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ELINVOIMAINEN PORI – TEKEMISEN  
MEININKIÄ

Elinvoima, kilpailukyky, vetovoima, houkuttelevuus, uu-
siutumiskyky, dynaamisuus, innovatiivisuus, vitaalisuus 
ja energisyys ovat sitä tekemisen meininkiä, jota Porissa 
toteutetaan. Elinvoima on kestävää kasvua.

Vetovoimainen ympäristö elinvoimaisessa kunnassa hou-
kuttelee yrityksiä ja ihmisiä. Kilpailukykyiset ja kasvavat 
yritykset edistävät työllisyyttä, toimeentuloa ja turvattua 
arkea. Osaaminen ja työvoiman saatavuus turvaavat yritys-
toiminnan ja palvelut. Monipuoliset julkiset ja kaupalliset 
palvelut mahdollistavat sujuvan arjen. Sosiaalinen pääoma, 
yhteisöllisyys ja innovaatiomyönteisyys luovat uutta. 

Elinvoimaohjelma on osa Porin kaupungin strategiakoko-
naisuutta yhdessä hyvinvointiohjelman ja koulutuksen ja 
sivistyksen kehittämisohjelman kanssa. Edistämme ole-
massa olevien porilaisten yritysten menestystä ja teemme 
maaperän hedelmälliseksi sekä aloittaville että alueelle 
sijoittuville uusille yrityksille niin pienille kuin suurille. Tässä 
tärkeimpinä osa-alueina ovat yritysten kasvun tukeminen, 
osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, asukkai-
den viihtyvyys sekä Porin maantieteellisen saavutetta-
vuuden kehittäminen. Porin elinvoimaohjelma 2019-2025 
määrittelee näille painopistealueille toimenpidekokonaisuu-
det. 

Porissa ja koko Suomessa olemme tällä hetkellä vakavan 
haasteen edessä, kun syntyvyys on alhaisinta yli sataan 
vuoteen, työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa ja väestö 
vanhenee. Elinvoimaisuuden edistäminen on meille tärkeää. 

Porin elinvoimaohjelma toteuttaa ja konkretisoi kaupun-
kistrategiaa ja visiota. Ohjelmassa ovat tärkeimmät elinvoi-
man parantamiseen tähtäävät toimenpidekokonaisuudet ja 
tavoitteet vuoteen 2025 saakka. 

Porin elinvoimaohjelman pääteemat ovat: 
• Kilpailukykyisiä ja menestyviä yrityksiä 
• Osaavaa työvoimaa 
• Hyvä saavutettavuus 
• Vaikuttavaa edunvalvontaa

MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ VETOVOIMAI-
SESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Kilpailukykyinen yrityskanta tarjoaa kuntalaisille työpaikko-
ja. Työpaikat ja yritykset mahdollistavat palvelujen ra-
hoittamisessa tarvittavat verotulot. Tästä syystä meille on 
tärkeää, että elinkeinot kehittyvät, uudistuvat ja säilyvät 
kilpailukykyisinä ja että yrittäjyys kunnan alueella vahvis-
tuu. Pori on kilpailukykyinen ja joustava investointikohde 
tänne sijoittuville yrityksille.

Kuuntelemme ja toimimme

Edistämme yrityksien toimintaedellytysten kehittymistä, 
kasvua ja kansainvälistymistä. Luomme edellytykset uuden 
liiketoiminnan syntymiselle. Parannamme alueella jo toi-
mivien ja tänne muuttavien yritysten toimintaedellytyksiä. 
Menestyvät, kilpailukykyiset ja kasvavat yritykset toimivat 
kehittyvän elinvoiman kivijalkana. 

