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1. Johdanto 
 

Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiasuunnittelua tehdään jatkuvana toiminnan 
kehittämisenä koko henkilöstön ja keskeisten sidosryhmien yhteistyönä. Käsillä oleva 
dokumentti on suunnittelutyön myötä kehittyvä ja koko ajan uudistuva työväline, peili 
oikean suunnan säilyttämiseksi kehittämistyössä. Muuttuvassa toimintaympäristössä 
musiikkiopistolla on oltava hyvät valmiudet vastata uusiin haasteisiin, mutta myös 
valmiudet aktiivisesti luoda omaa tulevaisuuttaan. 
 

2. Nykytilan arviointi 
 

Vakka-Suomen musiikkiopiston luonne seutukunnan ainoana taiteen perusopetuksen 
musiikin laajan oppimäärän opetusta antavana oppilaitoksena asettaa toiminnalle ja sen 
suunnittelulle oman perustansa. Asetelman myötä musiikkiopiston vastuu opetuksen 
onnistuneessa järjestämisessä on suuri, ja sen tulee kyetä vastaamaan palvelutarjonnan 
haasteisiin määrältään riittävällä, monipuolisella ja laadukkaalla opetuksella ja tähän 
kytkeytyvällä kulttuuritoiminnalla. 
 
SWOT-analyysin nelikentän mukaisina musiikkiopiston vahvuuksina, heikkouksina, uhkina 
ja mahdollisuuksina voidaan nähdä seuraavia:

     Vahvuudet 
- opetuksen laaja instrumenttivalikoima 
- monipuolinen yhteismusisointiopetus, erityisesti omat musikaaliproduktiot 
- monipuolinen konserttitoiminta 
- avoin osasto, joka tuo mahdollisuuden opiskeluun aiempaa useammille 
- osaava ja uuden oppimisesta kiinnostunut henkilöstö 
- toimiva yhteistyö ja yhdessä tekeminen 
- positiivinen, iloinen työilmapiiri 
- toiminnan jatkuva, aktiivinen kehittäminen 
- laaja-alainen yhteistyö alueen muiden koulutus- ja kulttuuritoimijoiden kanssa 
- Laitilassa erittäin hyvät toimitilat, myös Uudessakaupungissa omat tilat toiminnalle 
- kasvanut musiikkiopiston näkyvyys ja tunnettuus alueella 
- musiikkiopiston merkitys alueen koulutus- ja kulttuuritoimijana koetaan erityisesti 

oppilaiden ja vanhempien keskuudessa tärkeäksi 
 
Heikkoudet 
- koko henkilöstön yhteydenpito (useat opetuspisteet laajalla alueella) 
- opetusvälineistön suhteen paljon kehitettävää 
- niukat taloudelliset resurssit 
- joiltakin osin haasteelliset tila-asiat 
 
Mahdollisuudet 
- musiikin perusteiden opetuksen kehittäminen edelleen 
- musiikin perusteiden opetuksen, instrumenttiopetuksen ja 

yhteismusisointiopetuksen integrointi aiempaa tiiviimmin 
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- orkesteri- ja kuorotoiminnan kehittäminen edelleen 
- yhteistyön laajentaminen erityisesti pienissä musiikkiopistokunnissa 
- erilaiset projektit, hankkeet 
- henkilöstön välisen yhteydenpidon kanavien kehittäminen edelleen 

 
Uhat 
- taloudellisten resurssien väheneminen  
- henkilöstön uupuminen (pieni henkilömäärä monessa mukana) 
- oppilaiden ja perheiden kiireinen arkirytmi 

 

3. Visio 
 

Vakka-Suomen musiikkiopisto vauhdissa! – Vakka-Suomen musiikkiopisto on energinen, 
monipuolista, laadukasta ja määrältään riittävää taiteen perusopetuksen musiikin laajan 
oppimäärän mukaista opetusta ja siihen kytkeytyvää koulutus- ja kulttuuritoimintaa 
järjestävä oppilaitos, joka hyvässä yhteistyössä alueen muiden koulutus- ja 
kulttuuritoimijoiden kanssa lisää osaltaan toiminta-alueensa vetovoimaisuutta ja 
hyvinvointia. 
 

4. Strategiset tavoitteet 
 

Laitilan kaupunginvaltuusto on asettanut kaupungille seuraavat strategiset tavoitteet: 
 

1. Laitila on vakaan talouden kaupunki 
2. Laitila on hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki 
3. Laitilan palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat 
4. Laitila on hyvinvoivan henkilöstön kaupunki 

 
Vakka-Suomen musiikkiopiston strategisia tavoitteita tarkastellaan seuraavassa valtuuston 
strategisten tavoitteiden pohjalta erilaisia toimintakokonaisuuksia hahmottaen suhteessa 
musiikkiopiston tärkeisiin sidosryhmiin. 
 
