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PAREMPI PORI
Me kokoomuslaiset olemme sitä mieltä, että Pori tarvitsee muutoksen
ollakseen
parempi
paikka
asua,
käydä
töissä,
yrittää,
varttua ja ikääntyä. Elää hyvää elämää.

Kaupungin moninaiset lakisääteiset tehtävät, joilla varmistamme jokaisen porilaisen hyvän elämän, vaativat vastuullista päätöksentekoa. Kuntavaaleissa valittujen päättäjien arvomaailma
ja tahtotila ohjaavat sitä, mihin asioihin kunnassa halutaan
panostaa ja käyttää rahaa. Porilaiset luottamushenkilöt päättävät, miten palvelut tuotetaan. Me kokoomuslaiset Porissa emme halua lisätä porilaisten verotaakkaa ja tahtotilamme on
tuottaa palveluita yhdessä kaupungin oman henkilöstön, yksityisen sektorin ja 3. sektorin kanssa. Valinta tuottamistavasta
pitää aina perustua kokonaisvaikutusten arviointiin.
Kokoomuksen ajamat arvot: vastuullisuus, oikeudenmukaisuus,
heikoimmassa asemassa olevista välittäminen ja taloudellisten
realiteettien ymmärtäminen pitää näkyä enemmän porilaisessa
päätöksenteossa. Meidän tulee kantaa vastuumme kestävästä
taloudesta, sosiaalisesti ja ekologisesti.

Meillä on sydän Porissa.
Edessäsi on kuntavaaliohjelma, jossa yhdistyy porilaisten
kokoomuslaisten vastuulliset ajatukset yhteiseksi tahtotilaksi
hyvinvoivan, elinvoimaisen, turvallisen ja menestyvän Porin
uudelleenrakentamiseksi ja aikaansaamiseksi.
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Parempi Pori tarvitsee taakseen pitkäjänteistä työtä, johdonmukaista johtamista ja vastuullisia valintoja, se ei käy käden käänteessä. Se ei onnistu tuijottamalla omaa napaa ja ajamalla omaa
etuaan. Parempi Pori tarvitsee tulevalla valtuustokaudella yhteistyötä, budjettikuria ja rohkeita, vaikeitakin päätöksiä.

Kokoomuksen lähtökohtana Paremmalle Porille on valtuustosopimus, joka määrittelee talousperusteiset rajat tulevalle valtuustokaudelle. Sopimukseen pitää löytää vastuullinen enemmistö,
jotta se toimii. Demokratiassa enemmistö päättää.

Hyvä elämä Porissa
Laadukasta koulutusta läpi elämän

Pori on kappale kauneinta Suomea
Maakunnan veturi Pori investoi ja kehittyy
Talous tasapainoon
Johdonmukaista johtamista, vastuullisia valintoja
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Hyvä elämä Porissa
Porin on oltava paikka, jossa on hyvä asua, jonne on hyvä muuttaa, ja
jossa on hyvä perustaa perhe. Me tarvitsemme tänne myös uusia porilaisia. Porin on oltava paikka, jossa voi opiskella, ja opintojen päätteeksi voi kiinnittyä työelämään. Porin on oltava paikka, jossa on
turvallista elää ja ikääntyä.

Hoidetaan porilaisten asiat kuntoon ajoissa
•

Hyvinvointiin panostettava kaikissa elämän vaiheissa.

•

Tulevaisuudesta ei voi säästää, lapsiin ja nuoriin pitää panostaa

•

Harrastustoimintaa pitää tukea. Vapaa-ajan harrastukset niin

lapsilla, nuorilla kuin varttuneemmillakin lisäävät hyvinvointia ja
ehkäisevät syrjäytymistä. Mahdollisuudet harrastamiseen ovat
kaupungissamme moninaiset.

•

Yhdistysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisättävä. Moni
yhdistys tai yhteisö on halukas kehittämään kaupunkia tai tarjoamaan esimerkiksi vanhustyön viriketoimintaa tai vapaa-ajan
harrastetoimintaa. Pyyteetön auttamisen halu ja tuki tulee ottaa
kiitollisena vastaan.

•

Päätöksenteon tulee perustua kokonaisvaikutusten arviointiin
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Kaupunkilaisten palvelut pitää olla kunnossa
•

Ikäihmisten hyvinvoinnin eteen on tehtävä töitä; viranhaltijoita on
tuettava

palveluiden

tuottamisessa,

seurantajärjestelmien

lä-

pinäkyvyyttä on parannettava ja lähiomaisten huoliin on suhtauduttava vakavasti.

•

Tilojen turvallisuudesta ja puhtaasta sisäilmasta ei saa tinkiä.

•

Hoitotakuusta pidettävä kiinni, sote- palvelujen jonoihin kiinnitettävä huomiota.

