Strategian toteutuminen (2020 puolivuotiskatsaus)
Hallinto
Tavoite 2020-28

Toimenpide 2020-28

Tulostavoite 2020

Mittari

Toteuma ja arvio
loppuvuodesta

”Liikkumatonta
kuntalaista ei ole” alueen luontokohteet
ja
liikuntamahdollisuude
t ovat tunnettuja ja
aktiivikäytössä

Itä-Uudenmaan järviylängön
luontoreitistöt ja -kohteet on
tuotteistettu
valtakunnallisiksi

Hanke Kirkkojärvitietoisuuden laajentamiseksi
(kunta,
vesiensuojeluyhdistys)

Aloitettu

Hanke on
käynnistetty.

Liikkuminen kunnan
sisällä, kuntaan ja
työssäkäyntialueelle
on sujuvaa

Alueella on toimivaa
joukkoliikennettä sekä
vaihtoehtoisia sisäisiä
liikkumismuotoja

Kunnan joukko- ja
palveluliikenteen kilpailutus

Toteutunut

Joukkoliikenteen
minikilpailutus
toteutettu keväällä
välille 3.8.202030.6.2021.

Kylät ovat
asukkaidensa
näköisiä yhteisöjä
kaiken ikäisille

Kunta on tunnettu ”kaveria
ei jätetä” -asenteestaan,
missä jokaiselle kuntalaiselle
on yhteystaho

Kartoitetaan yksin asuvien
määrä kunnassa

Aloitettu

Työtä on tehty
osittain
kartoittamalla ja
soittamalla
ikäihmisille
apupartion
toimesta.

Päätöksenteon
valmisteluun on
vakiinnutettu uusia,
osallistavia
toimintatapoja

Perustetaan Myrskyläajatushautomo kuntalaisia
keskeisesti koskettavien
asioiden käsittelemiseksi

Kuntalaisaloite.fi käytössä ja
mainostettu

Toteutunut

Tekninen toteutus
valmis, julkaisu
syksyllä.

Strategian toteutumisen
seurantaillat kokoontuvat
säännöllisesti

Rakennetaan ensivaiheen
seurantakäytäntö verkkoon

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta.

Keskustan asemakaavaalueen
täydennysrakentamisen
vaihtoehdot on tutkittu ja
toteutuksessa

Kaavamuutostarpeiden
kartoitus

Toteutunut

Sisällytetty
kaavoitusohjelmaa
n vv. 2020-2024,
valtuusto 2.3.2020
§ 3 LIITE 4.

Edistämme
toimintatapoja, jotka
palvelevat nykyisiä
yrityksiä ja tekevät
kunnasta
houkuttelevan uusille
sijoittuville yrityksille

Toteutus
loppuvuodesta.
Tonttitarjonta on
monipuolista koko kunnan
alueella

Päivitetään
kiinteistötiedosto kunnan
maanomistuksista

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta.

Vuokra-asuntokantaa on
lisätty

Kaavamuutostarpeiden
kartoitus

Toteutunut

Sisällytetty
kaavoitusohjelmaa
n vv. 2020-2024,
valtuusto 2.3.2020
§ 3 LIITE 4.

Toteutus
loppuvuodesta.
Kunta tunnetaan
yhteistyökyvystään ja
innovoinnistaan

Palvelut ovat
saavutettavissa vaivatta
lähialueelta

Edunvalvonta
hallitusohjelman mukaisessa
sotereformissa, edustaja
osallistunut kaikkiin
keskeisiin tilaisuuksiin

Toteutunut

Valtakunnallisen
sotereformin
alueelliset
hankkeet
käynnistyneet,
edustajat nimetty
työryhmiin.
Kh 20.4.2020 § 39

Kunnan
työllisyystoimenpiteet
ovat tehokkaat ja
toimivat

Kannustimet rohkeiden,
uusien toimintatapojen
kehittämiseen ja
kokeilemiseen on
vakiinnutettu

Strategian esittelytilaisuudet
työyksiköittäin

Toteutunut

Aloitus
loppuvuodesta,
yksikkökokousten
yhteydessä
TA2021 ja
tulostavoitteiden
laadinnan ohessa.

Toimitaan
ratkaisukeskeisesti
sisäisessä ja ulkoisessa
yhteistyössä

Toimialueiden
pääprosessien kuvaukset

Toteutunut

Ei toteudu.

Työllisyydenhoitosuunnitelm
a on vakiintunut ja toimii
käytännössä yhdessä
paikallisten yritysten,
järjestöjen ja oppilaitosten
kanssa

Työllisyydenhoitosuunnitelm
an ensimmäinen versio

Toteutunut

Ei toteudu.
Henkilöstöresurssin
priorisointi.

