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PORI. ASENNE. STRATEGIA 2025

Visio 2025

PORI KASVAA KESTÄVÄSTI JA
VERKOTTUU VAHVASTI.
PORILAINEN PÄRJÄÄ. AINA.

Koulusta tulisi hyytelölinna.
Haamuja olisi joka puolella.
Sateenkaari olisi metrilakua.
Pilvistä sataisi karkkia.
Koulun piha olisi tivoli.
Kuu on hattaraa ja aurinko on irtokarkkia.
Pulpetit olisivat suklaata.
Kouluun saisi tuoda lemmikkejä.
Käppärän koulun tokaluokkalaisten visio 2025.

STRATEGISET MITTARIT
Strategiset mittarit = kasvuun, elinvoimaan,
hyvinvointiin ja talouteen liittyvät mittarit
1.

Väestönlisäys

2. Työllisyysasteen kehitys
3. Kunnallisverotulon kehitys
4. Yhteisöverotulon kehitys
5. Aloittaneiden yritysten määrän kehitys
6. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän
kehitys (yritysperustanta)
7. Uusien työpaikkojen määrän kehitys yksityisellä
sektorilla yrityksen koon ja toimialan mukaan
8. Väestön koulutustasomittari (VKTM)
9. Lukion ja ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen kehitys
10. Tapahtumakävijöiden määrän kehitys
11. Työttömyysasteen kehitys
12. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%). Tavoitetaso:
korkeintaan 25 % kaikista työttömistä
13. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien määrän ja osuuden kehitys
Kehitys = 3 edellistä vuotta

PORILAISET TOIMINTATAVAT
PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

SAMA PORIKS

Miten ja millä periaatteilla Porin kaupunki toimii
• Porilaiset palvelut ovat asukas- ja asiakas-

Työn ja yrittämisen Pori

Hommaa ja meininkii tarttee ain ol

• Kilpailukykyinen ja vireä kaupunki.

• Totkai tääl pärjätää, jos vaa herrat herreil pyssyy.

• Paremmat liikenneyhteydet Poriin.

• Kyl se viäl mennee vanhaa näämää, potkukelkal

Lasten ja nuorten Pori

ja naistepyäräl.

• Edellytykset hyvälle lapsuudelle.

Kakaroitte ja melkei aikuiste Pori

• Turvallinen kehittyminen aikuiseksi.

• Täytyy laittaa vanhemmat koulupenkil.

Hyvän elämän Pori
• Ajanmukaiset palvelut.

• Kyl niist o ain pruukannu jottai tul ko vaa
pistetää kouluu tai töihi.

lähtöisiä digitalisaatiota edistäen.
• Kehitämme Poria ja porilaisia palveluita
yhdessä porilaisten kanssa.
• Edistämme Porin elinvoimaa ja porilaisten
hyvinvointia yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa.
• Noudatamme hyvän johtamisen ja
hallinnon periaatteita.
• Taloudenpitomme ja omistajapolitiikkamme

• Hyvinvointierojen kaventaminen.

Kyl se täs mennee muu vaiva ohel

on vastuullista ja pitkäjänteistä sekä

• Kaupunki keskustelee, kaupunki kuuntelee.

• Ans kattoo.

konsernin edun mukaista.

Tunnettu Pori
• Porissa tehdään, Porissa tapahtuu.
• Ennakkoluuloton yhteistyö.

• En mää kovi häävisti voi. Mut ei voi tua kaverikaa.
• Ei mittää, jutelkaa vaa, mää pirättele se
aikaa hevost.
Mitä ny taas!
• Mää en ainakaa ol tehny mittää! Mut kyl tääl
o porukkaa, joka tekkee mitä miälee tullee...
• Se oli se toine, en muist naamaa enkä nimmee
enkä sitä, mitä se teki.

• Porin kaupunki on mahdollistava ja
arvostava työnantaja.
• Porin maapolitiikka ja kaavoitus ovat
pitkäjänteistä ja ennakoivaa.
• Pori on media. Meillä koko henkilöstö viestii.
• Arvostamme porilaisuutta ja tuemme
toisiamme. Tuomme rohkeasti Poria esille.
• Kokeilemme uutta ja välillä myös epäonnistumme.
Otamme oppia tekemisistämme.
• Kansainvälisyys on arkipäiväämme.
• Otamme huomioon ympäristön ja kestävän
kehityksen kaikessa kaupungin toiminnassa.

PORI ON IHMISTEN JA TAPAHTUMIEN KAUPUNKI.
PORILAISUUS ON ASENNE.
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Porikielinen käännös Timo Koivisto.
Ulkoasu päivitetty 11/2017

Hyvinvointiohjelma

Elinvoimaohjelma
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