Porille kaikki yritykset ovat tärkeitä. Yrittäjiä kuunnellaan 
ja yritysten yhteydenottoihin vastataan ripeästi. Yritysten 
tarpeet käsitellään kaupunkiorganisaation läpileikkaavassa 
elinkeinoketjussa, jossa toimialat ja konsernin tytäryhtiöt 
ovat soveltaen mukana. Näin tieto yrityksen tarpeesta saa-
daan tehokkaasti välitetyksi toimeenpanevalle osapuolelle. 
Otamme käyttöön yhteisen asiakkuudenhoitomallin pa-
rantaaksemme elinkeinoketjun tiedonkulkua. Sitä tuetaan 
tarvittaessa sähköisillä järjestelmillä. 

Kunnan elinvoima ilmenee uudistumisena, 
kehityksenä ja joustavuutena. Elinvoiman 
vahvistamiseksi kunnan on tunnistettava 
ympäristön muutokset, sopeutettava ja 
kehitettävä oma toiminta uusiin vaateisiin, 
otettava käyttöön uusia prosesseja sekä 
aktivoitava kuntalaiset, yritykset, kuntien eri 
toimialojen työyhteisöt ja muut sidosryhmät 
yhteistyöhön. Keskeistä on saada aikaan  
positiivisia vaikutuksia ja vahvistaa kykyä 
uudistua ympäristön muuttuessa. 

Lähde: Elinvoimainen kunta, Kuntaliitto
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Edistämme Porissa yrittäjähenkisyyttä aina peruskoulun 
yrittäjyyskasvatuksesta yrityksen perustamisneuvontaan, 
yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen 
saakka. Kehitämme toimintaedellytyksiämme niin, että 
uudet yritykset ja muualta siirtyvät yritykset kokevat Porin 
houkuttelevaksi sijoittumisympäristöksi. 

Kasvun kautta voidaan vahvistaa kaupungin elinvoimaa 
entisestään. Kannustamme yrityksiä kehittymään ja kas-
vamaan. Autamme yrityksiä toteuttamaan kasvusuunni-
telmansa löytämällä oikeat osapuolet alueellisesti, kansal-
lisesti ja kansainvälisesti. Huolehdimme osaltamme, että 
alueemme innovaatioympäristö on ajanmukainen ja tarjolla 
on osaavaa työvoimaa. Teemme työtä sen eteen, että 
aloittaville ja kasvaville yrityksille on rahoitusta tutkimuk-
seen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Verko-
tamme yrityksiämme alueen ja valtakunnan oppilaitosten 
kanssa sekä avaamme tarvittaessa keskusteluyhteyden val-
takunnan tason päättäjiin. Yhteistyöverkostojemme avulla 
alennamme yritysten kansainvälistymisen kynnystä.
 
Digitaalisten kokeilujemme avulla tarjoamme yrityksille 
tilaisuuden kehittää Porin palveluja ja samalla yritysten 
omaa tuotetta. Kannustamme toimintamallin laajentamista 
myös alueemme teollisuuteen. Toimintamallia kehitetään 
Tekoälykäs Pori –teemassa. 

Rakennamme elinvoimaa aktiivisella maapolitiikalla 

Vahva ja toimiva maapolitiikka on keskeinen elinvoimateki-
jä. Porin maapolitiikka perustuu pitkään teolliseen histo-
riaan ja teollisen toiminnan muokkaamaan ympäristöön. Se 
on aktiivista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. 

Toivotamme tervetulleeksi 

Edistämme aktiivisesti kaikkea alueellemme sijoittuvaa ja 
syntyvää teollista liiketoimintaa ja palveluliiketoimintaa. 

Toivotamme kaikki yritykset tervetulleiksi Poriin. 

Sen lisäksi kohdistamme Porin ennakoivaa elinkeinotoimin-
taa strategisille painopistetoimialoillemme. Painopistealois-
sa otetaan luonnollisesti huomioon alueemme 
teollisuuden erityispiirteet ja –vahvuudet. Pääpainopistea-
loja ovat cleantech ja digitalisaatio, joilla edistetään ympä-
ristöystävällistä toimintaa. Markkinointimateriaalit toteu-
tetaan monikielisesti painopistealoja puhutellen. Kaupunki 
näkyy painopistealojen tapahtumissa. 