WALMU-asiakasjärjestelmän
käyttöönotto, asiakkuuksien
vienti järjestelmään

Toteutunut

Järjestelmä on
otettu
alkuvuodesta 2020
käyttöön.

Ylikunnallinen
yhteistyö ja
palvelutuotanto on
vahvistunut

Kunta toimii aktiivisesti
ympäröivän alueen
edunvalvonnassa

Itä-Uudenmaan
seutuneuvoston toiminta
vakiintunut,
puheenjohtajakausi

Toteutunut

Seutuneuvosto on
kokoontunut
säännöllisesti.

Kunta toimii
koordinoijana kylien
ja yhteisöjen
tapahtumille

Kunnassa toimii aktiivinen
verkosto- ja
hankekoordinointi

Kyläyhdistysten tapaaminen

Toteutunut

Ei toteudu.
Yhdistysten
tapaaminen
järjestettiin
helmikuussa.

Koulu
Tavoite 2020-2028

Toimenpide
2020-2028

Tulostavoite 2021

Mittari

Toteuma ja arvio
loppuvuodesta

”Liikkumatonta
kuntalaista ei ole” alueen luontokohteet
ja
liikuntamahdollisuude
t ovat tunnettuja ja
aktiivikäytössä

Kunnan
luontoreitistöt ja kohteet sekä
liikuntapaikat ovat
aktiivisessa
käytössä,
monipuolistuneet,

Kirkonkylän koulun
liikunnallista
toimintakulttuuria
(välitunnit ulkona,
välkkärit,
liikunnalliset
teematunnit ja –

Toteutuneet
toimenpiteet koulun
toimintakertomuksessa
, polkupyörien
käyttökerrat

Talvinen liikuntapäivä
Messilässä. Unelmien
liikuntapäivä Välitunnit
urheilukentällä jne.
Koulupyörät keväällä:
Lähiopetukseen
palaamisen jälkeen 5
eri käyttökertaa.

Kunnassa on seudun
houkuttelevimmat
lapsiperheiden ja
nuorten palvelut

hyvin ylläpidetyt ja
markkinoidut

päivät, liikunnalliset
kerhot
monipuolisuus
liikuntatunneilla)
ylläpidetään koulun
rakennushankkeesta
huolimatta.
Koulupyöriä
käytetään
pyöräilykautena
viikottain.

Loppuvuoden aikana
toteutuvat normaalit
toimet
(välkkäritoiminta,
liikuntakerhot,
koulupyörät,
liikuntapäivä)

Lapsiperheiden ja
nuorten palvelut on
resursoitu
monipuolisesti ja
laatu edellä

Erityisluokanopettaja
n virka täytetty

Virka täytetty

Virka täytettiin
määräaikaisesti
kevätlukukaudella.
Jätetään täyttämättä
lukuvuodeksi 20202011 (Siv.ltk § 27
6.5.2020)

Ylläpidetään
turvallista ja
innostavaa
oppimisympäristöä,
toteutetaan
oppilaskysely
(koulutyytyväisyysky
sely +
oppilashuollon
kysely)

Toteutettu, keskeiset
tulokset tiedettu
(oppilashuolto,
henkilökunta,
huoltajat)

Poikkeuksellinen kevät.
Yhteydenpito oppilaisiin
etäopetuksessa,
oppilaskunnan ja
school coachin rooli
yhteisöllisyyden
lisäämisessä,
oppilaskysely OHRkyselyn muodossa.

Kiusaamisen
vastaisen
suunnitelman
päivittäminen

Toteutunut

Hyväksytty
sivistyslautakunnan
kokouksessa (Siv.ltk §
28 6.5.2020) osaksi
koulun
opetussuunnitelmaa

Kunta tunnetaan
yhteistyökyvystään ja
innovoinnistaan

Kannustimet
rohkeiden, uusien
toimintatapojen
kehittämiseen ja
kokeilemiseen on
vakiinnutettu

Kirkonkylän koulu
toteuttaa Yrityskyläoppimiskokonaisuutt
a ja kehittää siihen
koulun ja kunnan
omia erityispiirteitä

Toteutettu, innovaatiot
kuvattu koulun
toimintakertomuksessa

Yrityskylävierailu
kuluneen kevään osalta
peruuntui koronan
vuoksi. Paikalliset
toimintatavat:
Työharjoittelupäivä
kunnan toimipisteissä
toteutettu. Jatkosta
sovittu YrityskyläKaakkois-Suomen
kanssa. Mahd.
siirtyminen Lahteen.

