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Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio 

Uusi vuosi – uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on 
ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.  

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2017 - 2019 osuu monia 
toimintaympäristöön liittyviä muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja 
myös Forssan kaupungin talouteen. Esimerkkinä kilpailukykysopimus, joka keventää 
tuntuvasti kuntatyönantajan toimintamenoja, koska palkkoja ei nosteta, lomarahoja 
leikataan ja sosiaalivakuutusmaksuja siirretään työnantajilta työntekijöiden 
maksettavaksi. Lisäksi työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta. Tulopuolella 
nämä hyödyt vastaavasti leikkaantuvat joko saamatta jäävinä verotuloina tai 
valtionosuuksien vähennyksenä. Työajan pidennyksellekin valtio on laskenut 
”säästövaikutuksen”, joka leikataan valtionosuuksista. Toivottavasti 
kilpailukykysopimuksen vaikutukset yritystoimintaan näkyvät myös kuntien 
verotuloissa pidemmällä aikavälillä myös täällä meillä Forssassa.  

Talousarvio turvaa hyvät palvelut, mutta elinvoimaan tarvitaan panostusta 

Kaupungin palvelut ovat tällä hetkellä hyvät ja kaupunkilaiset ovat niihin 
tyytyväisiä. Näin kertoo Kuntapalvelututkimus, jossa Forssa on ollut mukana jo 9 
kertaa. Kaupunki voi olla ylpeä hyvistä palveluistaan. Hyvät palvelut eivät 
kuitenkaan vedä asukkaita toivotulla tavalla. Kaupungin työttömyysaste on pysynyt 
pitkään korkeana.  

Kaupungin ja seudun elinvoiman kasvattamiseksi tarvitaan suunnitelmallisia tekoja. 
Mitä ne tulevat olemaan, selvinnee, kun uuden kaupunkikonsernin 
elinvoimaohjelman valmistelu aloitetaan.  

Suuri muutos on, että Forssan kaupunki saa uuden kaupunginjohtajan alkuvuonna ja 
uudet sekä uudelleen valitut päättäjät aloittavat kesällä 2017.  

Vuosi 2017 on paitsi Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, myös Lasten Forssa -juhlavuosi. 
Juhlavuosi sisältää paljon eri tilaisuuksia, mutta tärkeintä on ollut ja on panostus 
lasten ja nuorten huomioon ottamiseen arjen toiminnassa kaikilla toimialoilla ja 
LastenForssa - ohjelmassa hyväksyttyjen palvelulupausten toteuttaminen.  



 

 

Talousarvio sisältää merkittävän satsauksen koulujen digitalisaatioon. Vuoden 2017 
syksyllä kaikille perusopetuksen oppilaille hankitaan henkilökohtainen 
tablettitietokone tai kannettava tietokone. Tämä on merkittävä panostus, koska 
oppilaita on melkein 1 500. Tämä on iso haaste myös kaikille opettajille, jotta laitteet 
pystytään hyödyntämään oikealla tavalla opetuksessa.  

Maakunta- ja soteuudistus mullistaa toteutuessaan kuntien tehtävät ja rahoituksen 
vuonna 2019. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti uudistus ei näy mitenkään 
taloussuunnitelman luvuissa. Julkaistujen koelaskelmien mukaan kaupungilta siirtyy 
tuloja enemmän kuin menoja valtiolle. Kaupunki on uudistuksessa taas kerran 
häviäjien joukossa. Rahoituksen enimmäismuutosta ollaan rajaamassa enintään +- 
100 euroon asukasta kohden. Valtionvarainministerin julkaisemien laskelmien 
mukaan kaupunki menettäisi juuri tuon maksimin eli noin 1,7 miljoonaa euroa 
tehtyjen tasaustoimenpiteiden jälkeenkin.  

Vuosi 2017 tulee olemaan isojen päätösten ja ratkaisujen vuosi. 

Näillä näkymin seudun valtuustot päättävät jo alkuvuonna mahdollisesta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen osaulkoistamisesta ja yhteisyrityksen perustamisesta. Samaan 
aikaan kaupunki on kiinteästi mukana Oma Hämeen- valmistelutyössä. Forssa on 
joka tapauksessa osa tulevaa maakuntaa. Harmillista on, että osaulkoistusasia tulee” 
etuajassa” päätettäväksi. Nähtäväksi jää, paljonko tulevasta lainsäädännöstä ja 
maakunnan valmistelusta tiedetään päätöstä tehtäessä. Nyt pitäisi osata olla kaukaa 
viisas.  

Loppuvuonna uusi valtuusto joutuu ison ja tärkeän päätöksen eteen siitä, mikä on 
Forssan kaupungin palveluverkko tulevaisuudessa. Tehdyn palveluverkkoselvityksen 
pohjalta tehtävät ratkaisut ovat siirtyneet. Palveluverkkoon kohdistuvat 
supistuspäätökset ovat vaikeita, mutta nähdäkseni välttämättömiä. Kaupungilla on 
mittava kiinteistökanta ja korjausvelkaa on kertynyt paljon. Tulevia 
investointitarpeita on ainakin kouluilla ja päiväkodeissa, keittiöissä, jäähalleissa ja 
Vesihelmessä.  

Talousarvio on tasapainossa, investoinnit minimissä  

Vuosien 2017 - 2019 investointiohjelma on 15 miljoonaa euroa ja se ei sisällä mitään 
isompia rakennusinvestointeja. Vuoden 2017 investoinnit ovat yhteensä 5,1 
miljooanaa euroa. Investointiohjelma ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmat 
menevätkin uusiksi palveluverkkoratkaisujen jälkeen. Välivuosien investointiohjelma 
näkyy suoraan talouden tunnusluvuissa, erityisesti tietysti lainamäärässä. Nyt 
taloussuunnitelmassa näyttäisi, että kaupungin lainamäärä lähtisi pienenemään 
vuodesta 2018, mutta näin ei oikeasti tule käymään. 



 

 

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio on tasapainossa. Tulokseen vaikuttaa oleellisesti 
vuodelle 2017 tehty tuloveroprosentin korotus 0,50 -prosenttiyksiköllä ja annettu 
tiukka talousraami. Toimintamenot ovat 121,2 miljoonaa euroa ja toimintatulot 27,8 
miljoonaa euroa. Vuosikate on 6,7 miljoonaa euroa eli 386 euroa/asukas. Talousarvio 
on ylijäämäinen ja lähellä nollatulosta. Lainamäärä pysyy vuoden 2016 tasolla ja on 
selvästi alle maan kuntien keskiarvon. Hyvä näin, koska investointitarpeet odottavat 
ja lainaa tarvitaan.  

Pidetään huolta kaupungistamme yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Tämä 
talousarvio antaa siihen hyvät lähtökuopat. Mutta isoja päätöksiä tarvitaan.  

Forssassa 14.12.2016   

Leena Järvenpää va. kaupunginjohtaja 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


