Sivistys- ja hyvinvointitoimialan
kehittämisohjelma 2019-2021
Kärkitavoite:
Lasten ja nuorten hyvinvointi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 20.11.2018
Kaupunginhallitus 26.11.2018
Kaupunginvaltuusto 10.12.2018

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Varhaiskasvatus / 2019

2

(1) Vetovoima ja kasvu-Onnistuva Orimattila
Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatuspalvelut
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Pedagogiikan
vahvistaminen ja
kehittäminen
varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa

-Vahvistaa henkilöstön taitoa
tukea lasten
sos.emotionaalisten taitoja
Lamkin OPH:n hankkeen evalmennuksen tuella 1.1 –
30.6.2020

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä /esimiehet

Hankkeen omavastuu

hankerahoitus
Toteutunut valmennus

-varhaiskasvatussuunnitelman
päivitys 8/2019 ja jalkautus

Erillinen työryhmä sekä
varhaiskasvatuksen
johtoryhmä

työaika

Päivitetty paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma

Opetuspäällikkö ja
varhaiskasvatusjohtaja

Hankkeen omavastuu
Koulutukset
Työaika

Yhtenevät menetelmät
Kuraattorin rooli ja tehtävät
esiopetuksessa

-Esiopetuksen
oppilashuollossa lasten
mielenterveystaitojen
tukeminen ja kuraattorityön
kehittäminen; OPH-hanke
yhdessä perusopetuksen
kanssa
-ottaa käyttöön yhteneviä
vaikuttavia menetelmiä
perusopetuksen kanssa
Friends, Verso
-Laatia tuen /erityisopetuksen
kehittämissuunnitelma
yhdessä perusopetuksen
kanssa

www.orimattila.fi

Itsearviointi/tiimiarviot
Kuraattorityöstä

Erityisopettajat ja
varhaiskasvatusjohtaja/opetus
päällikkö

Orimattilan kaupunki

Osallistuminen
prosessikoulutukseen

@orimattilakaupunki

Valmis kehittämissuunnitelma
-osallistuminen
prosessikoulutukseen

Toteutuma

Varhaiskasvatus / 2019
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(1) Vetovoima ja kasvu-Onnistuva Orimattila
Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatuspalvelut
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
Rakennamme avointa ja positiivista ilmapiiriä.
(3) Toimintojen kehittäminen Oivaltava Orimattila
Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää toimintatapaa.

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1,2,3) Selvittää Palvelusetelin
käyttöönotto vuodelle 2020

Laatia palveluseteliselvitys ja
talousarvio esitys vuodelle
2020
-toteuttaa lapsivaikutusten
arviointi

Varhaiskasvatusjohtaja

Työaika
TA esitys

Selvityksen valmistuminen
Talousarvio esitys

(1,2,3) Käynnistää
suunnitelma Länsi-Orimattilan
varhaiskasvatuspalveluiden
rakentamiselle

Laatia suunnitelma päiväkodin
rakentamisesta

Varhaiskasvatusjohtaja,
Pennalan alueen johtaja,
sivistystoimenjohtaja

(3) Pilotoida sähköinen
työvuorosuunnittelu 1- 2
yksikköön

-hankkia sähköinen
työvuorosuunnitelma-ohjelma
ja järjestää
käyttöönottokoulutus
-Pilotoida ohjelma ensin
Lintulan vuoropäiväkodissa ja
sitten laajentaa mahdollisesti
vuoden 19 loppupuolella
toiseenkin yksikköön
-kouluttaa
varhaiskasvatukseen oman
pääkäyttäjä

Varhaiskasvatusjohtaja,
Lintulan päiväkodin johtaja
Ohjelmiston pääkäyttäjä

www.orimattila.fi

Toteutunut lapsivaikutusten
arviointi

Orimattilan kaupunki

Erillishanke
Työpanos

Itsearviointi
Valmistunut
hankesuunnitelma ja 2020 TA
esitys

Ohjelman hankinta ja koulutus
xx€

Pilotoinnin arviointi Lintulassa
henkilöstö

@orimattilakaupunki

Toteutuma

Varhaiskasvatus 2020 - 21
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(3) Toimintojen kehittäminen Oivaltava Orimattila
Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää toimintatapaa.
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(3)Lisätä sähköisiä
ominaisuuksia
varhaiskasvatusohjelmaan ja
kehittää sähköisiä palveluita

Hankintaan lisää mm. lasten suunnitelmien
dokumentointi/arkistointi, sähköiset
palvelupäätökset, sähköinen viestintäjärjestelmä
huoltajille, mahdollisesti palvelusetelintyöhön
ohjelmisto (hakemus, päätökset, laskutus) sekä
yksityisen varhaiskasvatuksen satelliitti-ohjelmisto

