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2020-luvun näköpiirissä oleva suomalaisen yhteiskunnan ho-
risontti on utuinen. Toimintaympäristöä leimaa pyörteisyys, 
epävarmuus ja ennakoimattomuus. Porin tulevaan kehitykseen 
vaikuttavat useat ristikkäiset kansainväliset, kansalliset, paikalli-
set ja hallinnolliset muutokset.  

Globalisaatioon, kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen, tek-
nologiseen murrokseen, väestön ikääntymiseen ja eriytymiseen 
liittyvät muutokset haastavat Poria entistä vahvemmin. Samalla 
on varauduttava pandemioihin tai epävarman maailmantilanteen 
kaltaisiin mustiin joutseniin. 

Pori on historiallisten muutosten edessä. Hyvinvointialueet aloit-
tavat toimintansa vuonna 2023. Kuntien ja hyvinvointialueen 
sujuva yhteistyö korostuu kaikessa. Työvoima- ja elinkeinopal-
velut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2024 (TE24-uudistus). 
Uudistusten läpivieminen ja johtaminen korostuu samalla kun 
rakennetaan uutta Poria. Tulevaisuuden kunta on sivistys- ja 
elinvoimakunta, jossa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen 
korostuu.
 
Pori kuuluu useimmilla tunnusluvuilla kaupunkien kärkikymme-
nikköön. Porissa on kymmenenneksi eniten asukkaita ja yrityksiä 
sekä 11:nneksi eniten työpaikkoja. Porin vahvuutena on kerta 
toisensa jälkeen uusiutunut ja monipuolinen elinkeinorakenne. 
Alueella on vahvoja teollisia keskittymiä kiertotaloudessa sekä 
automaatio- ja robotiikassa. Lähtökohdat kaupungin kasvulle 
ovat kunnossa. 
 
Pori on korkeakoulu-, tapahtuma- ja luontokaupunki. Porissa on 
noin 8 000 opiskelijaa, joista seitsemän kymmenestä on korkea-
kouluopiskelijoita. Pori on tapahtumien suurkaupunki, josta löy-
tyy useita tapahtuma-ankkureita. Porissa on kansallinen kaupun-
kipuisto, Selkämeren kansallispuisto sekä helmenä Yyteri. Pori 
on myös monipaikkaisuuden ja vapaa-ajan keskus, josta löytyy 
11:nneksi eniten vapaa-ajan asuntoja koko maassa. 
 

 JOHTOAJATUS 

  
SUJUVAN ARJEN JA 
KESTÄVÄN KASVUN  

KOTIKAUPUNKI

Mikä tekee Porista Porin?  
Mikä on Porin juttu? 
 
Vastauksia kuultiin kaupunkilaisilta ja si-
dosryhmiltä. Tulokset olivat kirkkaat:  
Porissa koetaan olevan ”kaikki tarvittava”, 
kaupunki on ”ihmisen kokoinen” ja  
”helposti saavutettavissa”. 
 
Porin johtoajatus on sujuvan arjen ja  
kestävän kasvun kotikaupunki.  
Johtoajatusta toteutetaan yhteisellä  
tekemisellä yhdessä asukkaiden, yritysten 
ja yhteisöjen kanssa.
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Kohtelemme toisiamme 
reilusti ja oikeudenmukai-
sesti. Porilaisuus on vahvaa 
yhteisöllisyyttä. Kaupungin 
monipuolisuus on ylpeyden 
aihe. Olemme kotiseutu- 
rakkaita.

Tartumme epäröimättä  
uusiin mahdollisuuksiin.  
Villit ja uniikit ideat  
houkuttelevat ja  
vievät meitä eteenpäin.  
Rohkaisemme toisiamme  
luovaan ajatteluun.  
Sitkeys ja luja tahto  
kantavat meidät yli  
esteiden.

