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Elinvoimainen kunta

• Kunnan elinvoima ilmenee uudistumisena, kehityksenä ja 
joustavuutena. 

• Elinvoimainen kunta pystyy tuottamaan asukkailleen paikkakunnalla 
elämiseen tarvittavat palvelut, luomaan hyvinvointia ja ottamaan 
huomioon toimintaympäristön muutokset.

• Elinvoimainen kunta on tavoite, jonka saavuttamiseksi tarvitaan 
yhteistyötä kuntalaisten, yritysten ja sidosryhmien välillä.



Lähde: Elinvoimainen kunta, Suomen kuntaliitto 2017



Mitä kaupunki tekee tulevaisuudessa

Osaamisen ja sivistyksen 
edistäminen

Kaupungin elinvoiman 
edistäminen

Elinympäristön 
kehittäminen

Paikallisen identiteetin 
ja demokratian 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, 
yritystontit, alueen 
markkinointi, avoin data

• Vaikeasti työllistyvien tuki: 
etsivä nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö, 
kotouttaminen

• Resurssiviisaat toimintatavat ja 
kokeilukulttuuri

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Asukkaiden 
hyvinvoinnin 
edistäminen



Porin kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelma, teemat

• Kilpailukykyisiä ja menestyviä yrityksiä
• Uudet yritykset
• Olemassa olevien kasvu

• Osaavaa työvoimaa
• Yritysten osaamistarpeiden tunnistaminen
• Työnhakijoiden osaamisen tunnistaminen
• Työvoiman houkuttelu

• Hyvä saavutettavuus
• Liikenneväylien kehittäminen

• Vaikuttavaa edunvalvontaa



Kilpailukykyisiä ja menestyviä yrityksiä

• Elinkeinopalveluista toimeksiantosopimus Prizztech Oy:n kanssa
• Aloittavien yrittäjien neuvonta
• Toimivien yritysten kasvun tukeminen
• Yritysten kasvun esteiden tunnistaminen
• Yhteistyö alueen kuntien, SAMKin ja UCPorin kanssa yritysten 

kasvun esteistä nousevien laajempien kehittämiskokonaisuuksien 
toteuttamiseksi (TKI-projektit)

• Kasvun esteiden tunnistamisessa myös yritysten osaajatarpeiden 
kartoitus: piilotyöpaikat (nopea) ja kasvun myötä avautuvat 
työpaikat
• Osana Porin, Ulvilan ja Kokemäen työllisyyskokeilua



Kilpailukykyisiä ja menestyviä yrityksiä

• Työllisyyskokeilu 2021-2023 (Pori, Ulvila ja Kokemäki)
• Kunnalle siirtyy TE-toimiston vastuita työllistämisestä
• Kaikki alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajataustaiset ja 

vieraskileiset sekä ansiopäivärahan ulkopuolella olevat 
työnhakijat

• Erityisesti panostetaan yritysten työntekijätarpeiden 
tunnistamiseen ja työnhakijoiden osaamisen kartoittamiseen ja 
kohtauttamiseen
• Sekä piilotyöpaikat (nopea työllistyminen) että kasvun tuomat 

työvoimatarpeet (työllisyyskoulutukset, oppilaitokset)



Kilpailukykyisiä ja menestyviä yrityksiä

• Elinvoimainvestoinnit (talousarvio 2021)
• Tavoite panostaa yritysten sijoittumista edistäviin toimenpiteisiin
• Valmiusasteen nosto tukemaan yritysten nopeita 

sijoittumispäätöksiä
• Kohteena erityisesti Honkaluoto, Kirrinsanta, Peittoo ja uusi alue 

Perko
• Teollisuusalueiden kohdennettu markkinointi
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