Kunta on verkottunut
vahvasti yksityiselle
ja kolmannelle
sektorille

Kuntastrategian
täysimääräiseksi ja
tavoitteelliseksi
toteuttamiseksi,
kunta solmii
strategisia
kumppanuuksia
yksityiselle ja

Kirkonkylän koulun
hyvä yhteistyö
paikallisiin
yhteisöihin mm.
teemapäivien ja tuntien
toteuttamisessa
jatkuu

Toteutunut yhteistyö
kirjataan vuosittain
koulun
toimintakertomukseen.

Kevätlukukausi
hiljaisempaa
poikkeusoloista
johtuen:
- Srk säännölistä

kolmannelle
sektorille

- LandeReal (6. lk)
Syksyllä yhteistyö ItäUudenmaan vesien ja
ilmansuojeluyhdistykse
n kanssa. Korona
huomioon ottaen ei
vielä sovittuja
yhteistyöpäiviä.

Varhaiskasvatus
Tavoite 2020-2028
”Liikkumatonta
kuntalaista ei ole” alueen luontokohteet
ja
liikuntamahdollisuudet
ovat tunnettuja ja
aktiivikäytössä
Kunnassa on seudun
houkuttelevimmat
lapsiperheiden ja
nuorten palvelut
Kunnan viestintä on
kaksikielistä,
ammattimaista,
monipuolista,
osallistavaa ja eri
ikäluokat huomioivaa

Kunta tunnetaan
yhteistyökyvystään ja
innovoinnistaan

Ylikunnallinen
yhteistyö ja
palvelutuotanto on
vahvistunut

Toimenpide
2020-2028
Kunnan
luontoreitistöt ja kohteet sekä
liikuntapaikat ovat
aktiivisessa
käytössä,
monipuolistuneet,
hyvin ylläpidetyt ja
markkinoidut
Lapsiperheiden ja
nuorten palvelut on
resursoitu
monipuolisesti ja
laatu edellä
Kunnan viestintään
on rakennettu
kanava kaikille
ikäluokille heidän
itsensä
suunnittelemana ja
sen toimintaa
seurataan
aktiivisesti
Palvelut ovat
saavutettavissa
vaivatta lähialueelta

Kunta kehittää
lähikuntayhteistyötä
useampaan
suuntaan
taloudellistoiminnallisilla
perusteilla

Tulostavoite 2020

Mittari

Toteuma ja arvio
loppuvuodesta
Liikunta ja luonto
pysyvät
varhaiskasvatuksen
jokapäiväisessä
arjessa mukana.

Varhaiskasvatuksen lapset
retkeilevät lähiluonnossa
ja Kamalakallion
leikkipuistossa sekä
urheilukentällä
säännöllisesti

Toteutunut

Pedagogisen
dokumentoinnin
kehittäminen

Toteutunut

Varhaiskasvatuksessa
siirrytään uuteen sähköisiä
palveluja tarjoavaan
asiakasohjelmaan

Toteutunut

Varhaiskasvatus edistää
omalta osaltaan Lape-työn
arkiuttamista. Toimii
aktiivisesti lapsi- ja
perhetyötä alueella
tekevien toimijoiden
kanssa

Toteutunut

Varhaiskasvatusjohtaja on mukana
maakunnallisen Lapetyöryhmässä..

Ruotsinkielisten
varhaiskasvatuspalveluiden
hankinta lähikunnista
tarpeen mukaan

Toteutunut

Myrskylän kunnan
alueelta
ruotsinkielisessä
varhaiskasvatuksessa
on viisi lasta ja
syyskuussa aloittaa
kuudes.

Tulostavoite 2020

Mittari

Dokumentointia
tulemme kehittämään
uuden
asiakasohjelmiston
osalta.
Uusi asiakasohjelmisto
on otettu käyttöön.

Kirjasto
Tavoite 20202028

Toimenpide 20202028

Toteuma ja arvio
loppuvuodesta

Kunta tunnetaan
yhteistyökyvystään ja
innovoinnistaan

Palvelut ovat
saavutettavissa
vaivatta lähialueelta

Omatoimikirjasto otetaan
käyttöön. Kirjaston
kävijämäärät ja lainaukset
lisääntyvät

Kävijöiden ja
lainausten
määrä
verrattuna
edelliseen
vuoteen.

Korona ja henkilöstövaje
ovat viivästyttäneet
omatoimikirjaston
käyttöönottoa sekä
kävijämäärien nousua.
Omatoimikirjasto
pyritään ottamaan
käyttöön vielä tänä
vuonna.