Tekoälykäs Pori 

Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä taloudellisen kasvun 
mahdollistajista. Sen avulla voi myös auttaa ympäristöys-
tävällistä ajattelun etenemistä – esimerkiksi resurssite-
hokkuuden kehittämisessä. Digitalisaation edistämiseksi 
tuomme yhteistyössä kaupungin ja alueen teollisuuden 
innovaatioalustaksi opiskelijaryhmien, startup-yritysten ja 
ICT-alan pk-yritysten tarpeisiin. Porin mahdollisuus eri-
tyisesti tekoälyyn liittyvien ratkaisujen kehittämisessä on 
hyvä.

Digitaaliteknologioita soveltamalla voidaan tehostaa teolli-
sia ja julkisia prosesseja; samalla ratkaisuntarjoajat saavat 
tilaisuuden kehittää tuotettaan ja hankkia referenssin 
kasvunsa tueksi. Nopeat kokeilut ovat meille arkipäivää. 
Tekoälykäs Pori -konseptissa luomme mallin, jolla vauh-
ditamme digitalisaation mahdollisuuksien käyttöönottoa. 
Haemme kansainvälistä vertailutietoa ja tuomme oman toi-
mintamallimme esille verkottumalla EU:n tasolla. Tekoäly-
käs Pori nojaa alueen vahvuuksiin ja kehittää niitä edelleen. 
Tämän ansiosta saavutamme digitaalisten teknologioiden 
hyödyntämisessä edelläkävijän aseman. Viestimme onnistu-
misistamme aktiivisesti. 

”Nii et mimmone sun firma sit ison  
oikee o? Ja kui sää sen meinaat  
tehrä? Me kyl sua jelpitään.”

”Tervetuloo ny vaa, kyl meil sul ain 
tilaa löytyy! Ja tekijöit ja muutaki 
jelppii.”

”Poris ei o bitti poikittai.”
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Teemme Poria tutuksi 

Haluamme Porin näkyvän julkisuudessa mielenkiintoisena 
kohteena; paikkana jossa tapahtuu, jossa voi rentoutua 
ja virkistyä niin arjessa kuin juhlassa. Saavutamme brän-
dimarkkinoinnin keinoin huomiota. Palvelut ovat kaikille 
porilaisille ja myös Poriin muuttoa harkitseville helposti 
löydettävissä esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla. Liike-
toiminnan kansainvälistymisen ja ulkomaisen työvoiman 
tarpeiden vuoksi palvelut on löydettävä helposti myös 
englanniksi. Asiakaspalveluun saadaan omakohtaisuutta ja 
samalla kaupungille kasvot, kun potentiaalista muuttajaa 
palvellaan myös henkilökohtaisesti sähköisten kanavien 
ohessa.  

Käytämme tapahtumia Porin näyteikkunana

Tapahtumien, festivaalien ja vastaavien tilaisuuksien avulla 
saadaan paitsi juhlaa kaupunkilaisen arkeen, myös poten-
tiaalisia alueelle muuttajia tutustumaan ja fiilistelemään. 
Tapahtumien yhteyteen kannattaa järjestää Visit Industry 
-tyyppisiä kiertokäyntejä, jolloin myös työpaikkatarjontaa 
saadaan esille. Samoin tapahtumien järjestämiseen liitty-
vät oheistoiminnot, mm. lupa- ja tukiprosessit pidetään 
sujuvina. Tapahtumatoimintaa ohjataan Visit Pori Oy:n 
tapahtumastrategian kautta. Kansainvälisten matkailijoiden 
kautta saamme alueemme mahdollisuuksia välitettyä myös 
ulkomaille. 

