
   Sivistyslautakunta 22.10.2014 § 65 Liite 3 
 
TULOSKORTTI 2015 - 2017 
PAINOPISTE STRATEGINEN 

TAVOITE 
KRIITTINEN 
MENESTYSTEKIJÄ 

MITTARIT / 
ARVIOINTI 

TOIMENPITEET 2015 TOTEUTUNUT 

ASIAKAS JA 
KUNTALAINEN; 
PALVELUT, 
OSALLISUUS JA 
HYVINVOINTI 
 

- Lähipalvelujen 
turvaaminen  
palveluverkko-
suunnitelman mukaan 

- Lähidemokratian 
turvaaminen 
 

- Laadukkaat, oikein 
mitoitetut ja 
kohdennetut, 
kustannustehokkaasti 
toteutetut palvelut 

- Palveluverkko on 
tasapuolinen ja toimiva 

- Yhteistyötä palvelujen 
kehittämisessä 

- Toimiva ja avoin 
päätöksenteko 

- Avoin ja toimiva 
viestintä 
 

- Asukas / 
asiakaskyselyt 

- Palautteiden määrä 
- Hyvät 

keskusteluyhteydet 
yhteistyötahoihin 

- Lautakunnan 
kokouksissa varataan 
aikaa keskustelulle 
kuntalaisia 
puhuttavista 
sivistystoimen aiheista 

- Oppilaat ja huoltajat 
otetaan mukaan 
koulun toiminnan 
suunnitteluun, 
kouluihin 
vanhempaintoimi-
kunnat ja 
oppilaskunnat 

-  Nuorisovaltuuston 
säännölliset kokoukset 
ja edustaja 
sivistyslautakuntaa. 

 

  
 

VETOVOIMAISUUS JA 
KILPAILUKYKY; 
VETOVOIMAISUUDEN 
LISÄÄMINEN JA 
SIJAINNIN 
HYÖDYNTÄMINEN 

- Lapinjärvi on 
vetovoimainen 
kaksikielinen 
maaseutukunta kolmen 
maakunnan rajalla 

- Lapinjärvi lisää 
työpaikkojen, yritysten 
ja asukasluvun määrää 
hyödyntämällä 
sijaintiaan (valtatie 6) 
sekä maaseudun 
vetovoimaa 

- Toimiva 
asuinympäristö 

- Laadukkaat asunnot 
- Toimivat peruspalvelut 
- Posintrayhteistyön 

hyödyntäminen 
 

- Asukasluku  
- Muuttoliikenne 

kuntaan lisääntyy 
- Työllisyysaste 

 

- Sivistys- ja vapaa-
ajanpalvelujen 
näkyvyys: hyvä 
tiedotus ja 
medianäkyvyys 
 

- Konsultoivaa 
yhteistyötä Loviisan 
sivistystoimen ja 
erityiskoulujen kanssa 
lisätään 
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HENKILÖSTÖ JA 
JOHTAMINEN; 
TOIMIVAT 
YHTEISTYÖ- JA 
JOHTAMISJÄRJESTEL-
MÄT SEKÄ OSAAVA, 
MOTIVOITUNUT JA 
HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ 

- Kehityshakuinen ja –
haluinen henkilöstö ja 
organisaation 
osaamisen 
ajantasaistaminen 

- Lapinjärvellä on 
osaava motivoitunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö 

- Johtaminen on 
henkilöstön osaamista 
arvostavaa ja 
luovuuteen kannustavaa 

- Kunta on 
kilpailukykyinen 
työnantaja ja palkkaus 
on oikeudenmukaista ja 
kannustavaa 

- Luottamushenkilö- 
- kyselyt 
- Henkilöstökyselyt 
- Koulutus 
- Henkilöstön vähäinen 

vaihtuvuus 
- Hakijamäärät avoimiin 

tehtäviin 

- Työtyytyväisyyskysely 
syksyllä 2015 

- Mahdollinen 
luottamushenkilö-
kysely  

- Säännölliset 
kehityskeskustelut 

- Säännölliset 
rehtorikokoukset 
(kerran kuukaudessa) 

- Vaihtuvuuden ja 
hakijamäärien seuranta 

 

TALOUS; TERVE JA 
KUSTANNUSTEHOKAS 
KUNTATALOUS 

- Lapinjärvellä on 
tasapainoinen 
kuntatalous 

- Kunnan toiminnan 
tuottavuutta, 
toimintatapoja ja 
kustannustehokkuutta 
parannetaan 

- Organisaatio on 
sopeutettu 
palvelutarpeeseen 

- Sähköisten palvelujen 
lisääminen 

- Toimiva yhteistyö 
muiden kuntien kanssa, 
yksityisten 
palvelutuottajien kanssa 
sekä kolmannen 
sektorin kanssa 

 

- Talouden seuranta  
- Oppilaskohtainen  

kustannus suhteessa 
muihin kaksikielisiin 
kuntiin 
 
 

- Talouden seuranta 
- Oppilasmäärään 

perustuva tuntikehys 
keväällä 

- Virat ja toimet 
täytetään huolellista 
harkintaa käyttäen 

 

 