•

Sosiaali- ja terveyspalvelujen jonoja on lyhennettävä niin, että hoito on saatavilla kohtuullisessa ajassa.

•

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisista on huolehdittava –
henkilöstön sitoutuminen ja työsuhteiden jatkuvuus on edellytys
hyvään elämään Porissa

On satsattava myös uuteen
•

Hyvin olevista palveluista on otettava oppia ja niiden jatkuvuus on
turvattava.

•

Uusien toimintamallien käyttöönottoa tulee edistää.

•

Porilaisia on aidosti osallistettava kaupunkimme kehittämiseen
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Laadukasta
koulutusta läpi elämän
Me kokoomuslaiset olemme jatkuvan oppimisen puolesta-puhujia, koska haluamme parantaa meidän kaikkien elämänlaatua, hyvää elämää Porissa. Hyvän elämän perusteet saadaan kotoa, poliittisella
päätöksenteolla haluamme tukea vanhemmuutta. Tahdomme myös,
että koulutukseen ja kasvatukseen ohjatut resurssit käytetään viisaasti,
vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Päättäjien tulee tukea myös työikäisten opiskelua, sillä vain itsemme kehittämällä pystymme vastaamaan työelämän muutoksiin. Näin saamme aikaan mielekkäämpiä ja
pidempiä työuria sekä parempaa työllisyyskehitystä.

Luodaan vankka perusta lapsille ja nuorille

•

Vanhemmuutta ja kotien tekemää kasvatustyötä on tuettava.

•

Lapsiperheiden sote-palvelut tuotava päiväkotien ja koulujen
yhteyteen.

•

Koulujen ryhmäkokoihin on kiinnitettävä huomiota ja Porin on
noudatettava opetusministeriön suositusta maksimiryhmäkoosta.

•

Oppilashuollon tulee reagoida nopeasti ja

matalalla kynnyksellä.

•

Haluamme

saadaksemme

löytää
tärkeät

kestäviä

ratkaisuja

viranhaltijat,

esimerkiksi psykologit viihtymään Porissa.
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kuten

Rakennukset kuntoon ajatuksella
•

Koulu- ja päiväkoti-investointeja tehtäessä tila- ja pedagogisten
ratkaisujen tulee pohjautua tutkittuun tietoon.

•

Koulu- ja päiväkotirakennuksien osalta on kiinnitettävä parempaa
huomiota niiden huoltoon.

•

Kouluinvestointeja tulee tehdä, jotta opetus kyetään järjestämään
turvallisissa tiloissa.

Opinpolulta työhön kiinni
•

Porissa oltava mahdollisuus koulutuspolkuun varhaiskasvatuksesta
työelämään asti.

•

Oppilaiden ja opiskelijoiden on voitava suuntautua opinnoissaan
oman kiinnostuksensa mukaisesti.

•

Opinto-ohjaukseen panostamalla pidetään kaikki mukana. Yläkoulun ja toisen asteen opinto-ohjauksella on vahva merkitys koulupudokkaiden ja ilman tutkintoa jäävien nuorten määrän vähentämisessä.

•

Työikäisten opiskelua tukemalla saavutetaan mielekkäämpiä ja
pidempiä työuria sekä parempaa työllisyyskehitystä.

•

Porin panostettava sekä toisen että korkea asteen koulutuksen kehittämiseen.

•

Opinto- ja koulutustarjonnan tulee vastata alueemme yritysten
tarpeita. On tärkeää, että Porissa on mahdollisuus koulutuspolkuun varhaiskasvatuksen vuosista työelämään .
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Pori on kappale
kauneinta Suomea
Pori on laaja alue, jonka sisälle mahtuu suuri määrä kaupunginosia ja
kyliä. Kaupunkimaiseman lisäksi meiltä löytyy useita erilaisia puistoja, retkeilyreittejä ja luontokohteita lähiliikunta ja leikkipaikoista
puhumattakaan. Niiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen pitää jatkossakin kiinnittää huomiota, jotta porilaisten on mahdollisuus virkistäytyä ja viettää aikaa liikkuen ja ulkoillen omaa hyvinvointiaan vaalien.
Kaikki kaupunkimme alueet niin keskustassa, taajamissa kuin maaseudullakin ovat meille yhtä tärkeitä. Porin tulee olla paikka, josta jokainen löytää itselleen sopivan paikan asua ja olla onnellinen. Porin
eri puolilta (mm. Reposaari, Ahlainen, Lavia) on ajassa mitattuna
varsin lyhyt etäisyys keskustaan. Asuinalueista niin kaupungin keskustassa kuin maaseutumiljööstäkin pitää huolehtia.