Varhaiskasvatusjohtaj
a, Effican
pääkäyttäjät
Yksityiset toimijat

Mahdollisesti
ohjelmistonhankinnat
Koulutukset

Toteutuneet
hankinnat
Sähköisten
palveluiden
määrä
itsearviointi

3)Sähköinen
työvuorosuunnittelu
käyttöön kaikissa yksiköissä
ja toteuttaminen kirjauksen
toteuttaminen sähköisesti

Sähköinen työvuorosuunnitelma käyttöön
toimintayksiköissä

Varhaiskasvatusjohtaj
a, varhaiskasvatuksen
esimiehet
pääkäyttäjä
Effica pääkäyttäjä

Ohjelmisto/ lisenssien hankinta
ja henkilöstön koulutukset

Itsearviointi
Ohjelman
käyttöönotto
100%

Hankitaan ohjelmistointegraatio varhaiskasvatuksen
ohjelmasta (toteumien kirjaus) työvuorosuunnitteluohjelmaan/palkanlaskentaan

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

Integraatio ohjelman hinta

@orimattilakaupunki

Toteutuma

Varhaiskasvatus 2020 -21
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(1) Vetovoima ja kasvu, Onnistuva Orimattila,
Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatuspalvelut
Tavoite

Toimenpiteet
Vuonna 2020 -21

(1) Pedagogiikan
vahvistaminen ja
kehittäminen
varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa

-Vahvistetaan henkilöstön taitoa tukea lasten
sos.emotionaalisten taitoja Lamkin OPH:n
hankkeen e-valmennuksen tuella 1.1 – 30.6.2020
-tukea ja ohjata tiimejä pedagogiikan
toteutumisessa
-jaetaan yhteisiä hyviä toimintamalleja-ja kokeiluja
sekä kannustaa henkilöstöä
vertaisarviointiin/bencmarkkaukseen toisiin
yksiköihin
-laatia ja ottaa käyttöön yhtenevää pedagogisen
johtamisen toimintatapoja
-laatia pedagogiikan vuosikello varhaiskasvatukseen
ja esiopetukseen
-ottaa käyttöön valtakunnallinen
varhaiskasvatuksen laatukriteerit ja
itsearviointimalli

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

Varhaiskasvatukse
n johtoryhmä
/esimiehet

Työaika/Hankkeen omavastuu
Koulutukset
Työohjaus
Työpajat
Työnkehittämisen illat

Henkilöstön arviointi
Tiimiarviot

Johtoryhmän
itsearviointi
Yhtenevät
toimintakäytänteet

Varhaiskasvatukse
n johtoryhmä

´
- Arvioida ja laatia uusi päivitetty Esiopetuksen
paikallinen opetussuunnitelma pedanet-alustalle
-Päivittää samalla lapsen esiopetussuunnitelma- ja
toimintasuunnitelma-kertomuslomakkeet

Palvelusetelin käyttöönotto

Ottaa palveluseteli käyttöön 1.8.2020

www.orimattila.fi

Perustettava
työryhmä ja
varhaiskasvatusjoh
taja

varhaiskasvatusjoh
taja

Orimattilan kaupunki

Luotu malli,
yhtenevät
toimintatavat

jo olemassa oleva pedanetalusta
Työryhmän työaika

Hankittavat sähköiset ohjelmat

@orimattilakaupunki

valmistuneen
suunnitelman taso 0 100 % ja hyväksytty
valiokunnassa
Päivitetyt lomakkeet

Käyttöönoton taso
100%

Toteutuma
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Opetuspalvelut / 2019
(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1, 2, 3) Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvoinnin
edistäminen

Oppimisen tuen
järjestämisen kehittäminen:
- Oppimisen tuen
kehittämissuunnitelman
laatiminen

Opetuspäällikkö

Koulutusresurssin
suuntaaminen
Oppilashuoltoresurssin
vahvistaminen
Prosessiohjaus
suunnitelman laatimiselle
Tehdään yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa

Suunnitelma valmis
maaliskuussa 2020
Opiskeluhuollon vahvistetut
resurssit käytössä syksystä
2019 lähtien

Opiskeluhuoltopalveluissa on
riittävä ja suositusten
mukainen resurssi

Sivistystoimenjohtaja

1/2 koulupsykologi
1/5 koulukuraattori

Suositusten mukaiset resurssit:
koulupsykologi 600-800 opp./
psyk., koulukuraattori/ 600800 opp./ kur.
Sopimus Myrskylän ja Pukkilan
kuntien kanssa tehty ja aloitus
1.8.2019

Päivitetään lasten ja nuorten
päihdesuunnitelma

Opetuspäällikkö,
varhaiskasvatusjohtaja,
sivistystoimenjohtaja ja
hyvinvointipäällikkö

