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D KH 158/2014 
KH 20.10.2014 § 219 
Liite 8  Laitilan kaupungin valtuustotason strategiat, kaupungin visio sekä 

strategiset päämäärät, ovat olleet uudistuksen kohteena. Työ si-
sällytettiin yhtenä kokonaisuutena ns. USO-hankkeeseen (Uuden 
sukupolven organisaatiot). Hankkeen ohjausryhmä (kv:n ja kh:n 
puheenjohtajistot, valtuustoryhmien puheenjohtajat, viranhaltijat) 
valmisteli työpajoissa tavoitelinjauksia strategisille päämäärille ja 
määritteli ns. kriittiset menestystekijät, käytännön toimenpiteet, 
arviointikriteerit sekä kriteerien tavoitetasot.  

  Strategiaseminaarissaan kaupunginvaltuusto teki näiden loppu-
valmistelun sekä tuotti ryhmätöinä kolme ehdotusta Laitilan uu-
deksi visioksi.  

  Uudet valtuustotason strategiat otetaan käyttöön 1.1.2015 alkaen 
siten, että ne alkavat välittömästi vaikuttamaan seuraavan talous-
arvion ja taloussuunnitelman valmisteluun ja että ne otetaan muu-
toinkin huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa.  

  Esityslistan liitteinä ovat strategiatyössä avustavan FCG:n ko-
koama Laitilan kaupungin visio kolmena ryhmätyönä ja Laitilan 
kaupungin strategialuonnos sekä voimassaolevat valtuustotason 
strategiat.  

 
KJ Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

Laitilan kaupungin valtuustotason strategiat seuraavasti: 
 
  1.LAITILAN VISIO 

Itsenäinen Laitila sykkii elämää, tahtoa ja voimaa. Se näkee ja 
tähtää huomiseen. Mainiompi Laitila on kehittyvä kotipaikka yri-
tyksilleen ja asukkailleen. Laitila tarjoaa työtä ja monipuoliset pal-
velut sekä harrastusmahdollisuudet asukkailleen. Laitila on yh-
teistyökykyisenä itsenäinen sekä vahva peruskunta tulevaisuu-
dessakin.  

  2.STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
Vakaan talouden kaupunki, Hyvät peruspalvelut turvaava kau-
punki, Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio, 
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki, Elinvoimainen ja houkutteleva 
kaupunki. 

  Strategisiin päämääriin on liitetty kuhunkin kriittiset menestysteki-
jät, käytännön toimenpiteet, arviointikriteerit sekä kriteerien tavoi-
tetasot liitteen mukaisesti.  

  Uudet valtuustotason strategiat otetaan käyttöön 1.1.2015 lukien. 
 
 Päätös: Kaupunginhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti kau-

punginjohtajan ehdotuksesta muuttaa päätösehdotusta vision 
osalta siten, että viimeinen lause korjataan seuraavasti: Laitila on 
yhteistyökykyinen ja vahva peruskunta tulevaisuudessakin. 

 



 
  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

Laitilan kaupungin valtuustotason strategiat seuraavasti: 
 
  1.LAITILAN VISIO 
  Itsenäinen Laitila sykkii elämää, tahtoa ja voimaa. Se näkee ja 

tähtää huomiseen. Mainiompi Laitila on kehittyvä kotipaikka yri-
tyksilleen ja asukkailleen. Laitila tarjoaa työtä ja monipuoliset pal-
velut sekä harrastusmahdollisuudet asukkailleen. Laitila on yh-
teistyökykyinen ja vahva peruskunta tulevaisuudessakin.  

 
  2.STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
  Vakaan talouden kaupunki, Hyvät peruspalvelut turvaava kau-

punki, Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio, 
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki, Elinvoimainen ja houkutteleva 
kaupunki. 

  Strategisiin päämääriin on liitetty kuhunkin kriittiset menestysteki-
jät, käytännön toimenpiteet, arviointikriteerit sekä kriteerien tavoi-
tetasot liitteen mukaisesti.  

