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P O R V O O N K A U P U N K I S T R AT E G I A P R O S E S S I

Monta samanaikaista hanketta

Kaupunkistrategia

Arvio nykytilasta: mikä
Porvoossa on
ainutlaatuista, mitä pitää
kehittää?
Mikä muuttuu?
Megatrendit ja asukkaiden
arjen muutokset.
Visio ja pelisäännöt.
Kaupungin kehittämisen
tavoitteet.

Uusi keskeisten
alueiden
osayleiskaava

Kaupunki kasvaa. Kuinka
kehitämme
kaupunkitaajamaa
tulevaisuudessa?
Toimenpiteet keskustassa
ja ”kuumilla alueilla”?
Kaupungin kilpailukyky,
elinvoima, omaleimaisuus
ja ainutlaatuisuus
Asuminen, liikkuminen ja
arjen laatu.
Kestävä kehitys ja
resurssiviisaus.

Kunta
hyvinvoinnin
edistäjänä -hanke

Sote- ja maakuntauudistus
muuttaa kunnan roolia.
Minkälainen rooli
kaupungilla on
tulevaisuudessa
asukkaiden hyvinvoinnin
edistämisessä?

Kaupunkibrändin
kehittäminen

Mikä Porvoo on?
Missä asioissa Porvoo on
omaleimainen ja
ainutlaatuinen?
Tunnettuus ja vetovoima.
Brändilupaus ja pääviestit.
Porvoon tarina.

Unelmien
Porvoo
2030

Minkälainen strategia?
• Kantaa yli
valtuustokauden,
tähtäimessä vuosi 2030.
• Asukaslähtöinen.
Mahdollistaa kokeilevan
ja ketterän toiminnan
kehittämisen.
• Tiivis, yksinkertainen ja
helppo muistaa: sisältää
vision ja kaupungin
kehittämisen
keskeisimmät tavoitteet.
• Tarina korostuu.

Kuka tekee strategian?
Valmistelu ja päätöksenteko
•
•

Valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat
Johto, esimiehet ja henkilöstö

Mukana myös
•
•
•
•
•
•

Asukkaat
Nuoret (koulut)
Uudet porvoolaiset
Yhdistykset kuten urheiluseurat ja ikäihmisten
yhdistykset
Yritykset ja elinkeinoelämä
Muut sidosryhmät

Porvoon polku tulevaisuuteen (strategiaprosessi)
Tavoitteet
Unelmien
Porvoo 2030

Muutos
Megatrendit:
kuinka asukkaiden arki
ja alueen kilpailukyky
muuttuvat?

Nykytila
Missä olemme hyviä ja
mitä pitäisi kehittää?

Visio ja pelisäännöt
(arvot)

Tärkeimmät asiat,
jotka pitää tehdä, jotta
visio toteutuu.
Kokeilut.

Nykytila, muutos ja megatrendit
• Missä Porvoo on hyvä, ainutlaatuinen ja omaleimainen,
mitä pitäisi kehittää (aineistoanalyysi)?

• Minkälaisia muutoksia asukkaiden arkeen,
elinkeinoelämän toimintaympäristöön ja kaupungin
talouteen on odotettavissa (megatrendien ja
muutosvoimien analyysi)?
• Missä muut samankaltaiset kaupungit ovat maailmalla
onnistuneet ja minkälaisia strategisia painopistealueita
ne ovat murroksellisessa ajassa tunnistaneet
(benchmarking-analyysi)?
• Portinvartijakartoitus ja haastattelut (30): miten eri
ryhmät näkevät tulevien vuosien muutoksen, mitä
muutosilmiöitä ei ole huomioitu ja mihin on jo
varauduttu.

Aineistoja nykytila-analyysiin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talousselvitys (uusi)
Imago ja palvelutyytyväisyys (uusi)
Porvoon elinvoima ja kilpailukyky suhteessa muihin C21-kaupunkeihin (uusi)
Satamittari + muut elinvoimamittarit
Porvoon seutukunnan alueelliset kehitysnäkymät (TEM)
Matkailututkimukset
Timo Aron muuttoliikeanalyysi + muuttohalukkuuselvitys
Hyvinvointikertomus
Kouluterveyskysely
Koulutuspalveluiden laaturaportit
Lape-kysely lasten, nuorten ja perheiden palveluista
Strategian väliarviointi
Porvoon keskustan elinvoimalaskenta
Keskustatyöpajojen aineisto
Hinkuraportit ja ilmastonmuutostoimenpiteet

Vuorovaikutus ja viestintä
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Työpajat, seminaarit, infot, viralliset kokoukset
”Portinvartijakartoitus” eli noin 30 haastattelua
Popup-pisteet eri puolilla kaupunkia (tulevaisuuskysely
ja unelmien Porvoo 2030-videoiden kuvaaminen)
Tulevaisuuskysely (verkkokysely) asukkaille
Porvoo 2030 -keskustelutilaisuudet yhteistyössä
sanomalehti Uusimaan kanssa.
Club Strategi -keskustelutiaisuudet yhteistyössä
sanomalehti Östnylandin kanssa
Muut keskustelutilaisuudet (keskustatyöpaja ym.)
TID Business Forum keskustelupaneelit
elinkeinoelämän näkökulmasta yhteistyössä
TIDmedian kanssa
Haaga Helian palvelumuotoiluprojekti: unelmien
Porvoo 2030 nuorten ja opiskelijoiden kaupunkina
Kyselyt Team Porvoo – Team Borgå
älypuhelinsovelluksella (Future Dialog)

