
Forssa –  
Koko elämän 

väärtti 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 14.4.2014. Päivitetty 30.5.2016 



- kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen 
- poikkileikkaava kansainvälisyys/monikulttuurisuus 
- forssalaisuus haluttu brändi 
- monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne 

- ennakoiva ja joustava maankäytön 
suunnittelu 

- laadukkaan asumisen ja monipuolisen  
yritystoiminnan mahdollistaja 

- hyvä yleisilme ja terve ympäristö 
- historian hyödyntäminen 

- terve kuntatalous 
- korkea asukastyytyväisyys 
- hyvinvoiva ja toimintakykyinen 

väestö 
- hyvinvoiva ja innovatiivinen 

henkilöstö 

- avoimuus 
- vastuullisuus 
- rohkeus 

Järkivihreä 
Forssa 



Vision tarkennus 
– Forssa saa järkivihreydestä kilpailuetua ja ympäristötietoisuus ulottuu 

kaupunkiorganisaation lisäksi kansalaisyhteiskuntaan ja elinkeinoelämään 

– kansainväliset verkostot tuovat lisäarvoa alueen yrityksille ja oppilaitoksille ja 
varmistavat, että Forssa menestyy kiristyvässä kilpailussa 

– Forssa on vetovoimainen paikka asua ja modernisti tuotetut laadukkaat 
palvelut houkuttelevat myös muualla työssäkäyviä asumaan Forssaan 

– Forssan tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu kiertotalouden ja sen 
teollisten symbioosien ja osaamisen keskittymä 

– Forssan tavoitteena on olla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallissa 
Suomen paras 

– Forssa tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen tulevaisuuden, kaikille 
mahdollisuuden työhön sekä vanhuksille turvallisen ja hyvän elämän ehtoon 



Arvot 
Avoimuus 
– avoimella ja ennakkoluulottomalla sekä oikeudenmukaisella toimintatavalla ja 

vuorovaikutuksella varmistetaan paras luottamus 

Rohkeus 
– suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin asioihin ja teknologiaan.  

Pyritään olemaan mukana tulevaisuutta rakentavissa pilottihankkeissa 

Vastuullisuus 
– kannustetaan yhteisöllisyyteen, ratkaisukeskeiseen, omaa vastuunottoa 

korostavaan ja yritteliäisyyteen kannustavaan toimintamalliin 



Strategian mittarit 

1. Järkivihreys ja elinvoimamittarit 
– Järkivihreän toiminnallistaminen konsernin 

toimintoihin 
– verkostojen johtaminen sitä kuvaavat mittarit 

 

2. Innovatiivisuusmittarit 
– sovellettava teknologia suhteessa toimintoon 
– keskivertoa modernimmat toimintatavat 

verrokkeihin nähden 
– kansallisiin ja kansainvälisiin strategiaa tukeviin 

pilotteihin osallistuminen 
 

3. Talous- ja työllisyysmittarit 
– uudet työpaikat 
– yritysten investoinnit 
– uudet/poistuneet yritykset ja työpaikat 

netto 

4.  Riskienhallintanäkökulma 
– riskienhallinta on osa kaikkea toimintaa 

5.  Asukastyytyväisyys 

6.  Forssa – Suomen lapsiystävällisin 
kaupunki 2017 –toimintaohjelman 
onnistunut toteuttaminen 

- johdetaan kehittämistoimenpiteiksi talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
- ovat yhdenmukaiset kaikille toimialoille ja konsernille 
- jaksotetaan toimenpiteitä myös n. 10 vuoden aikajänteelle 



Tasapainoinen talous 
– on keskeisin asia, jotta toimenpiteitä strategian toimeenpanemiseksi voidaan 

tehdä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä 

Mittarit 
– vuosikate riittää kattamaan poistot suunnittelukaudella 

– tilikauden tulos on kumulatiivisesti ylijäämäinen 

– lainanhoitokate säilyy hyvänä 

– kriisikuntamittareista täyttyy enintään yksi 

– henkilöstövähennystavoitteet onnistuneesti eläkepoistuman myötä 

– onnistunut konserniohjaus 
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