  Uudet valtuustotason strategiat otetaan käyttöön 1.1.2015 lukien. 
 
     
 
KV 10.11.2014 § 68 
 
Liite 1  Esityslistan liitteinä ovat strategiatyössä avustavan FCG:n ko-

koama Laitilan kaupungin visio kolmena ryhmätyönä ja Laitilan 
kaupungin strategialuonnos sekä voimassaolevat valtuustotason 
strategiat. 

 
 Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

Laitilan kaupungin valtuustotason strategiat seuraavasti: 
 
  1.LAITILAN VISIO 
  Itsenäinen Laitila sykkii elämää, tahtoa ja voimaa. Se näkee ja 

tähtää huomiseen. Mainiompi Laitila on kehittyvä kotipaikka yri-
tyksilleen ja asukkailleen. Laitila tarjoaa työtä ja monipuoliset pal-
velut sekä harrastusmahdollisuudet asukkailleen. Laitila on yh-
teistyökykyinen ja vahva peruskunta tulevaisuudessakin.  

 
  2.STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
  Vakaan talouden kaupunki, Hyvät peruspalvelut turvaava kau-

punki, Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio, 
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki, Elinvoimainen ja houkutteleva 
kaupunki. 

  Strategisiin päämääriin on liitetty kuhunkin kriittiset menestysteki-
jät, käytännön toimenpiteet, arviointikriteerit sekä kriteerien tavoi-
tetasot liitteen mukaisesti.  

  Uudet valtuustotason strategiat otetaan käyttöön 1.1.2015 lukien. 



 
 Päätös: Asian käsittelyn aikana puheenvuoron käytti valtuutettu Aitakari. 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
     
 
KH 20.8.2018 § 187 
 
Asian kuvaus: Laitilan kaupungin valtuustotason strategiaa on valmisteltu 

1.6.2017 aloittaneen uuden valtuuston ja johtoryhmän kanssa. 
Syksyllä 2017 strategiapäivitystyöskentelyn aloittamisen yhtey-
dessä käytiin valtuustoseminaarissa 21.8.2017 keskustelu, että 
2014 kaupunginvaltuuston päättämä strategian pohjalta päivite-
tään toimivan valtuuston strategia vuoteen 2021 asti. 

 
  Valtuustoseminaarissa 21.8.2018 uuden toimintajakson aloittanut 

valtuusto käsitteli kaupunginjohtajan esityksellä kaupungin elin-
voimatekijöitä sekä johtoryhmän esittelyn kautta toimialojen tilan-
netta. Seuraava valtuustoseminaari pidettiin 4.10.2018, jossa val-
tuutetut käsittelivät ja työskentelivät työryhmissä kaupungin 2014 
hyväksytyn Vision merkitystä vuoden 2018 ja tulevaisuuden Laiti-
lalle (Liite). Kaupunginvaltuuston kolmas seminaari oli 7-
8.5.2018, jolloin valtuusto käsitteli talven aikana työstettyä strate-
gialuonnosta (Liite).  

 
  Valtuusto- ja johtoryhmätyöskentelyn lisäksi valmistelussa olevien 

arvojen osalta on tehty sähköinen webropol-kysely, johon ovat 
voineet vastata kaupunkilaiset, yhdistyksen ja yrityksen edustajat 
sekä kaupungin henkilökunta ja kaupungin luottamushenkilöt. Ky-
sely jaettiin henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja yhdistyksille 
sähköpostilla sekä asiasta tiedotettiin lähialueen sanomalehtiä. 
Kyselyyn liittyvän artikkelin julkaisivat Laitilan Sanomat ja Länsi-
Suomi. Molemmissa artikkeleissa on ohje, mistä sähköisen kyse-
lyn löytää vastaamista varten ja ketkä siihen voivat vastata. Kyse-
lyn yhteenveto on liitteenä (Liite). 

