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Pori 2030 Strategia

HYVINVOIVA PORI

TOIMIVAT PALVELUT YHTEISTYÖSSÄ SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN  
KANSSA

• Asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut hallintorajat ylittäen.
• Hyvinvointisuunnitelmat ja -raportit tehdään yhdessä. 

PORI ON LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI

• 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

• 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.
 

HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

Hyvinvoinnin edistäminen on koko kaupunkiorganisaatiota koskeva perus-
tehtävä, jossa eri toimialojen yhteistyössä toteutetaan yksilöön, perhee-
seen, yhteisöihin ja elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. Kaupungin 
tulee seurata asukkaidensa hyvinvointia, raportoida siitä ja suunnitella 
kaupungin toiminta ja palvelut sen mukaiseksi, että ne mahdollisimman 
hyvin tukisivat asukkaiden hyvinvointia. 

Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hy-
vinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelu-
järjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Se koostuu 
monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puh-
taasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä 
ihmissuhteista.

Kerran valtuustokaudessa laaditaan hyvinvointikertomus, jossa kerrotaan 
porilaisten hyvinvoinnin tilasta ja haasteista. Vuosittain tätä tietoa täy-
dennetään hyvinvointiraportoinnilla. Hyvinvointisuunnitelmalla pureudu-
taan näihin porilaisten haasteisiin, se on keskeinen kaupungin strateginen 
asiakirja, joka jalkautetaan toimialoille. Hyvinvointisuunnitelma tarkentaa 
Pori 2030 strategiaa.
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Hyvinvointialue

Kaupungin kaikilla toimialoilla tehdään merkittävää työtä kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin eteen. Myös kaupungin asukkailla on oma tärkeä roolinsa. 
Asukkaiden osallistuminen eri tavoin asuin- ja elinympäristönsä kehit-
tämiseen ja vastuunottaminen omasta ja läheistensä hyvinvoinnista 
on perusta elinvoimaiselle ja hyvinvoivalle kaupungille. Elinvoimainen 
kaupunki mahdollistaa asukkaiden hyvinvoinnin - hyvinvoivat porilaiset 
tekevät päivittäin henkilökohtaisia valintoja hyvinvointinsa ja terveytensä 
vahvistamiseksi. Pori mahdollistaa myös Porissa vierailevien ihmisten viih-
tymisen. Porin kaupunki tukee erilaisin toimenpitein henkilöstön työhy-
vinvointia, mistä vastuu kuuluu koko henkilöstölle. Tarkemmat tavoitteet, 
toimenpiteet ja mittarit ovat Porin kaupungin henkilöstöohjelmassa.

Hyvinvointialue tuottaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen sekä muiden keskeisten toi-
mijoiden kuten järjestöjen kanssa on ensiarvoisen tärkeää asukkaiden 
hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyön yhdyspinnoilla tulee toimia.

Jatkossa kaupunkien ja kuntien roolissa näkyy vahvasti hyvinvoinnin, 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen merkitys. Uudenlainen 
toimintatapa edellyttää, että tehdään yhteistyötä kaupungin kaikkien 
toimialojen, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 
Keskeistä on mahdollistaa puitteet asukkaiden omatoimiseen hyvinvoin-
nin ylläpitoon ja edistämiseen.
  

Porin kaupungin HYTE-rakenne.



HYVINVOINTISUUNNITELMAN 2025 PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TEOT

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet on muodostettu aiemmin 
koottujen hyvinvointikertomuksen ja -raporttien esiin nostamista 
porilaisten hyvinvointihaasteista, kaupunginhallituksen ja -valtuuston 
tärkeistä huomioista sekä asiantuntijoiden ja toimialojen johtoryh-
mien näkemyksistä. Jokaiselle painopisteelle on kirjattu tavoitetila 
vuoteen 2025 sekä teot tavoitetilan saavuttamiselle ja mittarit sen 
mittaamiselle. Jokainen yksittäinen painopiste tukee muita painopis-
teitä ja yhdessä ne muodostavat yhtenäisen hyvinvoinnin edistämisen 
ja ennaltaehkäisevän työn kokonaisuuden.  
 
