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Pieni ja pippurinen Pornainen on persoonallinen ja 
kasvava kunta Uudellamaalla. Pornainen katsoo 
tulevaisuuteen luottaen ja tekee rohkeita ratkaisuja 
asukkaiden palvelujen ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Asukaslukutavoite
 2025: 5 250 asukasta
 2030: 5 500 asukasta
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Visio vuoteen 2030

Rohkeasti Pornainen!
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Strategiset 
päämäärät 2030



Strategiset päämäärät 2030

 Hyvinvoivat kuntalaiset ja laadukkaat palvelut

 Yritysmyönteinen Pornainen

 Viihtyisä ja yhteisöllinen Pornainen

 Tasapainoinen talous

 Kohti hiilineutraalia Pornaista
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Valtuustokauden 
tavoitteet 2025



Hyvinvoivat kuntalaiset 
ja laadukkaat palvelut
 Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- 

ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja 
seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.

 Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä 
varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.

 Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumisratkaisuja sekä hyvinvointia 
tukevia palveluita.

 Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen 
osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

 Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on 
edelläkävijä työnantajana.
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Yritysmyönteinen Pornainen

 Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit 
turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuuhintaiset 
toimitilat.

 Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysyhteistyö, 
yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.

 Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään parantamalla 
tietoliikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä luomalla 
innovatiivisia energiaratkaisuja.

 Luodaan edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiselle.

8



Viihtyisä ja yhteisöllinen Pornainen
 Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. 

Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksista.

 Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen 
väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.

 Pornaisten valttikortteja ovat maaseutumainen ympäristö, 
kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastusmahdollisuudet 
kunnan eri alueilla.

 Maankäytön ja asumisen suunnittelussa sekä rakentamisessa 
huomioidaan ympäristönäkökulmat, kuten kestävän kehityksen 
periaatteet ja lähiluonnon säilyttäminen.

 Pornaisissa kehitetään liikenneyhteyksiä ja liikkuminen kunnan sisällä on 
sujuvaa.
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Tasapainoinen talous
 Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on 

kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen 
houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja 
pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut 
perheille.

 Valtuustokaudella asukaskohtainen lainamäärä pysyy 
maltillisena.

 Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään 
harkiten.

 Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristö-
investointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka 
säästää pidemmällä aikavälillä.
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Kohti hiilineutraalia Pornaista

 Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.

 Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten
toimenpiteiden määrittelemiseksi.

 Kannustetaan yrityksiä ja muita kunnan sidosryhmiä
huomioimaan ympäristö- ja ilmastokysymykset
toiminnassaan.
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Strategisia päämääriä 
läpileikkaavat 
kokonaisuudet



Läpileikkaavat teemat

 Viestintä ja markkinointi

 Uudistaminen (ekologisesti kestävä kehittäminen,
proaktiivinen ote, aktiivisuus ja digitaalisuus)
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