 
  Jotta valtuustotason strategia on toimintaa tukeva ja käytännön-

läheinen, on se hyvä saada kohtuullisen selkeäksi kokonaisuu-
deksi. Lisäksi Laitilan kaupungin valtuustotason strategian koko-
naisuus on oltava sellainen, että siitä kuulija voi liittää sen Laiti-
laan tai laitilalaisiin asioihin ja kulttuuriin. Strategian jalkautumi-
nen tekstistä konkreettiseksi toiminnaksi ja siihen sitoutuminen 
edellyttää myös laitilalaista omaleimaisuutta, jota ei löydy naapu-
rikunnasta. Jotta valtuustotason strategia voidaan toteuttaa laa-
jasti ja vaikuttavasti, tulisi siihen mukaan toimijoiksi kaupungin 
henkilökunnan lisäksi myös kumppaneina toimivat yhdistykset ja 
paikalliset yritykset sekä itse laitilalaiset. 

 



  Vuoden 2014 strategian visio ja strategiset päämäärät on pidetty 
samana: 

 
  VISIO: 
 
  Itsenäinen Laitila sykkii elämää, tahtoa ja voimaa. Se näkee ja 

tähtää huomiseen. Mainiompi Laitila on kehittyvä hautomo yrityk-
sille ja innostava kotipesä asukkaille. Laitila tarjoaa työtä ja pe-
ruspalvelut asukkailleen ja on itsenäinen sekä vahva peruskunta. 

 
  STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ 
 
  1. Vakaan talouden kaupunki 
  2. Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki 
  3. Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat 
  4. Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki 
 
  Strategiatyöskentelyn aikana on noussut työskentelyssä esiin 

seuraavat arvokokonaisuudet: 
 

Asukas- ja yrityslähtöisyys 
Rohkea ja kehittyvä 
Tulevaisuuslähtöisyys 

 
  Työskentelyn aikana ja touko-kesäkuussa 2018 toteutetun säh-

köisen kyselyn perusteella hyvinvointiin liittyvät tekijät nousevat 
esiin, kun kyse on Laitilan kaupungin veto- ja pitovoimassa ja kä-
sityksessä elinvoimaisesta kaupungista. 

 
  Jotta valtuustotason strategia saadaan konkreettisesti käyttöön ja 

sellaiseksi, että siitä on löydettävissä myös Laitilaan sopivia ele-
menttejä. 

 
  Edellä mainitut ja kirjatut visio, strategiset päämäärät ja arvot ovat 

perusteluiden mukaisesti tulevaisuuden Laitilaan sopivia. Jotta 
strategia tosiasiallisesti jalkautuu teoiksi, edellyttää se laitilalai-
suutta, positiivisia näkökulmia jotka ovat Laitilassa ja yhteisiä on-
nistumisen tarinoita. Mutta oleellista on, että se muistetaan ja ha-
vaitaan. 

 
KJ Ehdotus: Kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan esityksestä lähetekes-

kustelun strategiasta. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaukolankodin johtaja Miesmaa, sivis-

tystoimen johtaja Kiertokari-Laitinen ja tekninen johtaja Raula oli-
vat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn 
ajan. 



 
     
KH 3.9.2018 § 215 
 
KJ Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

Laitilan kaupungin valtuustotason strategiat 2021 asti seuraavas-
ti: 

  
VISIO 
Mainiompi Laitila  
  
ARVOMME 
Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys) 
Munauskin voi olla menestys (rohkea ja kehittyvä) 

  Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yrityslähtöi-
syys) 
 
STRATEGINEN PAINOPISTEEMME 
Hyvinvointi  
(pitää sisällään em. 4 esitettyä strategista päämäärää vuoden 
2014 tavoitteista, joiden kautta hyvinvointia tavoitellaan tervey-
den, työn, talouden ja työntekijöiden näkökulmasta) 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
     
 
Liite 5:  Esityslistan liitteenä on strategialuonnos. 
 
 Päätös: Asian käsittelyn aikana puheenvuoron käytti valtuutetut Haijanen, 

Tuomi, Pokki sekä kaupunginjohtaja Luukkonen. 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 