 
Talouden näkökulma 
 
Musiikkiopisto käyttää toimintaansa kohdennetut resurssit tehokkaasti hyödyntäen 
alueellisen oppilaitoksen mukanaan tuomia etuja. Määrältään riittävän, laadukkaan ja 
monipuolisen opetuksen ja siihen kytkeytyvien kulttuuripalvelujen tuottamisen 
turvaamiseksi tärkeä strateginen tavoite on riittävien taloudellisten resurssien turvaaminen 
toiminnalle. Tätä pyritään edesauttamaan aktiivisella, laadukkaalla ja jatkuvasti kehittyvällä 
toiminnalla sekä laajalla yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 
 
 
Palvelu-/asiakasnäkökulma 
 
Musiikkiopinnoista kiinnostuneet, oppilaat, vanhemmat: Musiikkiopisto tarjoaa 
määrältään riittävää, laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetuksen musiikin laajan 
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oppimäärän opetusta Opetussuunnitelmassa asetettujen arvojen, tavoitteiden ja 
opetussisältöjen mukaisesti. Tarvittaessa musiikkiopisto järjestää myös muuta alansa 
koulutusta. Tanssin taiteen perusopetuksen käynnistämistä selvitetään laatien tarvittaessa 
opetussuunnitelma suunniteltavan opetuksen pohjaksi. 
 
Opetuksen kehittämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti orkesteritoiminnan ja musiikin 
perusteiden opetuksen kehittämiseen. Musiikkiteknologian hyödyntäminen opetuksessa on 
tehtyjen opetustietokone- ja soitinhankintojen kautta käynnistynyt. Jatkossa huomiota 
kiinnitetään muun opetusvälineistön parantamiseen edelleen. Musiikkiopistossa 
annettavan opetuksen kehittäminen pohjautuu henkilöstön vahvaan osaamiseen ja 
jatkuvaan itsensä kehittämiseen. 
 
Musiikkiopistokuntien ja lähiympäristön asukkaat: Musiikkiopisto järjestää 
pedagogisista lähtökohdista tarkoituksenmukaisia monipuolisia kulttuuripalveluja sekä 
omana toimintanaan että yhteistyössä alueen muiden koulutus- ja kulttuuritoimijoiden 
kanssa. Kulttuuripalvelujen järjestämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota 
yhteistyöverkostojen laajentamiseen pienillä musiikkiopistopaikkakunnilla.  
 
Määrältään riittävä, laadukas ja monipuolinen opetus sekä kulttuuripalvelut lisäävät 
osaltaan musiikkiopistokuntien vetovoimaisuutta asuinpaikkoina. 
 
 
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma 
 
Sopimuskunnat: Musiikkiopisto järjestää sopimuskuntien alueella laadukasta ja 
monipuolista taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta kuntien välisen 
Vakka-Suomen musiikkiopistoa koskevan sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on 
yhteistyössä kehittää edelleen kuuden musiikkiopistokunnan, Kustavin, Laitilan, 
Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan yhteistä musiikkioppilaitosta 
kuntalaisia ja lähiseudun asukkaita yhä paremmin palvelevaksi. Kuntien välisen yhteistyön 
myötä syntyvät mahdollisuudet toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti. 
 
Yhteistyöverkostot: Musiikkiopisto toimii hyvässä yhteistyössä alueen koulutus- ja 
kulttuuritoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa pyrkien osaltaan 
edistämään yhteistä hyvää ja yleistä hyvinvointia alueella.  
 
 
Henkilöstön näkökulma 
 
Musiikkiopisto muodostaa henkilöstölleen työympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus 
suunnitella ja kehittää omaa työtään. Mahdollisuus kouluttautua edelleen sekä sopivan 
monipuolinen ja haastava työ antavat motivaatiota työskentelyyn. Avoin, myönteinen 
työilmapiiri, hyvä yhteistyö ja onnistunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen lisäävät 
työssä viihtymistä. Toimiva vuorovaikutus on tärkeää. Henkilöstön jäsenten välinen 
yhteistyö ja yhdessä tekeminen on koettu hedelmällisiksi, ja näitä pyritään lisäämään 
edelleen. Pitkäaikaisena tavoitteena ollut musiikkiopiston toimistotyöntekijän työajan 
kokoaikaistaminen on toteutunut 7.6.2010 alkaen, mikä on huomattavasti parantanut 
musiikkiopiston edellytyksiä tehtäviensä hyvään hoitamiseen. 