Tieto on kivijalka. Se antaa 
meille mahdollisuuksia ja  
sitouttaa asioihin. Tieto  
kuuluu kaikille. Luottamus 
päätöksentekoon ja sen  
valmisteluun syntyy vuoro- 
puhelulla. Kaupunkilaiset  
keskustelevat ja osallistuvat. 
Me koemme rakentavamme 
porilaisten tulevaisuutta,  
yhdessä. RA
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Olemme kiinnostava, veto- ja pitovoimainen kaupunki. Pori 
on houkutteleva paikka yrityksille, asukkaille ja opiskelijoil-
le. Matkailija etsii elämyksensä täältä. Ja porilainen.  
Hän kasvaa ja kouluttautuu, ja suhde jatkuu eliniän. 

Visio sisältää seuraavat tavoitteet:

Onnellinen ja turvallinen kaupunki  
Porilaiset voivat hyvin ja toimivat energisesti. Asukkaiden aktii-
visuus ilmenee yhdistysten toiminnassa ja vaikutuksessa. Runsas 
liikunta parantaa elämisen laatua. Pori on kulttuurikaupunki, 
joka tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Yhdessä olemme rakenta-
neet kaupungin, jossa jokainen voi elää itsensä näköistä elämää.

Elinikäisen koulutuksen yliopistokaupunki  
Porilaiset saavat hyvän koulutuksen varhaiskasvatuksesta omaan 
yliopistoon asti. Opetus on kaikille ikäryhmille korkeatasoista ja 
monikielistä. Pori rohkaisee elinikäiseen oppimiseen. Opiskelijalle 
Pori on helppo ja edullinen paikka. Tutkinnon jälkeen Porin seutu 
tarjoaa työtä ja sujuvaa elämää.  

Kestävän kasvun kaupunki  
Pori näyttää suuntaa teollisuuden uudistumisessa ja oivalluk-
sissa. Valikoima on laaja: kiertotalous, vihreä kasvu, teknologia-
metallit. Pori tunnetaan automaation ja robotiikan kaupunkina. 
Yrittäjä kokee kaupungin vetovoimaiseksi ja tänne on helppo si-
joittua. Kestävä kasvu on kaikkien yhteinen päämäärä. Koulutus, 
tutkimus ja elinkeinoelämä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa.

VISIO  
 

PORI ON  
KASVUN KAUPUNKI



KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goal, 
SDG) ovat YK:n luomia ja edistämiä kestävän kehityksen maail-
manlaajuisia tavoitteita. Vastuu niiden toteuttamisesta on kaikil-
la YK:n jäsenvaltioilla ja viime kädessä näiden valtioiden hallituk-
silla, kunnilla, yrityksillä, koulutuslaitoksilla ja julkisilla palveluilla. 
Siis: meillä kaikilla. Suurin osa tavoitteista toteutetaan kuntata-
solla. Tavoiteohjelma Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta ja 169 
alatavoitetta. Alla olevassa kuvassa on esitetty kaikki tavoitteet 
kolmen ulottuvuuden kautta: ekologinen, sosiaalinen ja taloudel-
linen kestävyys. 

Porin uusi strategia on laadittu edellä mainittujen kestävän ke-
hityksen ulottuvuuksien ja tavoitteiden toimiessa viitekehyksenä. 
Niiden yhteensopivuutta strategian elementteihin ja tavoitteisiin 
on tarkasteltu työn eri vaiheissa. Tulevaisuuden Pori on rakentu-
nut ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle poh-
jalle. Strategiassa on esitetty, mitä kestävän kehityksen tavoit-
teita Porissa toteutetaan jokaisen painopisteen ja läpileikkaavan 
teeman osalta. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta 
raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle.
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PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

HYVINVOIVA PORI
 
TOIMIVAT PALVELUT YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA
PORI ON LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI
JOKAISELLA PORILAISELLA ON MAHDOLLISUUS TERVEELLISEEN, AKTIIVISEEN JA TURVALLISEEN ELÄMÄÄN

KASVAVA PORI
 
ASUKASMÄÄRÄÄN VAIKUTTAMINEN
PORI MAHDOLLISTAA YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA UUDISTUMISEN
TOIMIVAT YHTEYDET
YLIVERTAISET ASUINYMPÄRISTÖT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

