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Torneå idag
Styrkor stark tradition i gränssamarbete, bra näringslivsutveckling, naturlig
befolkningsökning, mångsidig boende- och livsmiljö samt lång och färgrik
historia (1621)
Svagheter ensidig näringslivsstruktur, negativ inflyttning, hög
arbetslöshet, läge långt från marknad och ensidigt fritidsutbud till ungdomar
(dragningskraft räcker inte)
Möjlighetet gränssamarbete, region- och kommunsamarbete, genuint
internationell närinslivs- och kompetensmiljö, utnyttja forsknings- och
utvecklingsarbete
Hot tillgång till kompetent arbetskraft, snedvriden åldersstruktur, offentlig
ekonomi skuldsatt, klimatförändring och globalisation (även möjligheter)

Verksamhetsmiljön ändras
- Globala utmaningar:
Globalisering och fortlöpande teknologiutveckling
Klimatförändring (energi)
- Nationella utmaningar:
Befolkning åldras och centraliserar
Välfärdsamhällets brytning och arbetets ändrande roll
- Övrigt:
Värden och förhållningssätt i ständig förändring

Torneå stads värden
- Kundperspektiv, kreativitet, hållbar utveckling, samarbetsförmåga

Verksamhetsidé
Torneå stad främjar kommunmedborgarnas välfärd genom att
utveckla boende- och livsmiljöns bra kvalitet på ett
hållbart sätt
erbjuda nödvändiga och tillräckliga basservice ur
kundperspektiv samt
skapa förutsättning för internationellt konkurrenskraftig
kompetens- och näringslivsmiljö

Vision 2021

Bottenviksbågens internationella tvillingstad med obegränsade
möjligheter
Visionens motivering:
- År 2021 blir 400 år sedan Torneå stad grundades (1621)
- Geografiskt ligger Torneå mitt i Europas nordligaste industri- och
spetskompetens zon, Bottenviksbågen
- Tillsammans med Haparanda bildar Torneå en internationellt aktad
tvillingstad på gränsen mellan Finland och Sverige
-Torneå driver ett intensivt samarbete över geografiska och administrativa
gränsen med ”två länders förmåner – ett lands förpliktelser” som
målsättning

Fullmäktigeperiodens målsättningar 2010-2013
KUND OCH EFFEKTIVITET
Strategisk mål: Torneå som utvecklas och blir mer och mer internationell
Kritiska framgångsfaktorer
- Tillräcklig och kvalitativ basservice
- Hållbar och trivsam boende- och levnadsmiljö
- Förstärka näringslivs- och innovationsverksamheten
- Framgångsrik gräns- kommun- och regionsamarbete
- Aktiverande kommunutveckling

EKONOMI
Strategisk mål: Torneå med hållbar kommunekonomi
Kritiska framgångsfaktorer
- Kontroll över ekonomi
- Förstärka inkomstbas
- Hållbara och totalekonomiska investeringar
- Resultatinriktad koncernstyrning

Fullmäktigeperiodens målsättningar 2010-2013
PROCESSER OCH STRUKTURER
Strategisk mål: Torneå med förbättrade och effektiva serviceprocesser
Kritiska framgångsfaktorer
- Omfatta processutvecklande
- Nyttja den nya teknologin
- Samarbete mellan tjänstemän och politiker
PERSONAL
Strategisk mål: Torneå med välmående och kompetent personal
Kritiska framgångsfaktorer
- Systematisk personalpolitik
- Uppmuntrande och motiverande ledarskap
- Kompetent personal
- Välmående arbetsgemenskap

Torneås strategikarta (på finska)
Tornion kuntastrategia 2021

Vision

VISIO 2021:
PERÄMERENKAAREN RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN
KANSAINVÄLINEN KAKSOISKAUPUNKI

Strategiska mål

STRATEGISET TAVOITTEET
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Globalisaatio

Kehittyvä ja
kansainvälistyvä
Tornio

Kestävän
kuntatalouden
Tornio

Peruspalvelujen
riittävyys ja laatu
Kestävä ja viihtyisä
asuin- ja elinympäristö

Ilmastonmuutos

Väestön
ikääntyminen
Väestön
keskittyminen
Hyvinvointivaltio ja työ
Arvot ja
asenteet

Hyvinvoivan ja
osaavan henkilöstön
Tornio

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT NÄKÖKULMITTAIN
ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUS

Teknologinen
kehitys

Uudistuvien ja tehokkaiden
palveluprosessien
Tornio

Elinkeino- ja
innovaatiotoiminnan
vahvistaminen

TALOUS

PROSESSIT

Talouden hallinta
Tulopohjan vahvistaminen
Kestävät ja
kokonaistaloudelliset
investoinnit
Tuloksellinen
konserniohjaus

Prosessikehittämisen
omaksuminen
Uuden teknologian
hyödyntäminen
Viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden
yhteistyö

HENKILÖSTÖ
Suunnitelmallinen
henkilöstöpolitiikka

Kritiska
framgångsfaktorer

Hyvinvoivat työyhteisöt
Osaava henkilöstö
Kannustava ja motivoiva
johtaminen

Menestyksellinen raja-,
kunta- ja alueyhteistyö
Osallistava
kuntakehittäminen

TOIMINTA-AJATUS
Tornion kaupunki edistää kuntalaistensa hyvinvointia
1) kehittämällä asuin- ja elinympäristön hyvää laatua kestävällä tavalla
2) järjestämällä asiakaslähtöisesti tarvittavat ja riittävät peruspalvelut
3) luomalla edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinoympäristölle

ARVOT
Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys, yhteistyökykyisyys

Verksamhetsidee

Värden

Exempel på BSC-resultatkort: processer och strukturer
Kritiska
framgångsfaktorer

Mätinstrument

Målnivå 2013

Åtgärder

Torneås spetsprojekt 2010-2013
Rajalla – På Gränsen
INTERREG-projekt 2003- vidare
Logistikcentrum i Kyläjoki
t. ex Tornios översiktsplan 2021
Gränslöst näringslivs- och innovationscentrum
Regionala Kohesions och konkurrenskraftsprogrammet
(KOKO) 2010-2013
Digitalt innehållsproduktion; Mediapolis / Nordlig
kulturinstitut
Lapplands högskolekoncern/, Multipolis-nätverk
ÄdelstålStudio
Kunskapscentra program OSKE 2007-2013, sjökluster
Handel och turism
Destination… -INTERREG-projekt 2009-2011

Konkretisering och realisering av strategin
Budget och budgetplanerna
Delstrategier
Program
Initiativ och projekt
Intressebevakning
Kommunikation och marknadsföring
Planläggning
Förvaltning och beslutsfattande
Övriga planer och åtgärder

Mer information om strategin
Internet
www.tornio.fi/Kuntasuunnittelu
Torneå stad
Utvecklingsdirektör Sampo Kangastalo
sampo.kangastalo (at) tornio.fi

