
Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 
 

Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneentaulun muodossa ja sitä 

toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 

 

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. 

Kehittämisohjelmat sisältävät myös toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelun (taloudelliset 

resurssit, henkilöresurssit ja toimivaltuudet). 

 

Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja varmistaa niiden 

toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja. Ohjelmat hyväksytään 

kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa samanaikaisesti. 

 

 

Pornaisten Visio 

 
Aikaisempi Visio:  

 

Vuonna 2020 Pornainen on yhteisöllinen, luonnonkaunis ja turvallinen asuinympäristö. Asukkaiden 

ja yrittämisen hyvinvointi perustuu alueen elinvoimaisuuteen ja tarkoituksenmukaisiin 

liikennejärjestelyihin. 

 

Esitys kunnan visioksi: 

 

Muodostuu alla olevasta kartasta hieman kehitettynä (pois teksti ”yllättävän lähellä”) sekä 

sloganista: ”KESKELLÄ KAIKKEA – LUONNOLLISESTI LÄHELLÄ”. Tekstin väritys vaatii 

miettimistä. 
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Väestötavoite 
 

 

Aikaisempi väestöennuste v. 2014 vs. Tilastokeskuksen ennuste:  

 

v. 2015 – 5251 asukasta/5148 asukasta 

v. 2020 – 5629 asukasta/5235 asukasta 

v. 2025 – 6065 asukasta/5345 asukasta 

v. 2030 – 6533 asukasta/5749 asukasta 

 

Käytännössä väestönkasvu on ollut pysähdyksissä usean vuoden ajan ja vasta viimeisen vuoden 

aikana väestö on vähäisessä määrin lisääntynyt saavuttaen Tilastokeskuksen v. 2015 ennustaman 

tason. 

 

Esitys kunnan väestötavoitteeksi: 

 

v. 2017 – toteuman mukainen 

v. 2020 – 5350 asukasta 

v. 2025 – 5600 asukasta 

v. 2030 – 6000 asukasta 

 

Talousarvion kehystä määritettäessä otetaan kantaa seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa 

käytettävään väestömäärään. Samalla arvioidaan väestötavoitteen toteutumista ja tavoitteen 

saavuttamiseksi tarvittavia keinoja. 

 

 

Kehittämisohjelmien laadintaa ohjaavat strategiset tavoitteet 
 

 

Talous- ja henkilöstöohjelma 

 

Talouttamme hoidetaan kestävällä pohjalla niin, että savutetaan vähintään nollatulos vuosittain, 

korkeintaan nykyisellä verotasolla 

 

Velkamme pidetään korkeintaan tasolla 2 800 €/asukas – poikkeuksena kunnanvaltuustossa 

erikseen päätettävät investoinnit erityistä hyötyä tuottaviin kohteisiin. 

 

Henkilöstömme voi hyvin, koska sitä johdetaan hyvin ja kunnan toimintaa kehitetään 

tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Tuemme henkilöstömme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla 

osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä. 

 

 



Elinvoimaohjelma 

 

Varmistamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan panostamalla kuntakeskuksen kehittämiseen 

sekä kyläkeskusten rakenteen tiivistämiseen 

 

Tarjoamme kilpailukykyisen ja yhteistyöhön panostavan toimintaympäristön kunnassa toimiville 

yrityksille sekä kuntaan sijoittuville uusille yrityksille. Panostamme tonttitarjonnan lisäämiseen 

yritysalueiden vetovoiman parantamiseksi. 

 

Panostamme liikenneturvallisuuden parantamiseen kevyen liikenteen väylien suunnittelulla ja 

rakentamisella. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita osallistumaan liikenneväyliemme 

rahoittamiseen. 

 

Markkinoimme viihtyisää ja turvallista kuntaamme tehokkaasti ja uusilla innovatiivisilla tavoilla. 

Tiedotamme kunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista selkeällä tavalla myös sosiaalista mediaa 

hyödyntäen.  

 

 

Hyvinvointiohjelma 

 

Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä 

yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä. 

 

Etsimme uudenlaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelujen parantamiseksi. 

 

Kohdistamme erityisiä toimenpiteitä lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden 

lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot 

kunnan palvelutuotannossa. 

 

Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä 

kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden 

ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista osoittamalla niille myös taloudellisia resursseja. 