Painopisteet hyvinvointisuunnitelmassa 2025 ovat:

1. Mielen hyvinvointi
2. Liikkuminen
3. Terveelliset elintavat
4. Osallisuus ja aktiivisuus
5. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
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1. MIELEN HYVINVOINTI

Mielen hyvinvoinnilla on vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille 
ja arjen haasteiden kohtaamiselle. Mielen hyvinvointi on elämänhallintaa, 
joka käsittää sekä henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden. Siihen kuuluu 
itsensä ja toisten arvostaminen, taito olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa 
ja kyky luoda ihmissuhteita, mielekkyyden kokeminen, osallisuus sekä kyky 
toteuttaa omia päämääriään. Mielenterveys on arjen voimavara, terveyttä 
ja toimintakykyä sekä kykyä kohdata elämän haasteita ja vaihtelevia tilan-
teita. Mielen hyvinvointi ei tarkoita mielenterveysongelman poissaoloa vaan 
positiivista mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Ihminen voi elää hyvää ja 
mielekästä elämää sairauksistaan huolimatta. Mielenterveyden ylläpitäminen 
ja vahvistaminen ovat elämäntaitoa.  

Koronan vaikutukset ja vallitseva maailman tilanne haastavat monia jaksami-
sessa ja tulevaisuuden näkymissä. Erityisesti nuorten pahoinvointi, jaksami-
nen arjessa ja usko tulevaisuuteen on huomioitava. Nuorten aito kohtaami-
nen ja kuuleminen tukee nuorten kokemusta välittämisestä. Yksinäisyys on 
lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä ja yhteisöllisyyttä kaivataan. Moni työssäkä-
vijä on uupunut ja työnantajat tarvitsevat tukea huomioidakseen henkilöstön 
johtamisessa mielen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.  

Taloudellinen hyvinvointi tuntuu olevan uhattuna johtuen tämänhetkisestä 
maailman tilanteesta. Taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa turvallisuuden 
tunnetta ja tunnetta oman talouden hallinnasta. 

Tavoitetila 2025 

• Porilaisten kokemus yksinäisyydestä on vähentynyt ja yhteisöllisyydestä 
saadaan voimia arkeen. Porissa panostetaan ehkäisevään mielenterveys-
työhön ja mielenterveyden edistämiseen. Mielen hyvinvoinnista puhutaan 
avoimesti ja kannustavasti. Mielenterveysosaaminen on vahvistunut niin 
kaupunkilaisten kuin kaupungin työntekijöiden osalta. Kaupungin monia-
laisia palveluita, kuten kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä elinympäristöä, 
hyödynnetään ja ne tukevat mielen hyvinvoinnin edistämisessä.  

Teot tavoitetilan saavuttamiseen 

• Kehitetään asukastoimintaa ja luodaan kaupunkilaisille erilaisia mahdolli-
suuksia ihmisten kohtaamiseen.   

• Ehkäisevän mielenterveystyön koordinaation tueksi laaditaan ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. 

• Hyödynnetään Hyvän mielen kunta -hankkeen työkalupakkia kaupunkilais-
ten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.  

• Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukion koko henkilöstölle järjestetään 
mielenterveyden edistämisen koulutuksia vuonna 2023.  

• Perusopetuksessa toteutetaan digitaito- ja mediakasvatusta osana tunne- 
ja turvataitokasvatusta.

• Mahdollistetaan kulttuuri- ja harrastustoimintaa kaikille kaupunkilaisille ja 
viestitään niistä aktiivisesti.  

Mittarit tavoitetilan mittaamiseen 

• Tuntee itsensä yksinäiseksi – kouluterveyskyselyn ja Terve Suomi -tulok-
set, kaikki ikäluokat. 

• Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 
1000 vastaavan ikäistä. 

• Elämäänsä tai elämänlaatuunsa tyytyväisten osuus – kouluterveyskyselyn 
ja Terve Suomi -tulokset, kaikki ikäluokat.