Vapaa-aikatoimi
Tavoite 2020-2028

Toimenpide 20202028

Tulostavoite 2020

Mittari

Toteuma ja arvio
loppuvuodesta

Kuntalaiset ja kunnan
työntekijät ovat
hyvinvoivia

Kaikille halukkaille
kuntalaisille on laadittu
terveyssuunnitelma
seurantoineen ja
toteutettu ikäryhmittäiset
kuntotestit

Liikunnallisen
elämäntavan
kehittämishanke

Aloitettu

Hanke on alkanut ja
toteutetaan
suunnitelmien
mukaisesti.

Kunnan työntekijöille on
laadittu terveys- ja
ergonomiasuunnitelmat

Ilmainen
liikuntaneuvonta

5 asiakkuutta

Liikuntaneuvonta
asiakkaita on kaksi.
Terveys- ja ergonomia
suunnitelmat karsittiin
pois. Liikunnanohjaajan
palvelut
kunnantyöntekijöille
markkinoidaan jälleen
syyskaudella.

Ilmaiset
liikuntaryhmät

Kaikki
liikuntaryhmät
ovat
maksuttomia

Siirtyy ensi vuodelle.

Yhteistyö luotu 3.
sektorin kanssa

3.sektorin
palveluita
tarjolla kunnan
työntekijöille

Tavoite ei kevään
aikana ole toteutunut.
Syyskaudella
kartoitetaan tilannetta.

”Liikkumatonta
kuntalaista ei ole” alueen luontokohteet
ja
liikuntamahdollisuude
t ovat tunnettuja ja
aktiivikäytössä

Kunnan luontoreitistöt ja
-kohteet sekä
liikuntapaikat ovat
aktiivisessa käytössä,
monipuolistuneet, hyvin
ylläpidetyt ja
markkinoidut

Liikuntapaikat tutuksi
kuva- ja
videomateriaalien
avulla

Kuvaaminen
aloitettu

Kuvaukset elosyyskuussa osasta
kohteita.

Kunnassa on seudun
houkuttelevimmat
lapsiperheiden ja
nuorten palvelut

Lapsiperheiden ja
nuorten palvelut on
resursoitu monipuolisesti
ja laatu edellä

Lapset, nuoret ja
heidän perheensä
voivat paremmin

Vapaaaikapalveluissa
huoli- ja
lastensuojeluilm
oitusten
tekeminen
vähenee
edelliseen
vuoteen

Tilastollisesti
toteutunut. Palveluiden
laatu on parantunut,
mm. etänuokut.
Tavoitetaan nuoria,
jotka eivät normaalisti
ole toiminnoissa
mukana. Toiminnot
jatkuvat syyskaudella.

verrattua.
(10kpl/2019)

Nuoret kokevat
vapaa-ajantoiminnot
mielekkäiksi

Harrastustoimin
nan kartoitus- ja
palautekysely
toteutettu

Tavoite ei ole
toteutunut.
Syyskaudella tilanne
kartoitetaan uudelleen.

Kunnan viestintä on
kaksikielistä,
ammattimaista,
monipuolista,
osallistavaa ja eri
ikäluokat huomioivaa

Kunnan viestintään on
rakennettu kanava
kaikille ikäluokille heidän
itsensä suunnittelemana
ja sen toimintaa
seurataan aktiivisesti

Verkkosivujen vapaaaikatoimen osuus
käännetään
laajemmin ruotsiksi

Toteutunut

Sivuja on päivitetty
sekä suomeksi että
ruotsiksi.

Kunta on verkottunut
vahvasti yksityiselle
ja kolmannelle
sektorille

Kuntastrategian
täysimääräiseksi ja
tavoitteelliseksi
toteuttamiseksi, kunta
solmii strategisia
kumppanuuksia
yksityiselle ja
kolmannelle sektorille

Moniammatilliset
työryhmät
kokoontuvat
toimintasuunnitelmien
mukaisesti ja muistiot
välitetään
vastuutahoille

Työryhmien
kokoontumiskerr
at
toimintasuunnite
lmien
mukaisesti.
Jokaisesta
työryhmien
kokoontumisesta
on laadittu
muistio. Muistio
on välitetty
vastuutahoille

Toteutunut ja toiminto
jatkuu

Ylikunnallinen
yhteistyö ja
palvelutuotanto on
vahvistunut

Yhteistyö viranomaisten
kanssa on näkyvää

Ankkuritoiminta
käynnistyy

Toteutunut

Toteutunut

Poliisille toimitetaan
vuoden
tapahtumavuosikello

Vuosikello

Toteutetaan
syyskaudella.

Tiiviimmän yhteistyön
luominen
oppilaitosten ja
etsivän nuorisotyön
välillä

Koulupudokastilastot

Toteutuu ja toiminta
jatkuu.