Opiskeluhuollon
ohjausryhmä, toimialan
tulosalueet, järjestöt ja
SOTE

Hanketoiminta valmistellaan ja
käynnistetään vuoden 2019
aikana
Toteutetut koulutukset
henkilöstölle

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma

Opetuspalvelut / 2019
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(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1, 3) Opetuksen
pedagoginen
kehittäminen

Alakoululuokkien paikallisen
opetussuunnitelman
päivittäminen
• Oppiaineosuudet
Vieraiden kielten opetuksen
järjestäminen
• 1. ja 2. luokan vieraan kielen
opetuksen aloittaminen
2019/2020
Teknologiakasvatusohjelman
kirjaaminen
Liikkuva koulu –ohjelman
vakiinnuttamien
Oman äidinkielen opetuksen
järjestäminen
Kansainvälisyyskasvatus
• Koulujen kansainvälisen
toiminnan periaatteet

Sivistystoimenjohtaja ja
opetuspäällikkö
Liikkuva koulu –
ohjelman koordinaattori

Osoitetaan työaikaa OPS-työhön
Koulutusta vieraiden kielten
opettajille
TVA-resurssi
Tuntikehysresurssi

Tuntijakopäätös tehty
Vierasta kieltä opettavat
opettajat koulutettu vuonna 2019
OPS-päivitykset valmiina
maaliskuussa 2019
Teknologiakasvatusohjelma
valmis ja sen toteuttaminen
aloitetaan lukuvuonna 2019-2020
Kaikissa kouluissa toteutetaan
Liikkuva koulu –ohjelmaa

Opetuspalveluiden
johtoryhmä

Kansainvälisen toiminnan
koordinaattori

Toteutuneet oppilas- ja
opiskelijavaihdot
Toimintaan osallistuneet oppilaat,
opiskelijat ja henkilökunta

Sivistystoimenjohtaja ja
opetuspäällikkö

Opetuspalveluiden
koulutusresurssi

Tehdään ohjelma oppimisen
perustaitojen vahvistamisesta
yhteistyökumppanin kanssa
Suunnataan henkilöstölle
täydennyskoulutusta
Tarkastellaan paikallisen
opetussuunnitelman
toteutumista

www.orimattila.fi

Hankeyhteistyö kumppanin kanssa
Ohjelma oppimisen perustaitojen
vahvistamisesta valmis 2019
vuoden loppuun mennessä
Oppimisen perustaitojen
seuraamisen indikaattorit on
sovittu

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Yhteistyökumppani valittu

Toteutuma
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Opetuspalvelut / 2019
(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Erkko-lukion
vetovoimaisuuden
turvaaminen

Urheilulinjan ja RoboMedialinjan käynnistyminen

Erkko-lukion rehtori ja
koulun johtoryhmä,
sivistystoimenjohtaja

Vuoden 2019 rahoitus
opetuspalveluiden ja lukion
budjetista

Linjoille muodostuu ryhmät
Opiskeluympäristön
parantaminen

Uuteen lukiolakiin
tutustuminen ja
orientoituminen
muutokseen
• sisäinen koulutus

Erkko-lukion rehtori ja
koulun johtoryhmä

½-veso

Suunnitelma valmis keväällä ja
täytäntöönpano käynnistyy
syksyllä

Vaatimukset
• erityisopetus
• korkeakouluyhteistyö
• kriteeriperusteinen ja
ohjaava arviointi
• itsearviointi
• opintokokonaisuudet
• opisk. jälkiohjaus

Rehtorin asettama
ohjausryhmä

Työaikaa suunnitteluun ja
tekemiseen

Kehittämissuunnitelman
toteuttaminen
(3) Uuden lukiolain
vaatimusten toteutuksen
suunnittelu ja
täytäntöönpano

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Opetuspalvelut / 2020
1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1, 2, 3) Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvoinnin
edistäminen

Oppimisen tuen
kehittämissuunnitelman
toteutus
- täydennyskoulutus

Opetuspäällikkö

Koulutusresurssin
suuntaaminen
Tehdään yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa

Toteutuneet koulutukset
Suunnitelman tavoitteiden
toteutuminen

Lasten ja nuorten
päihdesuunnitelman
toteuttaminen

Opetuspäällikkö,
varhaiskasvatusjohtaja,
sivistystoimenjohtaja ja
hyvinvointipäällikkö sekä
yksiköiden johtajat

Opiskeluhuollon
ohjausryhmä, toimialan
tulosalueet, järjestöt ja
SOTE-palvelut

Yksikkö- ja tulosaluekohtaiset
toimenpiteet
Toteutetut koulutukset
henkilöstölle
Lasten ja nuorten osallisuus
kehittämiseen

Matalan kynnyksen
toiminatamallien
kehittäminen syrjäytymisen
ja mielenterveyshaasteiden
ehkäisemiseksi

