
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  2/2018 

Kuntakehitysjaosto  Sivu 

  7 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.3.2018 klo 18.00 – 19.45 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Laukka Jorma puheenjohtaja  

Kilpeläinen Antti 

Tikkanen Joija 

Ruskeepää Mika 

Saarinen Maria 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Autere Mikko tekninen johtaja, esittelijä,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 4 – 8 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 16.3.2018. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Joija Tikkanen ja Mika Ruskeepää. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Jorma Laukka  Mikko Autere 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 16.3.2018 

Allekirjoitukset 

     
 

Joija Tikkanen   Mika Ruskeepää 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen        .3.2018 
Virka-asema 

Tekninen johtaja Mikko Autere 
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Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  2 

Kunnanhallitus § 12  15.1.2018  19 

 

ELINVOIMAOHJELMAN JA MUIDEN OHJELMIEN KUNTALAISKUULEMISET 

 

Khall § 12, liite 2 Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneen-

taulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 
 

 Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitet-

ty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvoin-

tiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa. 

 

 Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala, 

hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä 

talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallinto- 

ja talous -toimiala. 

 

 Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:  

 

 1) Kehittäminen 

 2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

 3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 

 

 Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättä-

vät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muo-

dostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoi-

manäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus 

tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 

 

 Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyös-

kentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista 

mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.  

 

 Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa val-

tuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteutta-

maan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine peruste-

luineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään 

lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen. 

  

 Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelu-

jen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimi-

valtuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan sel-

vitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vä-

hän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täy-

täntöönpano-ohjeissa. 

      ./.. 
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Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  3 

Kunnanhallitus § 12  15.1.2018  25 

 

Khall § 12 ./.. 

 Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esi-

tysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on: 

 tilannekuva 1 sivu 

 skenaariot 1-2 sivua 

 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 

  

 Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja var-

mistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja. 

Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään 

kunnanvaltuustossa samanaikaisesti. 

 

 Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu: 

 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018  

 valmistelun käynnistäminen 2/2018 

 osallistumismenettelyt 3-4/2018 

 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmis-

telutyöhön 5/2018 

 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018 

 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018 

 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018 

 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanval-

tuustossa 10/2018 

 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien 

valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.  

 

Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslauta-

kunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.  

 

Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tou-

kokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________   ./.. 
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Kuntakehjaosto § 1 ./.. 

Elinvoimaohjelman valmistelujen käynnistäminen: 
 

Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja –

toimiala. 
 

Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, 

myös kolme läpileikkaavaa teemaa: 
 

1) Kehittäminen 

2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 
 

Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. kuntakehitysjaosto päättää omalta osaltaan, mi-

ten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, 

missä elinvoimanäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). 

Kunnanhallitus tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 
 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Elinvoimaohjelman valmistelu aloitetaan kunnanhallituksen esittämällä 

tavalla ja toteutetaan esitetyn aikataulun ja –ohjelman puitteissa. Työ 

aloitetaan tarkastelemalla SWOT –analyysia ja sen ajantasaisuutta sekä 

vanhaa elinvoimaohjelmaa ja sen käytettävyyttä uuden pohjatyönä. 
 

Osallistumismenettelyjen osalta kuntakehitysjaosto määrittelee tavoit-

teet, keitä valmisteluun kutsutaan ja miten eri osapuolilla on mahdollis-

ta vaikuttaa elinvoimaohjelman valmistelussa. Elinvoima on myös osa 

hyvinvointia, joten näiden ohjelmien osalta tehdään tarvittavaa yhteis-

työtä sivistyslautakunnan kanssa. 
 

Osallistuminen valmistelutyöhön mahdollistetaan myös kuntalaisille. 
 

Toimitaan kunnanhallituksen esitetyn aikataulun mukaisesti. 
 

Esitetään kunnanhallitukselle SWOT-analyysin tulokset. 
 

Kuntakehitysjaoston päätös: 
 

Aloitettiin työ ehdotuksen mukaisesti. Käsiteltiin SWOT –analyysiä ja 

tehtiin elinvoimaohjelmaan uusia esityksiä, joita SWOT –analyysin 

pohjalta otetaan huomioon elinvoimaohjelman päivittämisessä. Elin-

voimaohjelman sisältöä käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

Osallistumisen osalta yhdistetään sivistyslautakunnan kanssa kuntalais-

ten osallistuminen hankkeeseen järjestämällä maalis-huhtikuussa kuu-

lemistilaisuus kuntalaisille. Aikataulu ja ohjelma vahvistetaan seuraa-

vassa kokouksessa kun asiasta on myös sivistyslautakunnan näkemys.