2. LIIKKUMINEN

Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus edistävät ihmisen hyvinvointia ja ter-
veyttä ja vastaavasti liian vähäisellä liikkumisella on negatiivisia vaikutuksia 
terveyteen ja hyvinvointiin. Liikkuminen tulee ymmärtää kokonaisvaltaisena, 
perinteistä liikuntaa laajempana ilmiönä. Liikkuminen koostuu eri ikäryhmille 
laadittujen valtakunnallisten liikkumisen suositusten mukaisesti kevyestä lii-
kuskelusta ja arkiaktiivisuudesta, reippaasta tai rasittavasta liikkumisesta sekä 
lihaskuntoa, liikehallintaa ja tasapainoa kohentavasta toiminnasta. Fyysisen 
aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on ihmisten istumisen ja paikalla-
olon vähentäminen.     

Poikkihallinnollisen liikkumisohjelman laatiminen on kirjattu kaupungin uu-
teen strategiaan. Liikkumisohjelma ei itsessään liikuta vielä ketään, mutta se 
auttaa ymmärtämään kuinka laajasti ja toisaalta pienillä teoilla voidaan lisätä 
liikettä kaupunkilaisten arkeen. Liikkumisohjelman tavoitteena on lisätä koko 
kaupunkiorganisaation sekä kaupunkilaisten ymmärrystä fyysisen aktiivisuuden 
edistämisen merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle sekä keinoista kannus-
taa arkiaktiivisuuteen ja liikkuvampaan elämäntapaan.  

Tavoitetila 2025 

Porilaiset liikkuvat enemmän ja ovat fyysisesti aktiivisempia. He istuvat ja 
ovat paikallaan vähemmän. Liikkumisen edistäminen on koko kaupunkiorga-
nisaation yhteinen tavoite. Lasten ja nuorten lisääntyneet harrastusmahdolli-
suudet ehkäisevät syrjäytymistä. Eri puolilla kaupunkia on viihtyisiä, turvallisia 
ja liikkumiseen kannustavia paikkoja.  

Teot tavoitetilan saavuttamiseen 

• Laaditaan kaikki toimialat kattava liikkumisohjelma ja jalkautetaan siinä 
määritettävät toimenpiteet osaksi toimialojen arkea. 

• Kehitetään Harrastamisen Porin mallin toimintoja koulupäivän yhteydessä 
tapahtuvan lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseksi. 

• Luodaan vähän liikkuville lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille edellytyk-
siä liikkumiseen. 

• Huolehditaan, että eri puolilla kaupunkia sijaitsevat liikkumisympäristöt 
ovat viihtyisiä ja hoidettuja ja kannustavat liikkumiseen.  

Mittarit tavoitetilan mittaamiseen 

• Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA, pistemäärä  
• Vähintään tunnin päivässä liikkuvat – kouluterveyskysely 
• UKK-instituutin laatimien Terveysliikuntasuositusten mukaan liikkuvat – 

kaikki ikäryhmät 



3. TERVEELLISET ELINTAVAT

Terveellisillä elintavoilla, kuten nukkumisella, ravitsemuksella, liikunnalla, suun 
terveydellä ja päihteiden käytöllä on vaikutusta jokaisen asukkaan kokonais-
valtaiselle hyvinvoinnille ja arjessa pärjäämiselle. Kaupungin rooli on luoda 
asukkailleen mahdollisimman hyvät puitteet hyvinvointinsa edistämiseen ja 
ylläpitoon. Terveellisten elintapojen edistämisessä yhteistyö tulevan hyvin-
vointialueen kanssa on oleellista. 

Terveelliset elintavat opitaan jo varhaislapsuudessa, joten vanhempien elin-
tavoilla on merkitystä koko perheen hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksella ja 
koululla on merkittävä rooli, sillä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteute-
tuilla toimenpiteillä voidaan tavoittaa kattavasti kaikki lapset perhetaustasta 
riippumatta. 

Kaupunkiympäristön merkitys terveellisten elintapojen lisäämisessä on mer-
kittävä. Hyvä ja laadukas kaupunkiympäristö sekä kaupungin keskustassa että 
asuinalueilla kannustaa jalankulkemiseen ja pyöräilyyn. Laadukas kaupunkiym-
päristö tarjoaa viihtyisiä viher- ja kulttuuriympäristöalueita kaupungin sisällä, 
joissa on miellyttävää ja houkuttelevaa ulkoilla ja liikkua.  