Toimialan johtoryhmä

Tulosalueiden yhteiset
resurssit
Haetaan hankeresurssia

Käyttöönotetut toimintamallit
Lasten ja nuorten
osallistuminen
Lasten ja nuorten osallisuus
kehittämiseen

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma

Opetuspalvelut / 2020
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(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(2, 3) Opetuksen
pedagoginen kehittäminen

Tutoropettajatoiminnan
jatkaminen
• Toimintamallin
vakiinnuttaminen
Kirjallisuuden opetus ja
sen kehittäminen
Osallisuus
• Vanhempainyhdistystoiminta

Opetuspäällikkö
Kirjasto- ja
kulttuuritoimenjohtaja

Vaihto-ohjelmat
TVA-resurssi
Työaikaresurssi

Jokaisella koululla on
vähintään yksi
tutoropettaja
Kirjallisuusdiplomit
Jokaisella peruskoululla
vanhempainyhdistys

Opetussuunnitelman
mukaiset opetusvälineet ja
ohjelmat; välineistön
hankintasuunnitelma ja sen
toteuttaminen
Vahvistetaan oppimisen
perustaitoja
Suunnataan henkilöstölle
täydennyskoulutusta

www.orimattila.fi

Välineistön määrä ja
ylläpito, välineiden
suhdeluku/oppilas
seutukunnan suurin
Sivistystoimenjohtaja ja
tietohallintapäällikkö

Sivistystoimenjohtaja ja
opetuspäällikkö

Orimattilan kaupunki

Vuosittainen
kehittämisraha

Opetuspalveluiden
koulutusresurssi

@orimattilakaupunki

Oppimisen perustaitojen
kehittymistä seurataan
valittujen indikaattorien
avulla
Yhteistyökumppanin
tuottama ohjaustieto
Kerätty arviointitieto

Toteutuma
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Opetuspalvelut / 2020
(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Erkko-lukion
vetovoimaisuuden
turvaaminen

Erkko-lukion
kehittämissuunnitelma

Erkko-lukion rehtori ja
koulun johtoryhmä,
sivistystoimenjohtaja

Vuoden 2020 rahoitus opet
uspalveluiden ja lukion
budjetista

Opetuksen painopisteiden
kehittäminen
Opiskeluympäristöjen
parantaminen

(1,3) Uuden lukiolain
vaatimusten toteutuksen
suunnittelu ja
täytäntöönpano

Uuden lukiolain
täytäntöönpano jatkuu.
Periaatteista päättäminen.

Erkko-lukion rehtori ja
koulun johtoryhmä

Työaikaa OPS-työhön
Koulutusrahaa ja –aikaa.

OPS-teksti valmis.
Arviointikriteerit
vuosiarviointiin.

Uuden OPS:n laatiminen.

Rehtorin asettama
ohjausryhmä

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

Oppimisen perustaitojen
indikaattorien
seurantajärjestelmä luotu.

@orimattilakaupunki

Toteutuma

Opetuspalvelut / 2021
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(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
(1, 2, 3) Lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin
edistäminen

Oppimisen tuen
järjestämisen kehittäminen

Opetuspäällikkö

Koulutusresurssin
suuntaaminen
Tehdään yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa

Toteutuneet koulutukset
Suunnitelman tavoitteiden
toteutuminen

Sivistystoimenjohtaja ja
opetuspäällikkö

Opetuspalveluiden
koulutusresurssi

Oppimisen perustaitojen
kehittymistä seurataan
valittujen indikaattorien
avulla
Yhteistyökumppanin
tuottama ohjaustieto
Kerätty arviointitieto

Oppimisen tuen
kehittämissuunnitelman
toteutus
- täydennyskoulutus
(2, 3) Opetuksen
pedagoginen kehittäminen

Vahvistetaan oppimisen
perustaitoja
Suunnataan henkilöstölle
täydennyskoulutusta

Hankeyhteistyö kumppanin
kanssa

Tarkastellaan paikallisen
opetussuunnitelman
toteutumista
(3) Erkko-lukio, Opetuksen
pedagoginen kehittäminen

Tarkennetaan
kehittämisohjelman
arvioinnin yhteydessä 2020

Sivistystoimenjohtaja

Uuden OPS:n käyttöönotto
Tuntikehys
Opiskeluympäristöt

Erkko-lukio
Opetuspalvelut

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

Riittävä tuntikehys

@orimattilakaupunki

Arviointikriteerit
vuosiarvioinnissa 2022.
Oppimisen perustaitojen
indikaattorien
seurantajärjestelmän
tuottamat tulokset;
määriteltävä tavoitetaso.
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Kirjasto/ 2019
(2) Yhteisöllisyys ja osallistaminen
(3) Toiminnan kehittäminen
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(2) Kirjastopalvelut osaksi
alle kouluikäisten perheitä:
Yksi neuvola- ja
päiväkotikäynti sekä
lukuhetki kirjastossa
vuoden aikana