OSAAVAA TYÖVOIMAA

Selvitämme osaamistarpeita, viestimme työmahdolli-
suuksista 

Yritysten menestymisen takana on osaava työvoima. Osaa-
vaa työvoima on välttämätön edellytys kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Kaupungin tehtävänä on varmistaa 
kaupunkilaisten viihtyvyys, jolla voidaan parantaa henki-
lökunnan motivaatiota ja sitä kautta yrityksen kasvuedel-
lytyksiä. Pori varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden. 
Huolehdimme myös työelämän ulkopuolelle joutuneiden 
mahdollisuudesta päästä mahdollisimman nopeasti takaisin 
työmarkkinoille. Tuemme nuorten pääsyä kiinni työelä-
mään. 

Nykyisen väestökehityksen johdosta on myös ulkomaisen 
työvoiman alueelle saamiseen panostettava. Kannustam-
me yrityksiä muuttamaan toimintakulttuuriaan entistä 
kansainvälisemmäksi. Tällä voi olla myös viennin kasvuun 
johtavia vaikutuksia. 

Kaupunki on yhdessä alueen oppilaitosten ja muiden sidos-
ryhmien kanssa mukana välittämässä tietoa yritysten tule-
vista osaamistarpeista ja tukemassa opiskelijoiden työllisty-
miseen johtavia opintopolkuja. Yritysten muutostilanteissa 
kaupunki auttaa verkostojensa kautta. Markkinoimme, 
viestimme ja tiedotamme aktiivisesti alueen työmahdolli-
suuksista. Tässäkin hyödynnämme verkostojamme.

 

Edistämme työllisyyttä 

Elinvoimaisessa kaupungissa työllisyys kehittyy myönteises-
ti. Kaupunki edistää aktiivisesti työllisyyttä yhdessä valtion, 
maakunnan, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. Varaudumme yhteystyömalleissa uusiin kumppani-
organisaatioihin ja toimenpidekokonaisuuksiin. Päätavoite 
on saada työnhakija työllistymään avoimille työmarkkinoil-
le.

Tavoittelemme työllisyysasteessa vähintään valtakunnan 
keskiarvoa, ja työttömyysasteessa enintään suurimpien 
kaupunkien keskiarvoa. Työllisyyden edistämisessä Porin 

”Haist Pori!” 

Eau de Pori -hajuvesikampanja 2018: #haistapori 

”On tääl meil vaik mitä!”

”Nii millast työväkee te oikee tart-
tette? Kattotaas, kyl teil sellast 
löyretää.”



5

pääasiakasryhmät ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja 
osatyökykyiset. 

Porissa satsaamme aktiiviseen työllisyyden hoitoon. Tähän 
sijoitetut resurssit maksavat itsensä lähes poikkeuksetta 
takaisin.  

Olemme mukana uudistuksissa 

Pori on toteuttanut kuntavetoisia työllisyyshankkeita vuo-
desta 2012 lähtien. Hankkeissa on erityisesti panostettu 
työnhakijoiden tilanteiden kartoittamiseen ja realististen 
henkilökohtaisten suunnitelmien aikaansaamiseen. Olemme 
jatkossakin valmiita kokeilemaan uusia toimintamalleja.
 
Suomen työllisyyden hoitoon on suunniteltu merkittäviä 
uudistuksia. Kaupungin edun mukaista on jatkossakin saa-
da toimivat yhteistyömallit tulevissa ratkaisuissa.  

Alennamme pitkäaikaistyöttömyyttä ja parannamme 
nuorten työllistymismahdollisuuksia

Nuorisotyöllisyys ei ole kehittynyt viime aikoina aivan 
yleisen työllisyystilanteen mukaisesti, mutta silti nuorten 
pitkittyvää työttömyyttä on kuitenkin saatu merkittävästi 
laskettua. Nuorten kohdalla otamme monialaiset palvelut 
nykyistä aiemmin käyttöön. Työllisyystoimenpiteissä kasva-
tamme nuorten osuutta ja toteutamme nuorisotakuuta.
Jatkamme koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen 
tukemista. Kaupungin toimenpitein järjestyy vuosittain 
kesätyöpaikka 1100–1300 nuorelle.  Kesätyö on tärkeä osa 
nuoren polkua työelämään, siksi sen tukeminen kaupungin 
ja yritysten yhteistyönä on luontevaa. 