     ./.. 
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Kuntakehjaosto § 1 ./.. 

Kokouksessa kirjattiin Pornaisten tämänhetkisiä vahvuuksia ja heik-

kouksia sekä toimintaympäristön muutosten aiheuttamia uhkia ja mah-

dollisuuksia, joita pidetään myös osana elinvoimaohjelman päivittämi-

sen rakennetta. Swot-analyysiä käsitellään vielä seuraavissa kokouksis-

sa. 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Sijainti lähellä pääkaupunkiseutua 

- Viihtyisä ympäristö, jossa maalaisekso-

tiikkaa, mutta silti hyvät peruspalvelut 

- Hyvät julkiset liikenneyhteydet pääkau-

punkiseudulle ja myös muualle (Bussi-

liikenne, Lahden oikorata, Lentoaseman 

läheisyys) 

- Yhtenäinen kunnallispolitiikka yhteisten 

asioiden edistämisessä 

- Hyvät ja kustannustehokkaat peruspalve-

lut 

- Hyvä huoltosuhde (yhteiskuntarakenne, 

ikärakenne, työttömyys) 

- Tasapainoinen ikärakenne 

- Sähköinen rakennuslupakäsittely no-

peuttaa asiointia (lupapiste.fi) 

- Pieni työttömyysaste 

- Infra: Toimiva vesihuolto, valokuitu lii-

tettävissä olemassa olevaan infraan lähes 

kaikilla asutuilla alueilla. 110kV Sähkö-

asema teollisuusalueen vieressä 

- -yhteisöllisyys ja talkoohenki 

- Kuuma yhteistyö 

- Yrittäjien taustatyö (messujen ja tapah-

tumien järjestäminen) 

- Vuokra-asuntojen puute 

- Teollisuustonttien jalostusaste suppea  

- Kunnan rajallinen taloudellinen liik-

kumavara 

- Pieni työpaikkaomavaraisuus 

- kevyen liikenteen väylien osittainen 

puute pääreiteillä 

- Elinvoima-asioiden edistämisessä pie-

net henkilöstöresurssit (ei erillistä hen-

kilöstöä, tehdään oman toimen ohella). 

Mahdollisuudet Uhat 

- Uudet asukkaat 

- Uudet yritykset ja yrittäjät 

- Monipuolinen tonttitarjonta 

- Liikkumismahdollisuuksien parantami-

nen 

- Lentokenttä 

- -kyläkaavat 

- informaatio ja osallistuminen 

- Markkinointi ja profiloituminen (esi-

merkiksi Hollywood of Finland) 

- Sähköisen viestinnän tehostaminen 

- Kustannusten nousu 

- Alueellinen epätasapaino 

- Muuttoliikkeen heikentyminen 

- väestön vähentyminen 

- palveluiden heikentyminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________   ./.. 
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Kuntakehjaosto § 4 ./.. 

 Elinvoimaohjelman ja muiden ohjelmien kuntalaiskuuleminen: 

 

 Sivistyslautakunta järjestää kevään aikana hyvinvointiohjelmaan liittyen 

yhdistyksille kuulemistilaisuuden 11.4.2018. Sivistyslautakunta kokoon-

tuu hyvinvointiohjelman valmisteluissa iltapäiväseminaariin 19.4.2018.  

 

 Kuntakehitysjaosto esittää yhteistä kuntalaisille suunnattua avointa kuu-

lemistilaisuutta torstaina 26.4.2018 kello 17-19. Tilaisuus voitaisiin 

järjestää kunnanvirastolla valtuustosalissa. Tavoitteena olisi, että työ-

ryhmätyöskentelyn avulla pohdittaisiin keinoja, mitä yhteistä elinvoima-, 

hyvinvointi- ja talousohjelmilla on ja miten kunnan päätöksenteossa voi-

taisiin ottaa huomioon kuntalaisten tarpeita ja yhteensovittaa niitä eri oh-

jelmien välillä. Tilaisuudessa voitaisiin alustaa ohjelmien laadintaa ja si-

sältöä ja pohtia asioita tältä pohjalta. Päivämäärä vahvistetaan, kun eri 

ohjelmien valmistelijoilta on saatu vahvistus asiaan. Ohjelma laaditaan 

yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 

 

Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

 