Vierailut päiväkodeissa
ja neuvolassa,
kirjastokäynnit,
aineistoesittelyt ja
lukutapahtumat

Kirjasto, päiväkodit ja
neuvola

Alueellinen
hankerahoitus ja omat
henkilöstöresurssit

Vierailujen ja
tapahtumien määrä

(3) Kirjastoautotoiminnan
tehostaminen ja
monipuolistaminen

Autokyselyn tulosten
hyödyntäminen
aikataulusuunnittelussa
Autotapahtumat

Kirjasto
Yhdistykset
Aluejohtokunnat

Vuosibudjetti
Avustukset ja sponsorit

Toteutuneet muutokset
ja niistä saatu palaute

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Kirjasto/ 2020
(2) Yhteisöllisyys ja osallistaminen
(3) Toiminnan kehittäminen
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(2) Digipalvelujen
aktiivinen markkinointi ja
opastus senioreille
Tapahtuma 10 krt/vuosi

Henkilökunnan
täydennyskoulutus ja
alueellinen opastus

Aluekirjasto

Oman henkilökunnan
työpanos sekä
mahdollinen
hankerahoitus

Toteutuneet
opastuskerrat

(3) Yhteisen toimitilan
suunnittelu kulttuuritalon
yhteyteen nuoriso- ja
kulttuuripalveluiden
kanssa.

Hankesuunnittelu
yhdessä toimijoiden ja
yhdistysten kanssa.

Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Tilapalvelu

Työpanos

Valmis hankesuunnitelma

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Kirjasto / 2021
(2) Yhteisöllisyys ja osallistaminen
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(2) Aikuisten
oheistapahtumien
järjestäminen 5 kertaa
vuodessa

Kirjastossa ja harrastustiloissa
toteutetut
yhteistyötempaukset

Kirjasto
Kaupungin eri toimialat
Yhdistykset
Yritykset

Vuosibudjetti
Avustukset

Tapahtumien määrä

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Kulttuuripalvelut / 2019
(2) Yhteisöllisyys ja osallistaminen
(1) Vetovoima ja kasvu
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(2)
Kulttuurikasvatusohjelman
kehittäminen ja
laajentaminen

Yläkouluikäiset ohjelman
piiriin -> suunnitelma,
uudet taiteenlajit

Kulttuuripalvelut
opetuspalvelut

Henkilöstö
vuosibudjetit
yhteistyökumppanit

Valmis
kulttuurikasvatusohjelma
ja käyttöönotto

(1) Taidemuseon
uudistaminen jatkuu

Palvelupistekalustuksen
ja myyntituotteiden
uusiminen

Kulttuuritoimi
Yhteistyökumppanit

Vuosibudjetti
Mahdolliset sponsorit ja
hankerahoitus

Uuden palvelupisteen
käyttöönotto

(1) Taidemuseolle
valtionosuus

Haetaan valtiolta
Orimattilan
taidemuseolle
valtionosuuskelpoisuutta

Kirjasto- ja
kulttuuritoimenjohtaja,
kulttuuripäällikkö,
sivistystoimenjohtaja

Henkilöstö

Valtionosuuspäätös

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Kulttuuripalvelut/ 2020
(1) Vetovoima ja kasvu
(3) Toiminnan kehittäminen
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Vuosittaisen
tapahtumakonseptin
luominen

1-3 vuosittaisen
tapahtuman
kehittäminen ja
juurruttaminen osaksi
kaupungin toimintaa.

Kulttuuripalvelut
Yhdistykset ja muut
yhteistyökumppanit

Vuosibudjetti
Projektirahoitus
Avustukset

Toteutuneiden
tapahtumien ja
näyttelyiden määrä

(3) Yhteisen toimitilan
suunnittelu
kulttuuritalon yhteyteen
nuoriso- ja
kirjastopalveluiden
kanssa.

Hankesuunnittelu
yhdessä toimijoiden ja
yhdistysten kanssa.

Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Tilapalvelu

Työpanos

Valmis
hankesuunnitelma

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Kulttuuripalvelut/ 2021
(1) Vetovoima ja kasvu
(3) Toiminnan kehittäminen
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Valtakunnallisesti
merkittävän
kulttuuritapahtuman
kehittäminen
Orimattilaan

Orimattilan tunnettuus ja
palvelut ovat
parantuneet tehtyjen
kehittämistoimenpiteide
n ansiosta -> uuden
tapahtumakonseptin
luomisen ja
toteuttamisen kautta
tunnettuus ja vetovoima
nousevat uudelle tasolle
pitkäjänteisellä työllä