Tilastollinen pitkäaikaistyöttömyys on Porissa ollut voimak-
kaassa laskussa, mutta silti varsinkin laajaa pitkäaikaistyöt-
tömyyttä on edelleen alennettava. 

Aktiivisilla toimilla ja omilla lisäresursseillamme vähen-
nämme edelleen Kelan työmarkkinamaksujen kuntaosuut-
ta. Työmarkkinamaksujen merkittävä laskeminen vaatii 
jatkossakin resursointia henkilökohtaiseen palveluun. On 
varauduttava siihen, että palveluprosessi alkaa useimmilla 
asiakkailla kaupungin tai kolmannen sektorin työllisyys-

toimenpiteillä. Työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuden 
myötä asiakkaat saavat onnistuneita siirtymiä yrityksiin. 

HYVÄ SAAVUTETTAVUUS 

Vetovoimamme lisäämiseksi tarvitsemme useita saavutet-
tavuuttamme parantavia toimia. Nopeat, sujuvat ja turval-
liset maantie- ja rautatieyhteydet ovat olennainen keino 
edistää elinkeinoelämän toiminta- ja kasvuedellytyksiä. 
Alueemme tavaraliikenteen toimivuus on elintärkeää Porin, 
Satakunnan ja koko Suomen kannalta.  

Porin talousalueen laajentaminen ja lähes maakunnan 
kokoisen työssäkäyntialueen synnyttäminen edellyttävät 
niin ikään sujuvia liikenneväyliä. Elinkeinoelämän kannal-
ta työvoiman liikkuvuus paranee, mikä lisää myös Porin 
palvelujen kysyntää ja tarjontaa. Pohjana saavutettavuuden 
kehittämiselle ovat Porin seudun ja Satakunnan liikennejär-
jestelmäsuunnitelmat. 

Vauhditamme Lounais-Suomen kasvukäytävää 

Lounais-Suomen kasvukäytäväPorista Turkuun eli valtatie 
8:n nelikaistaistaminen välillä Söörmarkku – Nousiainen pa-
rantaa teollisuuden toimintaedellytyksiä erityisesti satami-
en saavutettavuutta parantamalla. Tieyhteyttä kehittämällä 
laajennetaan myös työssäkäyntialuetta: ruuhkat vähenevät, 
matka-ajat lyhenevät ja tieturvallisuus paranee. Ruuhkien 
väheneminen pienentää myös liikenteen päästöjä. Nelikais-
taistaminen on koko Lounais-Suomen yhteinen tavoite. 

Edistämme teollista kasvukäytävää 

Porin seudun, Satakunnan ja koko Suomenkin ulkomaan-

”Kyl me sul hommii keksitää!”

”Neljäl kaistal! No kyl alkas olee jo 
aikaki!”
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kaupalle tärkeä valtatie 2 Harjavallasta Poriin on nelikais-
taistettava. Yhdessä Pori – Tampere -ratayhteyden kehit-
tämistoimenpiteiden kanssa muodostuu selkeä teollinen 
kasvukäytävä, joka tukee teollisuuden kehittymisedellytyk-
siä Satakunnassa ja koko Suomessa. Nopeat maantieyh- 
teydet parantavat ja sujuvoittavat myös työmatkaliikennet-
tä ja siten mahdollistavat laajemman työssäkäyntialueen. 
Sujuva liikenne vähentää myös liikenteen aiheuttamia 
päästöjä. 

Ilmastotavoitteiden kannalta raideliikenteen lisääminen on 
yksi tehokkaimmista keinoista päästöjen vähentämisessä. 
Raideliikenne mahdollistaa myös nopean liikkumisen: Pori 
tavoittelee tunnin junaa Tampereelle. Lisäksi Pori tukee 
Tampere – Helsinki -välille vastaavasti tunnin junayhteyttä. 