Tavoitetila 2025 

Porilaiset elävät terveellisemmin, tunnistavat terveelliset elintavat ja arvos-
tavat niitä arjessaan. Porilaiset nukkuvat riittävästi, syövät terveellisesti, 
liikkuvat säännöllisesti ja ovat vähentäneet päihteiden ja nikotiinituotteiden 
käyttöä. Terveellinen ravitsemus, liikunta ja suunterveys ovat osa arkista kas-
vatusta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Porilaiset käyttävät aktiivisemmin 
tarjolla olevia monipuolisia kulttuuri-, taide- ja luontoelämyksiä. Kaupunkiym-
päristössä on hyvät jalankulku- ja pyöräilymahdollisuudet. Porilaiset nuoret, 
ystävät ja perheet lähtevät liikkeelle yhdessä. 

Yhdyspintatyö ja yhteistyö erilaisissa työryhmissä Satakunnan hyvinvointi-
alueen kanssa toimii saumattomasti.  

Teot tavoitetilan saavuttamiseksi 

• Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa edistetään terveellisiä, turvallisia ja 
liikunnallisia elämäntapoja suunnitelman mukaisesti. 

• Hyödynnetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tarkistuslistaa asuk-
kaiden hyvää ravitsemusta tukevista toimenpiteistä. Varhaiskasvatuksessa 
ja kouluissa käytetään ravitsemusneuvottelukunnan ruokailusuosituksia. 

• Toteutetaan Neuvokas perhe -lasten ja lapsiperheiden terveysneuvontaa 
tukevaa monialaista elintapaohjauksen mallia. 

• Toteutetaan varhaiskasvatuksen vanhemmille suunnattuja iltoja/tilaisuuk-
sia lasten hyvinvointiin liittyen myös yhteistyössä neuvoloiden ja suunter-
veyden kanssa. 

• Toteutetaan systemaattista päihdekasvatusta perusopetuksessa. 
• PAKKA-toimintamalli toimii yhteistyöverkostojen kanssa.  
• Yhdyspintatyö ja vastinparit hyvinvointialueelta sekä monialainen työryh-

mätyöskentely toimii.  
• Kaupunkiympäristössä edistetään jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia 

esimerkiksi sujuvien pyörätieyhteyksien ja turvallisten jalankulkuväylien 
avulla. Sujuva pyörätieverkosto asuinalueilta kaupungin keskustaan edis-
tää terveitä elintapoja. Elämyksiä tarjoava viher- ja kulttuuriympäristö 
kaupungissa houkuttelee asukkaita kulkemaan ja tutustumaan kaupunkiin 
jalan. 

Mittarit tavoitetilan mittaamiseen 

• Suositusten mukaisesti nukkuvien määrä on lisääntynyt. 
• Ruokasuositusten mukaiset ruokatottumukset ovat lisääntyneet. 
• Ylipainoisten osuus vähenee. 
• Hyödynnetäänkö Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tarkistuslistaa kun-

tien asukkaiden hyvää ravitsemusta tukevista toimenpiteistä? 
• Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%), 20-64-vuo-

tiaat. 
• Raittiiden ja nikotiinittomien nuorten osuus, kouluterveyskysely. 



4. OSALLISUUS JA AKTIIVISUUS

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu vaikuttaminen yhteisiin tai itseä koskeviin 
asioihin sekä yhteisössä osallisena oleminen. Aktiiviset kaupunkilaiset edis-
tävät oman hyvinvointinsa lisäksi yhteisön, myös kaupungin, hyvinvointia ja 
elinvoimaisuutta. Kaupungin tulee auttaa asukkaita viihtymään ja mahdollis-
taa yhteinen tekeminen ja saada kokemus yhteisöllisyydestä. Tässä tehtävässä 
kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoilla on merkittävä rooli. On tärkeää, että 
kaikille löytyy mielekästä tekemistä työ- tai opiskelupaikasta vapaa-aikaan ja 
jokainen pääsee vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin.  