OSAAVA PORI
 
KOULUTUSTARJONTA VARHAISKASVATUKSESTA YLIOPISTOON
OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS
TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN (TKI) LISÄÄMINEN YRITYKSISSÄ JA KORKEAKOULUISSA



KASVAVA PORI

ASUKASMÄÄRÄÄN VAIKUTTAMINEN
Teot:
• Palvelumme tukevat lapsiperheitä.
• Asettumis- ja sijoittumispalvelumme helpottavat Poriin muuttamista 

kotimaasta ja ulkomailta.
• Lisäämme tavoitteellisesti työhön ja koulutukseen perustuvaa  

maahanmuuttoa.
• Tuemme monipaikkaisuutta ja etätyömahdollisuuksia.
• Mahdollistamme vapaa-ajan asuntojen muuttamisen ympärivuotiseen 

käyttöön. 
• Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina.
• Panostamme kaupunki- ja asukasmarkkinointiin.
• Kehitämme Poria opiskelijaystävällisenä kaupunkina.

PORI MAHDOLLISTAA YRITYSTOIMINNAN KASVUN 
JA UUDISTUMISEN 

Teot:
• Rohkaisemme ja autamme uusien yritysten perustamisessa.
• Edistämme aktiivisesti yritysten ja investointien sijoittumista Porin  

seudulle.
• Mahdollistamme yritysten kasvun: tonttituotanto, vesi, energia,  

tietoverkot ja liikenneyhteydet, osaava työvoima.
• Tarjoamme nopeat ja digitaaliset lupaprosessit.

TOIMIVAT YHTEYDET
Teot:
• Nopeat ja turvalliset tieliikenneyhteydet Helsingistä, Tampereelta ja 

Turusta.
• Tampere-Pori radan matka-ajan lyhentäminen ja palvelutason nosto.
• Lentoliikenteen ja ilmailualan klusterin kehittäminen.
• Rahtiliikenteen logistiikan kehittäminen: satama, raideliikenne,  

lentokenttä, tiet.
• Kattava ja vähäpäästöinen joukkoliikenne.
• Ajanmukaiset tietoverkot.
• Suomen parhaat pyörätiet ja -reitit.

YLIVERTAISET ASUINYMPÄRISTÖT JA KESKUSTAN 
KEHITTÄMINEN
Teot:
• Kestävä kaupunkisuunnittelu ja ympäristörakentaminen. 
• Moni-ilmeisten asuinalueiden sekä niiden palvelutason ja arvojen  

vahvistaminen. 
• Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.



OSAAVA PORI

KOULUTUSTARJONTA VARHAISKASVATUKSESTA 
YLIOPISTOON
 
Teot:
• Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt  

sekä laadukas opetus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
• Monikielinen lukio- ja ammatillinen koulutus.
• Oma monitieteinen yliopisto.
• Alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten tukeminen.
• Osaamisperusteinen maahanmuutto. 

OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS 

Teot:
• Asettumis- ja sijoittumispalvelut yhteistyössä maakunnan toimijoiden 

kanssa.
• Työelämälähtöinen koulutus yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden 

ja elinkeinoelämän kanssa.
• TE24-uudistuksen toteuttaminen vaikuttavasti.
• Valmistuneiden nopea työllistyminen ja jääminen alueelle.
• Joustavat varhaiskasvatuksen palvelut tukevat nopeaa työllistymistä. 

TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN 
(TKI) LISÄÄMINEN YRITYKSISSÄ JA  
KORKEAKOULUISSA
Teot:
• TKI-rahoituksen ja -hankkeiden nostaminen valtakunnalliselle tasolle.
• Valtion ja kaupunkiseutujen sopimukselliset menettelyt, kuten  

ekosysteemisopimus, maankäyttö, asuminen, liikenne (MAL).
• Lentokenttäalueen kehittäminen turvallisuusalan tutkimus- ja innovaa-

tioalustana sekä monimuotoisena oppismisympäristönä. 