Siivitämme lentoliikennettä 

Nopein tapa parantaa Porin kaukoyhteyksiä on kehittää 
lentoliikennettä. Lentoliikenne on tärkeä ennen kaikkea 
elinkeinoelämän asiakassuhteille. Pori pitää huolen, että 
lentoyhteys Helsinki-Vantaalle toimii tulevaisuudessakin. 
Porin lentoaseman toiminnan kehittäminen on tärkeää 
myös Suomen Ilmailuopiston ja alan muun koulutuskeskit-
tymän kannalta.  Edesautamme Porin lentokentän mahdol-
lisuuksia rahtiliikenteen lisäämiseksi. Näemme sekä Aviapo-
rin että Honkaluodon yritysalueet lentokentän välittömässä 
läheisyydessä hyvänä mahdollisuutena.

Myötätuulta merenkulkuun 

Porin satama on yksi kilpailukykyisimpiä Etelä-Suomen 
satamia erityisesti irtolastiliikenteessä. Väyläsyvyys on 15,3 
m, joten satamaan voivat liikennöidä kaikki Itämerelle mah-
tuvat laivat. Talvinavigoinnin osalta Porin satama on yksi 
Suomen parhaimmasta suotuisien jääolosuhteiden ansiosta. 
Sataman maaliikenneyhteydet ovat hyvät, joten satamalla 
on loistavat mahdollisuudet kasvaa sekä bulk- 
että konttiliikenteessä niin viennissä, tuonnissa ja transi-
tossa. 

Sataman kilpailuetuja hyödynnetään tavoitellessamme 
uutta linjaliikennettä. Vaativat projektilastit ovat niin ikään 
mahdollisuus. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi 
seuraamme alan digitalisaation kehittymistä ja osallistum-
me sopiviin kehityshankkeisiin ja –kokeiluihin. Olemme 
digitalisaation edelläkävijöitä täälläkin. 

Mennään bussilla - ja polkienkin 

Sujuva paikallisliikenne on tärkeä hyvän arjen perusele-
mentti. Paikallisliikenne voidaan käsittää sekä kevyenä 
liikenteenä, julkisina paikallisbussiyhteyksinä että kaupun-
gin sisäisenä katu- ja tieverkkona. Ilmastotavoitteiden ja 
kaupungin ilmanlaadun näkökulmasta Porissa edistetään 
entistä enemmän kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja 
yhteiskäyttökulkuneuvoja niin, että niiden käyttö on mah-
dollisimman päästötöntä. Paikallisessa joukkoliikenteessä 
lisäämme entistä enemmän ympäristöystävällisiä energia-
muotoja, kuten biokaasua ja sähköä. 

Kevyen liikenteen osalta etsimme ratkaisuja, jotka kannus-
tavat esimerkiksi polkupyöräilyyn tai kävelyyn. Ratkaisuna 
ovat pyöräilyreittien lisääminen, pyörä- ja jalankulkukais-
tojen erottaminen, kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämi-
nen ja muiden kevyiden kulkuneuvojen käytön lisääminen. 
Tavoitteemme on olla pyöräilyn mallikaupunki. 

Henkilöautoilu on edelleen merkittävässä roolissa porilaisen 
paikallisessa liikkumisessa. Pysäköintiratkaisuilla vaikute-
taan erityisesti keskustan elinvoimaisuuteen. Digitaalisil-
la ratkaisuilla voidaan opastaa vapaan pysäköintipaikan 
löytämisessä, jolloin sekä pysäköintipaikan etsimiseen 
kuluva aika ja liikennepäästöt vähenevät ja asiointikokemus 
paranee. 

Keskustan saavutettavuutta parannetaan kehittämällä 
liityntäpysäköintiä yhdessä kaupunkipyöräjärjestelmän 
kanssa. Julkisen liikenteen osuutta porilaisten liikkumises-

”Tunnis Tampereelt Porii,  
Helsinkist kahres!”