 Päätettiin ehdottaa sivistyslautakunnalle ja hallinnolle yhteistä avointa 

kuulemistilaisuutta, jossa käsitellään Elinvoima-, hyvinvointi- ja henki-

löstöohjelmaa ja niihin liittyvää ideointia torstaina 26.4.2018 kello 17-

19. Valtuutettiin tekninen johtaja sopimaan asiasta muiden valmisteli-

joiden kanssa. 
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ELINVOIMAOHJELMAN SISÄLLÖN LÄPIKÄYNTI 

 

Kuntakehjaosto § 5 Kunnanhallitus on antanut ohjeet elinvoimaohjelman laajuudesta 

 

- tilannekuva 1 sivu 

- skenaariot 1-2 sivua 

- kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

- toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 

 

Kokouksessa käsitellään näiden pohjalta jatkotyöskentelyn tarpeet ja 

mietitään, miten nykyisen elinvoimaohjelman sisältö vastaa nykytarpei-

ta ja mitä muutostarpeita on. 

 

Suunnitellaan ja jaetaan tehtäviä edellä mainittujen sisältöjen tuottami-

seen. 

 

Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

Käytiin läpi nykyistä elinkeino-ohjelmaa ja todettiin, että runkona käy-

tetään kunnanhallituksen ohjeen mukaista runkoa. Vanhat elinkeino-

ohjelmassa olevat käyttökelpoiset tavoitteet ja –asiat kerätään uuteen 

runkoon. Asia valmistellaan teknisen johtajan toimesta käsiteltäväksi 

seuraavaan kokoukseen. 
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KUNNANMARKKINOINTI 

 

Kuntakehjaosto § 2 Kuntaan on laadittu markkinointivideo, joka lanseerataan lähiaikoina. 

Videon tarkoituksena on tonttimarkkinointi, mutta myös kunnan tietoi-

suuteen saattaminen. 
 

Menneisyys: mitä markkinoinnin keinoja menneisyydessä on esimerkik-

si historia?  

Tulevaisuus: Miten kunnalle voitaisiin rakentaa imagoa markkinointivi-

deon ympärille? 
 

-mitä tapahtumia kunnassa on? 

-mitä palveluja kunnassa on? 

-maaseutu 

-hevosurheilu 

-ralli 

-motocross 

-hyvinvointipalveluja 

-muuta mitä? 
 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Markkinoinnin pohjalta mietitään, mitä muita markkinointikeinoja asian 

tiimoilta voidaan kehittää ja viedä eteenpäin.  
 

 Merkitään asia tiedoksi. 

  

 Kuntakehitysjaoston päätös: 
   

Mainosvideota ja kunnan profilointia videon pohjalta pidettiin erittäin 

hyvänä markkinoinnin keinona. Markkinointi otetaan osaksi SWOT –

analyysiä sekä mahdollisuutena kunnan kehittämisessä. 
 

Merkittiin tiedoksi. 

_______________ 
 

Kuntakehjaosto § 6 Mainosvideo pyörii nyt elokuvateattereissa ja sen on nähnyt jo yli  

30 000 katsojaa. Videosta on saatu paljon positiivista palautetta, se luo 

onnistuneella tavalla kuvaa Pornaisista ja lisää kunnan tunnettavuutta. 

Jatkoa on suunnitteilla. 
 

 Kunnan Facebook –sivustoilla on ollut noin 2400 kävijää videoon liitty-

en. 
  

 Merkitään tiedoksi. 
  

 Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

Merkittiin asia tiedoksi. Markkinointia ja kunnan tunnettavuutta tulee 

entisestään jatkaa. 
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KUNNANKESÄTYÖLLISTÄMINEN 

 

Kuntakehjaosto § 7 Kunnan kesätyöntekijöiden haku on käynnissä. Kesätyöpaikkoja voivat 

hakea 16-18-vuotiaat pornaislaiset nuoret 16.3.2018 mennessä. Hake-

muslomakkeet löytyvät www.pornainen.fi 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

Merkittiin asia tiedoksi. Kannatetaan myös yrittäjien tukea kesätyöllis-

tämisen osalta. Tämä asia on kunnanhallituksen käsittelyssä. 

 

 

 

 

 

MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS 

 

Kuntakehjaosto § 8 Tiedoksi: 

 Khall § 42 Yhdistys- ja seurataloavustusten haettavaksi julistaminen 

13.4.2018 mennessä. 

 

 Khall § 45 Nuorten kesätyöllistyminen pornaislaiseen yritykseen. 

 

Seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin keskiviikko 4.4.2018 kello 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