Tavoitetila 2025 

Jokaisella porilaisella on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-aikaan ja harras-
tamiseen sekä kulttuuri- ja taide-elämyksiin osallistumiseen. Kaupunkilaisia 
otetaan mukaan kaupungin toiminnan ja kaupunkiympäristön suunnitteluun. 
Päätöksenteko on avointa ja kaupunkilaisia osallistavaa. Työllisyyden edis-
tämiseksi työllisyyspalveluilla on joustava yhteistyö järjestöjen, kaupungin 
toimialojen ja hyvinvointialueen kanssa. Maahanmuuttajien ja uusien asukkai-
den on helppoa kotiutua Poriin. Kaupungin toimialat vahvistavat keskinäistä 
yhteistoimintaa.  

Teot tavoitetilan saavuttamiseksi 

• Harrastamisen Porin malli lapsille ja nuorille.  
• Tiivistetään kulttuurin, liikunnan, nuorisopalveluiden ja vapaan sivistys-

työn yhteistyötä ja kehitetään harrastustoimintaa kaiken ikäisille.  
• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja on kaiken ikäisille. 
• Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toteuttaminen ja toiminnan lisääminen 

kaikkien asukasryhmien kanssa. 
• Kootaan osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia yhteiselle verkkosi-

vulle, jota tuodaan esille. 
• Toteutetaan osallistuvaa budjetointia ja viestitään siitä aktiivisesti. 
• Käytetään lapsivaikutusten arviointia (LAVA). 
• Poriin kotiutumisesta pidetään huolta yhdessä hyvinvointialueen kanssa. 
• Laaditaan ja toteutetaan yhdistysyhteistyöohjelmaa sekä tuetaan aktiivi-

sesti yhdistysten toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 
• Aktivoidaan työnhakijoita työllistymään tai työllistymistä edistäviin palve-

luihin.  
• Porissa toimivat poikkihallinnolliset hyvinvointia ja osallisuutta tukevat 

työryhmät ja foorumit. 

Mittarit tavoitetilan mittaamiseen 

• Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli aktiivisessa käytössä. 
• Kaupungin järjestämien osallistavien tilaisuuksien ja toimintojen määrän 

kasvu sekä näihin osallistuneiden määrän kasvu. 
• Kulttuurin edistäminen kunnissa – TEA, pistemäärä.  
• Työnhakijoiden aktivointiaste. 



5. TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ

Turvallinen, viihtyisä elinympäristö, luonto ja kulttuuritarjonta tukevat asuk-
kaiden aktiivisuutta, arjen jaksamista ja elämään tyytyväisyyttä. Turvallisuu-
den tunteella ja viihtyisyydellä on merkittävä vaikutus siihen, miten asukkaat 
uskaltavat osallistua ja liikkua arkiympäristössään. Luontoympäristöistä ja 
kulttuuritarjonnasta saadaan sekä suoria että välillisiä hyvinvointikokemuksia.  

Arvokkaat luontoympäristöt jarruttavat luontokatoa ja lajien uhanalaistumis-
ta, samoin ne edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoten koke-
muksia, harrastuksia ja hyviä elintapoja. Kulttuuriympäristön ja aineettoman 
kulttuuriperinnön vaaliminen voi edesauttaa hyvinvointia muun muassa pai-
kallisidentiteetin tuntemisen ja tukemisen, yhteenkuuluvuuden, jatkuvuuden 
tai merkityksellisyyden kokemisen näkökulmista.  

Turvallisuus muodostuu järjestelmällisestä yhteistoiminnasta viranomaisten, 
3.sektorin, yritysten sekä muiden toimijoiden kautta. Yhteisen tilannekuvan 
sekä tilanneymmärryksen avulla luodaan pohja päätöksenteolle, turvallisuut-
ta ylläpitäville ja sitä lisääville toimenpiteille. Porin kaupunki on varautunut 
häiriötilanteisiin. Kaupungilla ja asukkailla on valmius toipua tapahtuneesta. 

Tavoitetila 2025 

Porin elinympäristö tukee asukkaiden turvallista ja viihtyisää arkea. Asuk-
kaat osallistuvat elinympäristönsä kehittämiseen aktiivisesti ja arvostavat 
puhdasta elinympäristöä toiminnassaan. Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto 
huolehtii myös asukkaiden hyvinvoinnista. Porissa on helposti liikuttava, yh-
denvertaisuutta tukeva, turvallinen ja toimiva kaupunkiympäristö. Kaupunkia 
rakennetaan ja hoidetaan pitkäjänteisesti, kestävästi ja ajantasaiseen tietoon 
perustuen. Sosiaalinen ja rakenteellinen turvallisuustilanne ja riskitekijät on 
tiedostettu ja hallinnassa. Porilaiset kokevat olonsa turvalliseksi. Elinympäris-
tö edistää asukkaiden kotoisuuden tunnetta ja ylpeyttä asuinpaikkakunnas-
taan. 