”Mää tairanki ol sit maakrapu,  
ko käyn Kallos vaa ihailemas mert ja 
satama valoi!”
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sa lisätään kehittämällä nykyaikaisia matkalipputuotteita, 
maksujärjestelmiä ja erilaisia ovelta ovelle -matkaketjuja.
Otamme huomioon keskustan tuntumassa olevan teolli-
suuden toimintaedellytykset paikallisliikennejärjestelyissä 
niin tavaravirtojen kuin henkilökunnan kulkemisen osalta. 
Keskustan teollisuuden ja Sisä-Suomen tavaraliikenteen 
sujumiseksi edistämme valtatie 11:n jatketta Honkaluodon 
läpi valtatie 8:lle. Kun suunnitellemme uusia yritysalueita, 
huomioimme myös joukkoliikennetarpeet. 

Selvitämme robottibussien ja autonomisten ajoneuvojen 
mahdollisuudet paikallisliikenteessä. Yhdessä paikallisen di-
gitalisaatio-osaamisen kanssa Porilla on hyvä mahdollisuus 
autonomisten ajoneuvojen kokeilualustaksi. 

VAIKUTTAVAA EDUNVALVONTAA 

Elinvoiman osatekijöiden kehittäminen vaatii tehokasta 
edunvalvontaa. Kaupungin tehtävänä on ajaa etuamme eri 
tahoilla ja tasoilla yhdessä muiden alueen edunvalvontaor-
ganisaatioiden kanssa. Jotta työ olisi tuloksellista, teem-
me valtakunnallisesta päätöksentekoon vaikuttamisesta 
ajantasaisen toimintamallin, joka tunnistaa oikeat toimijat 
kussakin ajanhetkessä ja toimenpiteessä. 

Edunvalvontamallissa tunnistetaan valtakunnalliset ja 
EU:n tasoiset päätöksentekojärjestelmät ja päätöksenteon 
toimintamallit, päätösreitit ja toimijat. Toimijat, mallit ja 
järjestelmät riippuvat ajanhetkestä ja toimenpiteestä, joten 
yksi edunajamismalli tuskin riittää. Edunvalvontamallin 
rakentamisessa hyödynnetään alueen muiden edunval-
vontaorganisaatioiden ja kansanedustajien kokemuksia. 
Tärkeitä edunvalvontakohteista ovat muun muassa hallitus-
ohjelma ja 12-vuotinen liikennesuunnitelma.

Edunvalvontaviestimme, ”Top Talking Points”, on lyhyt, 
ytimekäs, ymmärrettävä ja helposti toistettavissa oleva. 
Huolehdimme, että viesti on helposti monistettavissa ja 
yhtenäinen. Viestinviejinä ovat sekä kaupungin edustajat 

että muut edunvalvontaorganisaatiot ja -tahot.

KASVU- JA ELINVOIMAOHJELMAN TO-
TEUTUS JA SEURANTA 

Elinvoimatyö on koko kaupunkiorganisaation asia. Tiivis 
yhteistyö kaikkien kaupungin toimialojen kanssa on kes-
keistä elinvoimatyön onnistumisessa. Elinvoimatyötä johtaa 
kaupungin konsernihallinnon elinvoimayksikkö. Vuosittain 
valitaan strategiset kärjet, joihin liittyvät toimenpiteet to-
teutetaan omina hankkeinaan. Nämä resursoidaan ja niille 
nimetään vastuuhenkilö. Kaupunginhallitus ja kaupunginval-
tuusto seuraavat elinvoimaohjelman etenemistä. Elinvoima-
ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. 

 

”Mää tairanki men polkemal Isomä-
kee pelii kattoo!”

”Kyl määki pirä metelii meil tärkeist 
jutuist! Niinku nyte vaik noist valta-
teist,  kyl me kunno kasvukäytävät 
tarvitaa!”

”Lähretääs töihi. Ei täs muute saar 
mittää aikaa!”  



www.pori.fi
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