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LAITILAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUSUUNNITELMAN VALMISTELU

Laitilan kaupungin valtuustotason strategiaa on valmisteltu 1.6.2017 aloittaneen uuden
kaupunginvaltuuston ja johtoryhmän kanssa. Syksyllä 2017 strategiapäivitystyöskentelyn
aloittamisen yhteydessä käytiin valtuustoseminaarissa 21.8.2017 keskustelu, että 2014
kaupunginvaltuuston päättämän strategian pohjalta päivitetään toimivan valtuuston strategia
vuoteen 2021 asti.
Valtuusto- ja johtoryhmätyöskentelyn lisäksi valmistelussa olleiden arvojen osalta teetettiin
touko-kesäkuussa 2018 sähköinen webropol-kysely, johon pystyivät vastaamaan niin
kaupunkilaiset, yhdistysten ja yritysten edustajat kuin myös kaupungin henkilökunta sekä
luottamushenkilöt.
Valtuustotason strategiasta haluttiin kokonaisuutena sellainen, että kuulija voi liittää sen
Laitilaan tai laitilalaisiin asioihin ja kulttuuriin. Strategian jalkauttamiselle olennaisena nähtiin
laitilalaisen omaleimaisuuden tuominen osaksi valtuustotason strategiaa.
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Sivistystoimialan palvelusuunnitelman rakentaminen pyrkii vastaamaan osaltaan strategian
jalkauttamisen tavoitteeseen ja toisaalta sivistystoimialan palveluprosessien kehittämiseen
Laitilan sivistystoimessa.
Sivistystoimialan toimintaympäristöä muokkaavat niin yhteiskunnalliset, esimerkiksi väestöön
liittyvät kehitystrendit kuin myös hallinnolliset uudistukset sekä lainsäädäntömuutokset.
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus muuttavat
tulevaisuuden kuntaa kohdistaen entistä suuremman roolin kuntaorganisaation
ennaltaehkäisevien, hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden järjestämiseen.
Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee poliittisesti epävarmassa ympäristössä,
ovat hyvinvointipalveluiden kokonaistarkastelu sekä esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen yhteistyön lisääminen joka tapauksessa asioita, joihin halutaan keskittyä
enemmän. Samalla palvelusuunnitelmassa halutaan Laitilan osalta keskittyä kaikkien
sivistystoimialan tehtäväalueiden sisäisen yhteistyön mallien luomiseen ja kehittämiseen.
Toimintaympäristöön liittyvien muutosten ohella sivistystoimialan palvelusuunnitelmassa on
huomioitava Laitilan kaupungin hyvinvointikertomuksessa ja –suunnitelmassa esille nostetut
toimenpide-ehdotukset. Toimialan yleisesti ja tehtäväalueittain erityisesti on tarkasteltava
omaa roolia suhteessa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.
Palvelusuunnitelman on tarkoitus muodostaa pidemmän aikavälin synteesi Laitilan
kaupunkistrategiasta, hyvinvointikertomuksesta, toimialan yleisistä tavoitteista sekä muista
toimintaa ohjaavista suunnitelmista. Palvelusuunnitelmaa hyödynnetään talousarvion
valmistelun työkaluna.
Henkilöstö halutaan osallistaa tehtävä- ja yksikkökohtaisten toimenpide-ehdotusten
valmistelemiseen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja myös sitoutua tekemään
yhdessä mainiompaa Laitilaa. Osallistumismahdollisuuksia järjestetään keväällä 2019. Näistä
tiedotetaan teitä erikseen.
Kuntalaisille järjestetään maaliskuussa sivistystoimen palvelusuunnitelman rakentamista
koskeva kuntalaisilta, jossa kuullaan tehtävä- ja palvelukohtaisesti kuntalaispalautetta siitä,
kuinka palveluitamme toivottaisiin kehitettävän.
Palvelusuunnitelman on tarkoitus olla valmiina kesällä 2019 ja käytössä vuoden 2020
talousarvion valmistelussa sekä arvoina ja toimintatapoina osana päivittäistä yhteistä
tekemistämme.

Myönteisin kehittämisterveisin,
Laitilan sivistystoimi
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