Kulttuuripalvelut yhdessä
muiden yksiköiden
kanssa

Pysyvä henkilöstö,
projektihenkilöstö,
vuosibudjetit,
projektirahoitus

Kävijämäärä, näkyvyys

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki
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Liikuntapalvelut / 2019
(1) Vetovoima ja kasvu – Onnellinen Orimattila: Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun
(3) Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila: Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvä
toimintatapaa

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Parannamme peruskoulu- ja
lukioikäisten
harrastusmahdollisuuksia

Uusien liikuntapaikkojen
rakentaminen ja käyttöönotto
- Urheilutalon 1. vaiheen
käyttöönotto
- Skeittipuiston rakentaminen
- Tekonurmikentän
rakentaminen

Liikuntapalvelut

- 0,3 HTV lisäys
liikuntapaikkojen hoitoon
- Investointiohjelman
toteutuminen

- Urheilutalon 1. vaihe on
käyttöönotettu
- Skeittipuisto on valmis
- Tekonurmen rakentaminen
aloitettu

- Maksuttomasta matalan
kynnyksen liikuntatoiminnasta
liikuntasaleissa ei peritä
veloitusta
- Kaupunki subventoi
liikuntasaleissa alle 18 vuotiaiden liikuntatoimintaa 50
%:lla todellisista kuluista (pl.
uusi urheilutalo)

Liikuntapalvelut, tilapalvelut

Talousarvio 2019

- Matalan kynnyksen
liikuntatoiminta liikuntasaleissa
on maksutonta
- Yli 40 % liikuntasaleihin
myönnetyistä vakiovuoroista
kaudelle 2019-2020 on alle 18vuotiaiden liikuntatoimintaan

(3) Panostamme
ennaltaehkäisevään
toimintaan, jolla pyrimme
sairastumisen vähenemiseen
sekä taloudellisiin säästöihin.
(1) Parannamme peruskoulu- ja
lukioikäisten
harrastusmahdollisuuksia

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Toteutuma
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Liikuntapalvelut / 2020
(1) Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila: Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun
(3) Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila: Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää
toimintatapaa

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(3) Kehitämme nykyisiä palveluita
kartoittamalla uusia
toimintatapoja (esimerkiksi
liikkuvat palvelut, digitaaliset
palvelut)

- Kartoitetaan mahdollisuuksia
keskittää tilavaraus-,
kulunvalvonta-, verkkokauppa-,
kassa- ym. toiminnot yhteen
järjestelmään
kustannussäästöjen,
toimintavarmuuden ja palvelun
laadun sekä saavuttettavuuden
parantamiseksi

Liikuntapalvelut, tilapalvelut,
poliittinen päätöksenteko

- Liikunta- ja
nuorisotoimenjohtajan
työpanos
- Varataan riittävä määräraha
vuoden 2021 budjettiin

Vuoden 2021 budjettiin on
varattu riittävä määräraha
uuden, keskitetyn
järjestelmän hankintaan.

(1) Kehitämme asukkaille
vetovoimaisia vapaa-aika-,
kulttuuri- ja liikuntapalveluita

- Liikuntapaikkojen
kehittämisohjelman
toimeenpano osana
palveluverkkosuunnitelmaa

Liikuntapalvelut, poliittinen
päätöksenteko

- Investointiohjelman
määrärahat

- Liikuntapaikkojen
kehittämiseen on varattu
määrärahat
investointiohjelmaan vuosille
2021->

(3) Panostamme
ennaltaehkäisevään toimintaan,
jolla pyrimme
sairastumisen vähenemiseen
sekä taloudellisiin säästöihin.

- Liian vähän liikkuvien
liikuntatoiminnan kehittäminen –
liikunnanohjaajan resurssin
lisääminen ja kohdistaminen liian
vähän liikkuviin työikäisiin ja
lapsiin/nuoriin

Liikuntapalvelut,
varhaiskasvatus, poliittinen
päätöksenteko

- Liikunnanohjaaja
- 1 HTV liikunnanohjaukseen
hankkeen avulla (50 %
omarahoitusosuus)

- Ennaltaehkäiseviä palveluita
on kehitetty ja resurssia on
kohdistettu liian vähän
liikkuviin lapsiin/nuoriin sekä
työikäisiin

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki
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Liikuntapalvelut / 2021
(3) Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila: Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää
toimintatapaa

Tavoite

Toimenpiteet

(3) Kehitämme nykyisiä
palveluita kartoittamalla
uusia toimintatapoja
(esimerkiksi liikkuvat
palvelut, digitaaliset
palvelut)
(3) Panostamme
ennaltaehkäisevään
toimintaan, jolla pyrimme
sairastumisen
vähenemiseen sekä
taloudellisiin säästöihin.

Resurssit

Mittari

- Hankitaan uusi
Liikuntapalvelut
järjestelmä, johon
keskitetään tilavaraus-,
kulunvalvonta-,
verkkokauppa-, kassa- ym.

