Strategia 2016 – 2020
Koululautakunta

Strategiset pääteemat

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö
-Houkuttelevat asumisen edellytykset
-Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat palvelut
-Edullista asua
Toimiva elinkeinopolitiikka
-Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
-Uusien yritysten hankinta
-Yrittäjyyteen kannustava ja yrittäjyyttä tukeva
-Työllistymistä edistävä
Vakaa talous ja tehokkaat palvelut
-Talous tasapainossa
-Kilpailukykyiset palvelut
-Luovuuteen kannustava
-Asiakaspalveluun panostava
-Yhteen hiileen puhaltava

2020

• Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan
viihtyisä yhteisö, jossa asumisen
monimuotoisuus ja ympäristön siisteys
korostuvat

Avainmittarit

• Väestökehitys saatu nousuun

1. Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö
Toimenpiteet varhaiskasvatus

Tulokset ja arviointikriteerit varhaiskasvatus

Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja
laadukas palvelutaso:

Mittarit:

Asiakkaat kokevat varhaiskasvatuksen laadun hyvänä.

Asiakaskysely kevät 2016, 2018 ja 2020:
- asteikolla 1-5, tyytyväisyyden ka yli 3 eri osa-alueilla, yli 75 %
kokonaistyytyväisyysaste 2016, yli 85 % v. 2020.

Kaikki varhaiskasvatusyksiköt toimivat laadukkaissa tiloissa.

Uuden Taavetin päiväkodin käyttöönotto kesäkuu 2017.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016
Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Esiopetuksen opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2016
Luumäen varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen on
aloitettu syksyn 2016 aikana.

Kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin toimitetaan ateriapalvelut
Taavetin koulukeskuksesta.

Ateriat uuteen Taavetin päiväkotiin toimitettu elokuusta 2017

Luodaan kuntaan positiivinen imago

Mittarit:
Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lain säätämissä ajoissa.
Uuden Taavetin päiväkodin tilat sisällä ja ulkona on suunniteltu
välineiden osalta liikkumiseen innostaviksi (2017).

Varhaiskasvatus on kunnan imagoon positiivisesti vaikuttava
palvelu.
Liikkuva varhaiskasvatus-hanke 2016-2018.
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2020

• Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan
viihtyisä yhteisö, jossa asumisen
monimuotoisuus ja ympäristön siisteys
korostuvat

Avainmittarit

• Väestökehitys saatu nousuun

1. Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö
Toimenpiteet perusopetus ja lukio

Tulokset ja arviointikriteerit perusopetus ja lukio

Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja
laadukas palvelutaso:
Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma uudistus
2016.

Mittarit:

Lukio-opetus tuotetaan laadukkaasti.

Taavetin lukio menestyy keskiarvoa paremmin kansallisissa ja
alueellisissa lukiovertailuissa.

Taiteen perusopetuksen sopimukset uusitaan.

Sopimukset on uusittu.

Luodaan kuntaan positiivinen imago
Oppimiseen sopivan kokoiset opetusryhmät.

Mittarit:
Opetusryhmien koko säilytetään alle maan keskiarvon.

Opetussuunnitelmat uudistetaan ja toteutetaan
valtakunnallisessa aikataulussa.

2020

Kuntaan on syntynyt uutta yritystoimintaa
logististen yhteyksien ansiosta

Avainmittarit
Yritystoimipaikkojen määrä

2. Toimiva elinkeinopolitiikka
Toimenpiteet varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Tulokset ja arviointikriteerit varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Turvataan olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset, tuetaan yrittäjyyttä ja edistetään
työllistymistä.

Mittarit:

24/7 vuorohoito keskitetään Taavetin päiväkodin
vuororyhmään. Tarvittaessa vuorohoitoa laajennetaan
vastaamaan laajentunutta kysyntää.

Taavetin päiväkodin yksi ryhmistä antaa 24/7 vuorohoitoa.

Tuetaan työllistymistä tarjoamalla mahdollisuus
työharjoitteluun, palkkatuella työskentelyyn ja kuntouttavaan
työtoimintaan.

Palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien,
työmarkkinatuella työllistettyjen ja harjoittelijoiden määrä /
vuosi.

Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä
Järjestetään erilaisia yrittäjyyteen kannustavia tapahtumia,
hankkeita ja opetusjärjestelyjä.

Hankkeiden ja tapahtumien määrä / vuosi perusopetuksessa ja
lukiossa.
määrä / vuosi.
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2020

Avainmittarit

Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä
kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla

3. Vakaa talous ja tehokkaat palvelut
Toimenpiteet varhaiskasvatus

Tulokset ja arviointikriteerit varhaiskasvatus

Pidetään talous tasapainossa

Mittarit:

Varhaiskasvatuksen kysyntä ja resurssit kohdennetaan
vastaamaan toisiaan.

Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on 90-100 %
Varhaiskasvatuksen käyttöaste on 75-80 %
Tilikauden tuloskehitys: lautakuntatason osavuosikatsaukset
huhti- ja elokuu ja koko vuosi.

Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä

Mittarit:

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti

Kustannukset maan keskiarvon alapuolella.

Kannustetaan luovuuteen

Mittarit:

Vanhempien osallisuutta vahvistetaan toiminnan
suunnittelussa.

Vanhempainyhdistykset toimivat molemmissa päiväkodeissa
2017.

Panostetaan asiakaspalveluun

Mittarit:

Aloituskeskustelut käydään kaikkien varhaiskasvatuksen
aloittavien asiakkaiden kanssa.

Aloituskeskustelut on käyty kaikkien varhaiskasvatuksen
aloittaneiden kanssa.

Puhalletaan yhteen hiileen

Mittarit:

Palvelukykyä kehitetään hyödyntämällä moniammatillista
yhteistyötä ja tehokasta resurssien käyttöä (yhteistyö,
osaaminen, tilat).

Yhteistyön arviointikyselyssä 2017 ja 2019 saadaan
keskimääräistä parempi tyytyväisyystaso.
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2020

Avainmittarit

Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä
kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla

3. Vakaa talous ja tehokkaat palvelut
Toimenpiteet perusopetuksessa ja lukiossa

Tulokset ja arviointikriteerit perusopetuksessa ja lukiossa

Pidetään talous tasapainossa

Mittarit:

Koulutuspalveluja kehitetään ja sopeutetaan oppilasmäärät
huomioiden.

Tilikauden tuloskehitys: lautakuntatason osavuosikatsaukset
huhti- ja elokuu ja koko vuosi.

Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä

Mittarit:

Koulutuspalvelut järjestetään tehokkaasti.

Kustannukset lähentyvät tai ovat maan keskiarvoa.

Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja
jatko-opiskelupaikan.

Päättötodistuksen saa 100 % peruskoulun päättävästä
ikäluokasta.
Jatko‐opiskelupaikan saa 100 % peruskoulun päättävistä
nuorista.

Kannustetaan luovuuteen

Mittarit:

Vanhempien ja opiskelijoiden osallisuutta vahvistetaan
toiminnan suunnittelussa.

Vanhempainyhdistykset ja oppilaskunnat toimivat kaikissa
yksiköissä 2017.

Puhalletaan yhteen hiileen

Mittarit:

Palvelukykyä kehitetään hyödyntämällä moniammatillista
yhteistyötä ja tehokasta resurssien käyttöä (yhteistyö,
osaaminen, tilat).

Yhteistyön arviointikyselyssä 2017 ja 2019 saadaan
keskimääräistä parempi tyytyväisyystaso.