 

Teot tavoitetilan saavuttamiseksi 

• Asuinympäristö pidetään viihtyisänä ja turvallisena. Luontokohteita, viher- 
ja virkistysalueita on arjen ympäristössä lähellä, helposti saavutettavissa, 
riittävästi ja eri käyttäjäryhmät huomioiden. Kohteista viestitään monika-
navaisesti ja näkyvästi. Asukkaita kuunnellaan uusien asuinalueiden sekä 
puisto- ja viheraluekohteiden suunnittelussa.  

• Kannustetaan kestävään liikkumiseen, kehitetään ja sujuvoitetaan pyöräi-
ly- ja jalankulkumahdollisuuksia sekä joukkoliikennettä.  

• Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään. 
• Laaditaan viherpalveluohjelma viheralueverkoston tavoitteelliseksi kehit-

tämiseksi ja laadun seurannaksi.  
• Päivitetään Turvallinen ja kriisin kestävä Pori -toimintasuunnitelma. 
• Huolehditaan riittävästä yleis- ja katuvalaistuksesta sekä parannetaan 

liikenneturvallisuutta. 
• Lisätään keskustan alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
• Tehdään turvallisuuden tunnetta tukevaa viestintää. 
• Määritetään väkivallan ehkäisyn ja jengiytymisen ehkäisevät toimet kau-

pungin toimintana. Nimetään väkivallan ehkäisyn koordinoinnin vastuu-
henkilö.  

• Panostetaan kotoutumiseen. 

Mittarit tavoitetilan mittaamiseen 

• Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen tulokset. 
• Katuturvallisuusindeksi.  
• Liikenneonnettomuustilastot, onnettomuusmäärätieto vuositasolla. 
• Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin €/as. (MayorsIndicators).  
• Asukastyytyväisyys (EPSI Rating Suomi -haastattelut).  



Hyvinvointisuunnitelma jalkautetaan toimialoille kaupungin hyvinvointiryhmän ja 
-tiimin kautta.   

Hyvinvointisuunnitelmaa täydentävät toimialoilla tehdyt tai tekeillä olevat  
yksityiskohtaisemmat toimintasuunnitelmat. Näitä ovat mm.  

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
• Ehkäisevä päihde- ja mielenterveyssuunnitelma  
• Porin kaupungin liikkumisohjelma 
• Yhdistysyhteistyöohjelma  
• Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli 
• Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -toimintasuunnitelma 
• KulttuuriPori 2030 -kehittämissuunnitelma 
• Kotouttamisohjelma 
• Viherpalveluohjelma 

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan kerran valtuustokaudessa tehtä-
vällä hyvinvointikertomuksella ja vuosittaisilla hyvinvointiraporteilla. Painopistei-
siin nimettyjen tavoitetilaa mittaavien mittareiden lisäksi hyvinvointikertomukses-
sa ja -raporteissa käytetään kansallisia vähimmäistietosisällön ja hyte-kertoimen 
mittareita.  

Vähimmäistietosisällön indikaattorikokonaisuuteen kuuluu 62 mittaria, jotka 
nostavat esiin kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ilmiöitä. 
Monialaiset indikaattorit auttavat ohjaamaan resursseja ja seuraamaan toiminnan 
vaikutuksia. Vähimmäistietosisällön indikaattoreista ollaan säätämässä Järjestä-
mislain 29§ mukaista asetusta vuoden 2022 lopulla, jonka jälkeen mittareiden 
käyttö kunnissa on velvoittavaa. 

Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka 
tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi 
niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Hyte-kertoimeen 
sisältyy 15 prosessi-indikaattoria ja 6 tulosindikaattoria.  

Talousarviossa on erillinen Porilaisten hyvinvointi -osa, jossa on kaksi  
koko organisaatiolle yhteistä tavoitetta.  

SEURANTA JA TOTEUTUS