•

•
•

Porvoo.fi -verkkosivusto
(kaikki valmisteluun liittyvä aineisto)
Sosiaalinen media, mm. Twitter (porvoo2030,
borgå2030)
Mediaviestintä

Vaiheet ja karkea aikataulu
syys

loka

marras

Kaupunginhallitus
Laajennettu
jory

tammi

helmi

Nykytilan, muutoksen ja
megatrendien analysointi:
aineistoanalyysi, megatrendit,
portinvartijahaastattelut,
benchmarking-analyysi

Strategiaprosessin
suunnittelu

Kaupunginvaltuusto

joulu

maalis

huhti

Visio, strategiset valinnat,
niiden toimeenpanoa
tukevat hankkeet ja
kokeilut

touko

Poliittinen päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto
Ryhmäpuheenjohtajat

Lautakunnat
Kaupunginhallitus

Kickoff
(valtuusto,
laaj.jory)

Työpaja
(valtuusto,
laaj.jory)

Valtuusto
(talous)

Laaj. jory

Työpaja
(valtuusto,
laaj.jory)

Kaupunginhallitus ja
valtuusto

Asukasfoorumit,
verkkokyselyt ja
popup-kioskit

Laajennettu
jory

Kaupunkiorganisaation arvojen määrittely henkilöstön kanssa
Ohjausryhmän ja projektiryhmän työskentely
Porvoo
2020:
elinvoima

kesä

Keskustatyöpaja

Porvoo 2030:
oppiminen
digiaikaan
Haaga Helia:
Porvoo 2030
nuorten
kaupunkina

3 x Club Strategi:
internationalisering,
boendemiljö,
företagsamhet

Porvoo 2030:
tulevaisuuden
ikäihminen

TID Business
Forum:
elinkeinoelämä

Keskustelu henkilöstön kanssa, viestintä, some-keskustelut, Team-Porvoo -kyselyt

Projektiorganisaatio (työn suunnittelu)
Ohjausryhmä: kaupungin johtoryhmä
Projektiryhmä
•
•
•
•
•
•
•

Aino-Marja Kontio, viestintäpäällikkö (projektipäällikkö)
Anu Kalliosaari, henkilöstöjohtaja
Maija-Riitta Kontio, yleiskaavapäällikkö
Sari Myllynen, matkailu- ja markkinointipäällikkö
Mervi Makkonen, kehittämispäällikkö (sote)
Tuija Öberg, kehittämispäällikkö (sivistystoimi)
Paula Pulkkinen, pääluottamusmies, (henkilöstön edustaja)

Demos Helsingin asiantuntijat
•
•
•
•

Aleksi Neuvonen, founder
Antti Lippo, Development manager, urban services
Kaisa Schmidt-Thome, vanhempi tutkija
Leena Alanko, tutkija ja projektipäällikkö

Demos Helsinki (demoshelsinki.fi)
”Demos Helsingillä on aina kaksi asiakasta – työn tilaaja ja yhteiskunta, joka myös hyötyy projektista.
Toimintamme tarkoitus on pitkäjänteinen yhteiskunnallinen muutos, jota tehdään yhdessä erilaisten
kumppaneiden kanssa. Näitä kumppaneita ovat niin ministeriöt ja kaupungit, tutkijat ja yliopistot, yritykset,
virkahenkilöt, järjestöt ja säätiöt kuin kansalaisliikkeet ja aktivistit.”

”Demos Helsingin toiminnan perustana on kolme muutoksen työkalua: yhteiskehittäminen, ennakointi ja kokeilut.
Kun organisaatioita ja ihmisryhmiä tuodaan kehittämään yhdessä, syntyy muutos, joka juurtuu syvälle.
Tulevaisuuden ennakointi auttaa organisaatioita varautumaan eri skenaarioihin ja löytämään avaimet toivottavan
tulevaisuuden rakentamiseen. Kokeilut antavat organisaatioille tehokkaan keinon, jonka avulla ne voivat
käynnistää muutoksen ja oppia siitä yhdessä. Yksinkertaisesti sanottuna auttavat ymmärtämään mikä toimii.”
”Runsaan vuosikymmenen aikana Demos Helsingistä on kasvanut kansainvälisesti arvostettu ajatushautomo.
Demos Helsingissä työskentelee 39 eri alojen asiantuntijaa. Talossa on niin yhteiskuntatieteilijöitä,
sosiaalipsykologeja, taloustieteilijöitä, insinöörejä, filosofeja, muotoilijoita kuin kaupunkisuunnittelijoita. Meitä
yhdistää yksi asia: halu ja tarve yhteiskunnalliseen muutokseen.”