Elämisen riemua ympäri laajaa kaupunkia
•

Porilaisilla oltava mahdollisuuksia virkistäytyä, viettää aikaa liikkuen ja ulkoillen sekä omaa hyvinvointiaan vaalien.

•

Porin valttina on lyhyt etäisyys ja ajomatka kaupungin laidoilta
keskustaan. Sitä pitää hyödyntää vetovoimatekijänä.

•

Asuinalueista niin kaupungin keskustassa kuin maaseutumiljööstäkin pitää huolehtia.

•

Puistoista, retkeilyreiteistä, lähiliikunta- ja leikkipaikoista on pidettävä huolta sekä niiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.
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Helmistä on huolehdittava aktiivisesti
•

Herkästi

haavoittuvan

luonnon

suojelusta

tulee

huolehtia.

Kokemäenjoen ja Itämeren puhtauteen tulee tulevaisuudessa erityisesti kiinnittää huomiota. Meidän tulee jättää tuleville sukupol-

ville Pori ympäristöineen paremmassa kunnossa kuin se on
tänään.

•

Yyteri on paikkana ainutlaatuinen ja sen hiekkarannasta dyyneineen pitää perityistä huolta, ja sen kehitystyötä tulee määrätietoisesti jatkaa. Sinne on investoitava, kaupungin ja yksityisten.

Tehdään Porista matkailijoiden paratiisi
•

Matkailijoille niin kotimaasta kuin Suomen rajojen ulkopuolelta
on kyettävä tarjoamaan uudenlaisia palveluita yhdessä yrittäjien ja
yritysten kanssa esim. kehittämällä Yyterin, Kirjurinluodon ja Kokemäenjoen virkistys- ja matkailumahdollisuuksia.

•

Kaupungin imagoa tulee kehittää yhdessä yrittäjien ja yritysten
kanssa, Pori on muutakin kuin kesäkaupunki.
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Maakunnan veturi Pori
investoi ja kehittyy
Jotta Porin kassaan saadaan menojen katteeksi myös tuloja, meidän tulee määrätietoisesti ja johdonmukaisesti kehittää kaupunkiamme. Porilaisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yksi tärkeimmistä
tehtävistä on Porin kehittäminen. Kukaan muu ei sitä tee puolestamme.
Ainoastaan kehittyvä kaupunki voi menestyä. Me kokoomuslaiset teemme töitä sen eteen, että Pori on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki.
Liikenneyhteydet Poriin on oltava kunnossa. Yhteistyössä paitsi koko
oman maakunnan, myös naapurimaakuntien, Pirkanmaan ja VarsinaisSuomen kanssa, meidän on pidettävä huoli siitä, että sujuvan liikenteen
varmistamiseen riittää rahaa myös valtion budjetista, koskipa se sitten
maanteitä tai rautatieverkostoa. Porin satamaa pitää pystyä hyödyntämään entistä paremmin.

Varmistamme elinvoimaisuuden
järkevillä investoinneilla
•

Porin keskustaa tulee kehittää. Elävä keskusta on paras todiste
elinvoimaisesta kaupungista.

•

Keskustan ulkopuolisilla alueillakin oltava mahdollisuus hyvään
elämään, työntekoon ja yrittäjyyteen.

•

Investoinnit lisäävät kaupungin elinvoimaa,

turvallisuutta ja pitävät mukana muuttuvassa yhteiskunnassa.

•

Investointien tason tulee olla maltillinen,

ottaen huomioon myöhemmin muodostuvat käyttömenot.
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Lupapalvelut sujuviksi
•

Rakennuslupakäytäntöjä tulee kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja
ennakoivammaksi.

•

Lupakäsittelyn on oltava nopeaa ja jouhevaa.

Mahdollistetaan uudet rohkeat ajatukset
•

Kaupungin tulee houkutella uusia yrityksiä (tonttitarjonta, kaavoitus) sekä tehdä rohkeita avauksia esimerkiksi kiertotalouteen ja
ympäristöteknologiaan keskittyneiden yritysten saamiseksi Poriin.

•

Yritysten osaamiseen globaalin liiketoimintaympäristön digitalisoitumisessa on panostettava.

•

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet on huomioitava entistä paremmin ja niitä pitää ottaa rohkeasti käyttöön, kun palveluja
uudistetaan.

•

Porin tulee laatia digitalisaatioon strategia ja sen oheen suunnitelma, jossa selvitetään mitä tehtäviä/työprosesseja voidaan digitalisaation avulla uudistaa ja automatisoida.