HYVINVOIVA PORI

TOIMIVAT PALVELUT YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN 
HYVINVOINTIALUEEN KANSSA
 
Teot:
• Asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen.
• Hyvinvointisuunnitelmat ja -raportit tehdään yhdessä.

PORI ON LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI 
Teot:
• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on meille erityisen tärkeää.
• Harrastamisen Porin malli: takaamme jokaiselle porilaiselle lapselle ja 

nuorelle harrastuksen.
• Otamme lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöön lisätäksemme  

lasten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan.
• Pidämme leikki- ja lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa.

JOKAISELLA PORILAISELLA ON MAHDOLLISUUS 
TERVEELLISEEN, AKTIIVISEEN JA TURVALLISEEN 
ELÄMÄÄN
Teot:
• Kaupungin poikkihallinnollinen liikkumisohjelma. 
• Julkiset tilat harrastekäyttöön ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.
• Kaikkien ikäryhmien osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämi-

nen.
• Lasten ja nuorten oikeus vaikuttaa: itsensä ilmaiseminen, medialukutaito 

ja suomalaisen demokratian tuntemus.
• Syrjäytymisen ehkäisemiseksi vähennämme yksinäisyyttä ja osattomuutta.
• Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja 

asumiselle.



LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT:

DIGITALISAATIO 
VASTUULLISUUS
VIESTINTÄ
TASAPAINOINEN TALOUS

Hyödynnämme digitalisaation mahdollistamien palveluinnovaatioiden 
kehittämisen ja tarjoamme asiakkaillemme sujuvan ja saavutettavan 
digitaalisen palvelukokonaisuuden. Täydennämme ja parannamme  
palveluprosesseja automatisoinnin ja robotiikan avulla.

Johdamme Poria ajantasaisen tiedon pohjalta. Tiedon ja analytiikan  
avulla pystymme ennakoimaan asiakkaiden palveluntarpeita ja tekemään 
oikea-aikaisia toimenpiteitä palvelujen parantamiseksi. Lisäksi pystymme 
seuraamaan tehtyjen päätösten, toimenpiteiden ja palvelujen vaikutta-
vuutta sekä optimoimaan tarkemmin resursseja. 

Laadimme ja toteutamme digiohjelmaa ja panostamme henkilöstön  
digiosaamiseen. Pori toimii ketteränä digitaalisena kehittäjänä sekä  
aktiivisena verkostotoimijana laajemmissa kuntien digitalisaatioon  
liittyvissä kehittämishankkeissa. Kansallisesti ja kansainvälisesti Pori on 
digitaalisten palvelujen ja mallien kehittäjänä kokoaan suurempi toimija.

DIGITALISAATIO



VASTUULLISUUS

HIILIKÄDENJÄLJEN LISÄÄMINEN
Käytämme voimavaroja viisaasti. Resurssiviisas Pori tarkoittaa, että kaupun-
ki on hiilineutraali, sitoutunut kiertotalouteen ja luonnonvarojen kestävään 
käyttöön. Hiilikädenjäljellä tarkoitamme vähäpäästöisen toiminnan mahdol-
listamista ja päästöjen vähentämistä tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
uudistamisen avulla.
• Pori on hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalit kunnat (HINKU)  

-ohjelman tavoitteet ja tiekartta ohjaavat kaupunkimme kohti  
hiilineutraaliutta.

• Toteutamme resurssiviisautta edistävää kiertotalouden tiekarttaa ja 
edistymisestä raportoidaan vuosittain.

• Pori lämpiää uusiutuvalla energialla ja Porissa tuotetaan uusiutuvaa  
sähköä monin eri tavoin. 

PALVELUJEN ASIAKASYSTÄVÄLLISYYS,  
SAAVUTETTAVUUS JA ESTEETTÖMYYS
Yhdenvertainen asiakaspalvelu ja henkilökunnan arvostava sekä avoin asenne 
on meille kunnia-asia. Turvaamme esteettömän pääsyn kaupungin palvelui-
hin. Huomioimme saavutettavuuden palvelujen ja toimintojen (mukaan lukien 
digitaaliset) suunnittelussa, toteuttamisessa sekä kehittämistyössä.

