TA-poikkeama +1,2 M€)
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 Kiinteistöliikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on 
edennyt tähän saakka suunnitelmien mukaisesti.  Kolmannen 
osavuosikatsauksen yhteydessä Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun 
ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota pienempänä.

 Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 5,2 milj. euroa alle 
talousarvion. 

 Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuvat näillä 
näkymin talousarvion mukaisesti. 

Kiinteistötoimiala

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

210 htv
(TA-poikkeama 0 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

61,4 M€
(TA-poikkeama -0,8 M€)
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Vesiliikelaitos

 Vesiliikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen on edennyt tähän saakka suunnitelmien 
mukaisesti.  

 Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 0,9 milj. 
euroa alle talousarvion. 

 Taloudelliset tavoitteet toteutunevat netto-ohjeluvun 
(toimintakate) osalta hieman talousarviota paremmin.

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

71 htv
(TA-poikkeama -3 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

12,6 M€
(TA-poikkeama + 0,43 M€)

Vesiliikelaitos
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Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

 Tällä hetkellä ei talouden osalta ole talousarviovuoteen liittyviä 
olennaisia poikkeamia. Tämän hetken ennusteen perusteella 
talous toteutuu viime vuoden tavoin budjetin mukaan.

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

546 htv
(TA-poikkeama -6 htv)

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

1,8 M€
(TA-poikkeama 0,2 M€)

V-S aluepelastus
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Kiitos!
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