Kokoomuksen tavoitteena on tehdä Porista
Suomen yrittäjäystävällisin kunta.
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Talous tasapainoon
Talouden tulee olla tasapainossa ja terveellä pohjalla, jotta meidän
porilaisten turvallisesta arjesta voidaan pitää huolta elämän jokaisessa vaiheessa. Kokoomuksen mielestä palvelusetelin käyttö on
järkevää. Palveluseteli antaa vapauden valita erityisesti heille, joilla
muuten ei olisi siihen varaa. Porin tulee huolehtia ensisijaisesti lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan yhteisiä varoja vastuullisesti käyttäen. Emme voi sortua pikavippeihin kerta toisensa jälkeen.
Velat tulevat myöhemmin maksettavaksi, niitä karkuun ei pääse.
Meidän on sopeutettava kaupungin toiminta olemassa oleviin
tuloihin.

Sovitaan ja pidetään siitä kiinni
•

Kokoomus edellyttää tulevalle valtuustokaudelle talousperustaista
valtuustosopimusta.

•

Tarvitsemme budjettikuria. Talousarvio tulee laatia alusta asti
sellaiseksi, että sen mukaan viranhaltijat ja toimialat voivat toimia
ilman jatkuvia ylityspyyntöjä
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Keskitytään olennaiseen
•

Porin huolehdittava ensisijaisesti lakisääteisistä tehtävistään ja
velvoitteistaan yhteisiä varoja vastuullisesti käyttäen.

•

Veroprosentin jatkuva nosto ei ole vastuullinen ratkaisu kaupungin talouden pitkäjänteiseen hoitoon. Me kokoomuslaiset haluamme kaikkien porilaisten menestyvän.

Henkilöstö tekee tulevaisuuden
•

Porin kaupungilla on töissä paljon työntekijöitä, jotka tekevät työtä
suurella

sydämellä.

Kaupungin

henkilöstön

osaamiseen

tulee

panostaa tehtävien muuttuessa ja vaatimustason noustessa.

•

Turhan usein teemme työtä totutulla tavalla ilman, että edes harkitsemme

uusia

toimintamalleja

-

Kokoomus

haluaa

tähän

muutoksen, joka on toteutettava yhdessä henkilöstön kanssa.
Porissa on tähän kaikki mahdollisuudet, ne on vain hyödynnettävä.

Haluamme kehittää Poria pitkäjänteisesti.
Tarvitsemme vision Porista 2030,
jonka toteutamme yhdessä.
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Johdonmukaista johtamista,
vastuullisia valintoja
Meidän kaupunkilaisten on voitava luottaa Poriin. Päätöksenteon
tulee olla oikeudenmukaista, pitkäjänteistä ja läpinäkyvää - poukkoilun ja suhmuroinnin sijaan. Meidän on voitava luottaa, että päättäjät
tekevät päätöksiä koko kaupungin parhaaksi, kuitenkaan sivuuttamatta asukkaiden osallistamista, kuuntelemista ja aitoa kohtaamista.
Tarvitsemme rohkeita päätöksiä ja uudenlaista suoraselkäisyyttä niiden tekemiseen.

Teemme töitä porilaisille
•

Porilaisten osallistamismahdollisuuksia on lisättävä uusilla toimintatavoilla, digiloikka on otettu ja sen hyödyntämistä pitää jatkaa.

•

Kaupungin viestinnän tulee tulla porilaisia lähemmäksi, avoimemmaksi ja selkokielisemmäksi. Kaupunki on asukkaitaan varten.
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Johdamme ja kannamme vastuun
•

Kokoomus tarjoaa jämäkämpää ja johdonmukaisempaa johtajuutta, varmoja ja harkittuja päätöksiä.

•

Päätöksenteon kulttuurin pitää muuttua avoimemmaksi ja valintojen vastuullisiksi.

•

Tehtyjä päätöksiä on pystyttävä analysoimaan ja tarvittaessa
muuttamaan. Ketterästi.

•

Johtamisen ja päätöksenteon taustalla on oltava toimiva ja elävä
strategia sekä jatkuvasti päivittyvä tieto.

Muutamme mahdollisuudet todeksi
•

Tiedolla johtamiseen on satsattava nykyistä enemmän. Kokonaisvaikutukset pitää huomioida, päätökset eivät saa siiloutua yhden
toimialan sisään.

•

Kaupungin

palveluiden

tuottamiseen

tarvitaan

uudenlaisia

toimintamalleja, kaikkea työtä ei tarvitse tehdä itse.

•

Digitalisaatio on muokannut työskentelyn mahdollisuuksia, ja
työnkuvia tuleekin päivittää vastaamaan tätä aikaa.

Parempi Pori on tavoite ja mahdollisuus,
joka vaatii kovaa työtä.
Sen eteen me Porin kokoomuslaiset
olemme valmiit käärimään hihamme.
Olemme juuri Sinun, ja jokaisen muun porilaisen puolella.

15

KOKOOMUKSEN PORIN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

www.kokoomusporissa.fi
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