- Vuoden 2021
investointiohjelman
resurssit

- Uusi, keskitetty
järjestelmä on
toiminnassa ja se
helpottaa asukkaiden ja
työntekijöiden arkea

- Urheilutalon 2. vaiheen
valmistuminen (uimahalli
ja kuntosali)

- Vuoden 2021
investointiohjelma

- Urheilutalouimahallikompleksi on
valmis

www.orimattila.fi

Vastuutaho

Liikuntapalvelut,
tilapalvelut, poliittinen
päätöksenteko

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki
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Nuorisopalvelut / 2019
(1) Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila: Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun & Järjestämme seudun parhaat
varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ja panostamme toisen asteen koulutukseen & Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastyytyväisyys ja
asukastyytyväisyys ovat korkealla tasolla

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Panostamme pidempään
työttömänä olleiden
työllisyyden edistämiseen ja
työnantajien työvoiman
saatavuuteen sekä kehitämme
aktiivisesti yhteistyötä ja
toimintatapoja
(1) Olemme aktiivisia
seudullisen ammatillisen
koulutuksen kehittämisessä

- Työpajatoiminnan
opinnollistamisen
käynnistäminen yhteistyössä
Koulutuskeskus Salpauksen
kanssa.
- Nuorisopalvelujen
kehittämisohjelman
toimenpiteet

Nuorisopalvelut

- Työpajatoiminnan budjetti
2019
- Henkilökunnan työpanos

- Duunaripajalla tunnistetaan
arvioidaan ja tunnustetaan
työpajalla tehtyä osaamista,
joka voidaan hyväksi lukea
oppilaitoksessa.
- Nuorisotyöttömyys, % 18-24vuotiaasta työvoimasta
- koulutuksen ulkopuolelle
jääneet 18-24 -vuotiaat

(1) Lapsiystävällisenä
kaupunkina panostamme
erityisesti laadukkaisiin
varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalveluihin

Koulunuorisotyön ja joustavan
perusopetuksen (JoPo)
tehostaminen:
Siirretään opetuspalveluista
yhden koulunkäyntiavustajan
työpanos nuorisopalveluihin

Nuorisopalvelut

JoPo-ohjaaja, resurssilisä

JoPo-ohjaajan työn aloitus
1.7.2019
Koulunuorisotyön tavoitteet ja
työtavat kuvattu ennen
rekrytointia

(1) Edistämme aktiivisesti
asukasluvun kääntymistä
kasvuun

Nuorten palvelupistemallin ja
nuorisokahvilatoiminnan
mahdollisuuksien
kartoittaminen ja suunnittelu
(ml. yhteisötalo)

Nuorisopalvelut sekä muut
yksiköt, toimialat ja yhdistykset

Henkilökunnan työpanos

-

www.orimattila.fi

-

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Nuorten palvelupiste sekä
nuorisokahvilatoimintamallit on mietitty
Toimintaan varataan riittävät
määrärahat v. 2020
budjettiin.

Toteutuma
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Nuorisopalvelut / 2020
(1) Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila: Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun
(3) Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila: Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastyytyväisyys ja asukastyytyväisyys
ovat korkealla tasolla

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1) Edistämme aktiivisesti
asukasluvun kääntymistä
kasvuun

- Nuorten
palvelupistemallin ja
nuorisokahvilatoiminnan
käynnistäminen (ml.
Yhteisötalo)
- Nuorisopalvelujen
kehittämisohjelman
toimenpiteet

Nuorisopalvelut,
työllisyysyksikkö,

- Henkilökunnan
työpanos
- Talousarvio 2021
- Lisähenkilöstöresurssi
toiminnan pyörittämiseen

- Nuorten
palvelupistemalli sekä
nuorisokahvilatoiminnot
on otettu käyttöön
- Toiminnoissa tehdään
tiivistä yhteistyötä
kaupungin eri
toimialojen, PHHYKYN
sekä muiden toimijoiden
kanssa

Koulunuorisotyöntekijöiden
työpanosta hyödynnetään
perusnuorisotyössä ->
toiminnan mukautuvuus
tarpeen mukaan

Nuorisopalvelut,
perusopetus

-

Talousarvio 2020
Koulunuorisotyöntekijö
iden työpanos

- Perusnuorisotyöhön on
saatu lisäresursseja
koulunuorisotyöstä

(3) Panostamme
ennaltaehkäisevään
toimintaan, jolla pyrimme
sairastumisen
vähenemiseen sekä
taloudellisiin säästöihin.
(3) Tuemme nuorten
aktivoimista kehittämällä
nuorisopalveluita

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

-

@orimattilakaupunki
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Nuorisopalvelut / 2021
(1) Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila: Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