Kuntarajat ylittävää
etsivää nuorisotyötä

Toteutunut

Toteutunut

Toisen asteen
opiskelu kunnasta
käsin ja kunnassa on
mahdollista

Kunnalla ja
keskeisimmillä toisen
asteen alueellisilla
oppilaitoksilla sekä
yrityksillä on vakiintunut,
selkeä opinto- ja
työllistämispolkujärjestel
mä paikallisiin tarpeisiin
ja kohtaanto-ongelmaan
vastaamiseksi

Tekniset palvelut
Tavoite 2020-2028

Toimenpide 20202028

Tulostavoite 2020

Mittari

Toteuma ja
arvio
loppuvuodesta

”Liikkumatonta
kuntalaista ei ole” alueen luontokohteet
ja
liikuntamahdollisuude
t ovat tunnettuja ja
aktiivikäytössä

Kunnan luontoreitistöt ja
-kohteet sekä
liikuntapaikat ovat
aktiivisessa käytössä,
monipuolistuneet, hyvin
ylläpidetyt ja
markkinoidut

Kirkkojärven
patoalueen ja
Rantapolun
virkistyskäytön
lisäämisen ja
kunnostamisen
yhteishanke (kunta,
yrittäjät ja järjestöt)

Patoalue ruopattu ja
raivattu

Toteutus
loppuvuodesta

Liikkuminen kunnan
sisällä, kuntaan ja
työssäkäyntialueelle
on sujuvaa

Myrskylän kunta ja
kunnan tilaisuudet ovat
esteettömiä ja tasaarvoisia.

Kunnan omistamien
kiinteistöjen
esteettömyyssuunnit
elma

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta

Alueen väylästö on
turvallista ja hyvin
ylläpidettyä

Kunnan ylläpitovastuulla
oleville väylille on
määritelty turvallisuusja ylläpitoluokitukset,
joiden mukainen
väylänpito on
vakiintunutta

Kaavateiden
turvallisuus- ja
ylläpitoluokitusten
päivittäminen
kunnossapitourakan
kilpailutuksessa
kaudelle 2020-2023

Toteutunut

Turvallisuus ja
ylläpitoluokittelu
tarkastettu
kilpailutuksessa

Väylänpidon
palautteet
talvihoitokauden
aikana

≤3%
kokonaiskerroista

Toteuma
loppuvuodesta

Kunnan ylläpitovastuulla
olevien pääväylien
korjausvelka on purettu
ja uuden korjausvelan
muodostuminen
ennaltaehkäistään

Kaavateiden
pääväylien korjausja
kunnossapitosuunnit
elma koko
strategiakaudelle

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta

Liikenteen painopisteet
kunnan alueella on
tutkittu ja
liikenneturvallisuussuun
nitelman mukaisia
kehittämistoimia on
toteutettu

Liikenneturvallisuuss
uunnitelmassa
kunnan vastuulle
määritellyt
kiireellisyysluokan 1
toimenpiteet

Toteutunut

Toimenpiteet
määritetty

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen
ylläpitovastuulla olevista
väylistä kuntalaisille
keskeisimpien teiden
ylläpitoon ja
kehittämiseen
vaikutetaan aktiivisesti

Kuntatapaaminen
ELY:n aluevastaavien
kanssa

Toteutettu väh. 1

Toteutus
loppuvuodesta

Osallistuminen ELY:n
aihekohtaisiin
työryhmiin mm. ItäUudenmaan
liikennejärjestelmäty
öryhmä

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta

Päätöksenteon
valmisteluun on
vakiinnutettu uusia,
osallistavia
toimintatapoja

Paikallisista yrittäjistä
kootaan kehittämis- ja
seurantaryhmä kunnan
hankkeille

Edistämme
toimintatapoja, jotka
palvelevat nykyisiä
yrityksiä ja tekevät
kunnasta
houkuttelevan uusille
sijoittuville yrityksille

Keskustan toimitilojen
käyttöaste on korkea

Kunnan
investointihankkeille
nimetään kehittämisja seurantaryhmä.
Ryhmään kuuluu 3-4
yrittäjää
(kiertomahdollisuus),
edustaja teknisestä
lautakunnasta ja
tekninen johtaja
Kunnan
kiinteistöstrategia
toimenpideaikataului
neen

Kokoontunut 1-2
hankeen osalta

Kehittämis- ja
seurantaryhmä
kokoontunut
Koskenkyläntien
yritysalueen
kunnallisteknisen
suunnittelun
osalta

Toteutunut

Toteutus
loppuvuodesta

