
  

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA  

 

Kunnanhallitus 
 1/2018 

Kuntakehitysjaosto  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.1.2018 klo 17.00 – 1955 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-
johtajana) 

Laukka Jorma  puheenjohtaja 

Kilpeläinen Antti 

Ruskeepää Mika 

Saarinen Maria 

Juha Virkki                 

   

     

    

 

     

    

 
  Autere Mikko, tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 1 – 3 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 7.2.2018.  

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 

Maria Saarinen ja Antti Kilpeläinen. 

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 26.2.2018 

Allekirjoitukset 

 

 

Maria Saarinen  Antti Kilpeläinen  

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 27.2.2018  
Virka-asema 

Tekninen johtaja  Mikko Autere 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu   

 

 
2 

 

Kuntakehitysjaosto 1 §   31.1.2018     
 

 

PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 

 

Khall § 12, liite 2 ./.. 

Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneentaulun 

muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 

 

Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitetty 

liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman 

sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa. 

 

Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala, 

hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä 

talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallintoja 

talous -toimiala. 

 

Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset tavoitteet, 

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 muodostaa 

tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoimanäkökulman 

suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus tekee oman työnsä vas-

taavalla tavalla. 

 

Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyöskentely) 

sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista 

mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen. 

 

Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa valtuuston 

hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteuttamaan 

esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine perusteluineen. 

Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään 

lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen. 

 

Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelujen 

resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimivaltuudet). 

Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan selvitystarpeeseen 

sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vä- 

hän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täytäntöön-

pano-ohjeissa. 

./.. 
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Kuntakehitysjaosto 1 §   31.1.2018     

 

Khall § 12 ./.. 

Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esitysmuo-

dossa. 

 

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 varmistaa 

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 valmistelutyö-

hön 5/2018 

- ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018 

- kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018 

- kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018 

- kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa 

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 sivistyslautakunnalle 

ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 

 

Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan toukokuussa 

järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  _____________________________ 
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Kuntakehitysjaosto 1 § ELINVOIMAOHJELMAN VALMISTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja –toimiala. 

 

Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset tavoitteet, 

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, miten em. 

toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, missä elinvoi-

manäkökulman 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 tarkas-

telemalla SWOT –analyysia ja sen ajantasaisuutta sekä vanhaa elinvoimaoh-

jelmaa ja sen käytettävyyttä uuden pohjatyönä. 

 

Osallistumismenettelyjen osalta kuntakehitysjaosto määrittelee tavoitteet, keitä 

valmisteluun kutsutaan ja miten eri osapuolilla on mahdollista vaikuttaa elin-

voimaohjelman valmistelussa. Elinvoima on myös osa hyvinvointia, joten näi-

den ohjelmien osalta tehdään tarvittavaa yhteistyötä 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. Elinvoimaohjelman sisältöä kä-

sitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

Osallistumisen osalta yhdistetään sivistyslautakunnan kanssa kuntalaisten osal-

lituminen hankkeeseen järjestämällä maalis-huhtikuussa kuulemistilaisuus kun-

talaisille. Aikataulu ja ohjelma vahvistetaan seuraavassa kokouksessa kun asias-

ta on myös sivistyslautakunnan näkemys. 
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Kuntakehitysjaosto 1 §   31.1.2018     

 

Kokouksessa kirjattiin Pornaisten tämänhetkisiä vahvuuksia ja heikkouksia se-

kä toimintaympäristön muutosten aiheuttamia uhkia ja mahdollisuuksia, joita 

pidetään myös osana elinvoimaohjelman päivittämisen rakennetta. Swot-

analyysiä käsitellään vielä seuraavissa kokouksissa. 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Sijainti lähellä pääkaupunkiseutua 

- Viihtyisä ympäristö, jossa maalaisek-

sotiikkaa, mutta silti hyvät peruspalve-

lut 

- Hyvät julkiset liikenneyhteydet pää-

kaupunkiseudulle ja myös muualle 

(Bussiliikenne, Lahden oikorata, Len-

toaseman läheisyys) 

- Yhtenäinen kunnallispolitiikka yhteis-

ten asioiden edistämisessä 

- Hyvät ja kustannustehokkaat peruspal-

velut 

- Hyvä huoltosuhde (yhteiskuntaraken-

ne, ikärakenne, työttömyys) 

- Tasapainoinen ikärakenne 

- Sähköinen rakennuslupakäsittely no-

peuttaa asiointia (lupapiste.fi) 

- Pieni työttömyysaste 

- Infra: Toimiva vesihuolto, valokuitu 

liitettävissä olemassa olevaan infraan 

lähes kaikilla asutuilla alueilla. 110kV 

Sähköasema 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 paranta-

minen 

- 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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Kuntakehitysjaosto 2 §   31.1.2018     
 

 

 

Kuntakehitysjaosto 2 § KUNNAN MARKKINOINTI 

 

Kuntaan on laadittu markkinointivideo, joka lanseerataan lähiaikoina. 

Videon tarkoituksena on tonttimarkkinointi, mutta myös kunnan tietoisuuteen 

saattaminen. 

 

Menneisyys: mitä markkinoinnin keinoja menneisyydessä on esimerkiksi histo-

ria?  

Tulevaisuus: Miten kunnalle voitaisiin rakentaa imagoa markkinointivideon ym-

pärille? 

-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 tiimoil-

ta 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. 

 

_____________________________ 

 

 

Kuntakehitysjaosto 3 § MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS  

 

Seuraava kokous sovittiin keskiviikoksi 28.2.2018 klo 17. Seuraavaan kokouk-

seen kutsutaan myös yrittäjien edustaja paikalle. 

 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 