YHTEISKUNTAVASTUU JA KESTÄVÄT HANKINNAT
Kestävillä hankinnoilla tarkoitamme, että hankinnassa otamme huomioon  
sen yhteiskunnalliset vaikutukset eri vastuiden kautta: 
• Ympäristövastuu tarkoittaa ilmastotekoja, kestävää kulutusta ja  

kierrätystä sekä turvallisia tuotteita. 
• Sosiaalinen vastuu tarkoittaa työllistämistä, ihmis- ja työelämän  

perusoikeuksia sekä esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
• Taloudellinen vastuu tarkoittaa harmaan talouden torjuntaa,  

luotettavia sopimuskumppanuuksia, kustannus- ja prosessitehokkuutta 
sekä innovatiivisia hankintoja. 

• Elinkeinopoliittinen vastuu tarkoittaa markkinavuoropuhelua osana  
hankintojen valmistelua, pienhankintojen kilpailuttamista sekä alueen 
omien markkinoiden kannalta positiivisten vaikutusten tunnistamista.

Reilun kaupan kaupunkina edistämme myös hankintojen eettisyyttä.

OSAAVA, HYVINVOIVA JA INNOSTUNUT  
HENKILÖSTÖ
Kehitämme uudenlaista työskentelykulttuuria ja kokeilemme rohkeasti uutta. 
Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää työtään sekä lisäämme 
työnteon sujuvuutta ja joustavuutta. Tuemme erilaisin toimenpitein henkilös-
tön työhyvinvointia, mistä vastuu kuuluu koko henkilöstölle. Tarjoamme  
kattavat työterveyshuollon palvelut ja panostamme ennalta ehkäiseviin  
toimintamalleihin. Kannustamme esihenkilöitä johtamisosaamisensa  
kehittämiseen ja tarjoamme heille tukea ja toimintamalleja päivittäiseen 
johtamistyöhön.



VIESTINTÄ

Jokainen porilainen on Porin paras lähettiläs!  
Porilla on vahvuuksia ja maailma ansaitsee kuulla niistä.  
Jokainen asukas voi omalla sanomisellaan, tekemisillään 
ja asenteellaan vaikuttaa siihen, miten Pori näyttäytyy 
muille. Onnistumisista saa olla rohkeasti ja avoimesti 
ylpeä, ja näin vahvistaa myönteistä mielikuvaa elävästä  
ja menestyvästä kotikaupungista.

Jatkamme menestyksekästä ja pitkäjänteistä brändityö-
tä. Pori on tapahtumakaupunki ja urheilu- ja kulttuuri-
elämä on vahva osa porilaista identiteettiä. Kirkastamme 
edunvalvontaa yhteisellä sanomalla ja kärkiviesteillä.  
Asetamme edunvalvonnalle ja vaikuttajaviestinnälle  
selkeät tavoitteet ja arvioimme niiden toteutumista.

TASAPAINOINEN TALOUS

Strategian menestyksellinen toteuttaminen perus-
tuu kaupungin talouden antamiin mahdollisuuksiin ja 
liikkumavaraan. Terve talous luo pohjan pitkäjänteiselle 
strategiatyölle. Sen keskeisimmät tunnusmerkit ovat 
kasvuun perustuen kaupungin ja kaupunkikonsernin tu-
loksentekokyky ja kaupungin maltillinen velkaantuminen. 
Tytäryhteisöjen taloudellisen sekä toiminnallisen menes-
tymisen varmistaminen on olennainen osa strategiaa. 
Kaupungin tulokehityksen osalta tytäryhteisöjen tulou-
tuksilla on jatkossa isompi merkitys.



Strategia ohjaa kaupungin suunnittelua ja toimintaa.  
Strategiasta johdetaan toimialoille pitkän aikavälin tavoitteet  
sekä vuositavoitteet ja niiden mittarit osaksi talousarviota.  

Tavoitteiden toteutumista seurataan talousraportoinnin yhteydessä.  

Porin kaupungin strategia 2030
11.4.2022