(1) Tuemme nuorten
aktivoimista kehittämällä
nuorisopalveluita

- Duunari- ja
moottoripajatoiminnan
vakiinnuttaminen

Nuorisopalvelut
Poliittinen päätöksenteko

-

- Nuorisopalvelujen
kehittämissuunnitelman
toimenpiteet

www.orimattila.fi

-

1 HTV siirtäminen
duunaripajatoimintaa
Moottoripajatoiminnan
resurssin
vakiinnuttaminen
omaan budjettiin

- Nuorisopalvelut

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki

Mittari
-

-

Duunaripajatoiminta
on vakiintunut ja
toiminnassa on kaksi
ohjaajaa
Moottoripajatoiminnan
resurssi on omassa
budjetissa

Toteutuma

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala / 2019-2021
Toimialaa koskevat yhteiset tavoitteet
1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1-3) Palveluverkkoselvitys

Sivistys- ja
hyvinvointitoimiala
- Varhaiskasvatuspalvelut
- Opetuspalvelut
- Liikunta- ja
nuorisopalvelut
- Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Vaikutusten arviointi

Sivistystoimenjohtaja ja
toimialan johtoryhmä sekä
Tilapalvelu

Työaikaresurssi
Ohjausryhmä

Palveluverkkoselvitys
valmis elokuussa 2019

(2) Lapsiystävällisen
kuntamallin käyttöönotto

Pyritään noudattamaan
UNICEFin lapsiystävällistä
kuntamallia
Päätetään
ennakkovaikutusarvioinnin
työkaluista ja niiden
käytöstä

Sivistystoimenjohtaja ja
toimialan johtoryhmä

Osallisuustyökalut
• Kyselyohjelmisto
• Vaikutusten arvioinnin
arviointityökalu

Arvioinnin työkalut ovat
käytössä
Kaksi vaikutusten arviointia
toteutettu vuonna 2019

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki
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Sivistys- ja hyvinvointitoimiala / 2019-2021
Toimialaa koskevat yhteiset tavoitteet
(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(1-3) Parannamme
palveluiden
saavutettavuutta lisäämällä
digipalveluita

Sähköiset lomakkeet
Sähköiset APIP-hakemukset

Sivistystoimenjohtaja ja
toimialan johtoryhmä

Sähköiset työkalut

Vähintään yksi digitaalinen
toteutus vuodessa

Koulukuljetusten
sujuvoittaminen
Otetaan käyttöön
digitaaliset työkalut
suunnitteluun ja
tiedottamiseen
Koulukuljetusten
kilpailutuksessa
huomioidaan uudet
toimintamallit

Talouspäällikkö

Koulukuljetusohjelmisto

Koulukuljetukset on
suunniteltu sähköisesti
lukuvuodelle 2019-2020 ja
käytössä on kuljetusten
digitaalinen
seurantajärjestelmä

Käynnistetään
Hyvinvointikuntayhtymän
kanssa
perhekeskustoiminta
Orimattilassa

Toimialan johtoryhmä,
hyvinvointipäällikkö

(1-3)
Perhekeskustoimintamalli

www.orimattila.fi

Kuljetusten digitaalinen
seurantajärjestelmä

Orimattilan kaupunki

Työntekijäresurssi,
Hyvinvointikuntayhtymän
resurssi
Yhdistykset ja järjestöt

@orimattilakaupunki

Perhekeskustoiminta
käynnistynyt
Perhekeskuksella selkeä
toimintarakenne
Yhdistykset ja järjestöt ovat
aktiivisia toimijoita
perhekeskustoiminnassa

Toteutuma
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Sivistys- ja hyvinvointitoimiala / 2019-2021
Toimialaa koskevat yhteiset tavoitteet
(1) Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
(2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
(3) Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutaho

Resurssit

Mittari

(3) Henkilöstön
osaamisesta ja
työhyvinvoinnista
huolehtiminen

Tulosalueittaiset
koulutussuunnitelmat
- Päivitetään vuosittain
- Koulutusta suunnataan
strategian ja
kehittämisohjelman
toteuttamiseen
- Henkilökohtaisen
osaamisen vahvistaminen

Sivistystoimenjohtaja ja
toimialan johtoryhmä

Vuosittainen
koulutusresurssi

Jokaisella tulosalueella
suunnataan koko
henkilöstölle vähintään yksi
koulutus vuodessa
Koulutustarpeen
kartoittaminen vuosittain
kehityskeskusteluissa

Toimialan työhyvinvointityö
osana kaupungin
työhyvinvointiohjelmaa

Sivistystoimenjohtaja ja
toimialan johtoryhmä sekä
kaupungin
henkilöstövastaava

Työhyvinvointiin osoitetut
resurssit

Toteutuneet
työhyvinvointitoimenpiteet

www.orimattila.fi

Orimattilan kaupunki

@orimattilakaupunki
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