
KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2021 

Painopiste     

Arkiliikkuminen     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2021 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kuntalaiset ja kunnan 
työntekijät ovat 
hyvinvoivia 

Kaikille halukkaille kuntalaisille on 
laadittu terveyssuunnitelma 
seurantoineen ja toteutettu 
ikäryhmittäiset kuntotestit. 

Strateginen 
partnerisopimus 

Toteutunut Hallinto 

 Kunnan työntekijöille on laadittu 
terveys- ja ergonomiasuunnitelmat. 

Työhyvinvointikyselyn 
toteuttaminen 

 
Liikuntapalveluiden 
ryhmät toteutetaan 
osaksi niin, että 
työntekijät pystyvät 
osallistumaan. 
 

Toteutunut 
 

 
Työntekijät 
käyttävät 
liikuntatoime
n palveluita. 
 

Hallinto 
 

 
Hyvinvointi 

”Liikkumatonta 
kuntalaista ei ole” - 
alueen luontokohteet ja 
liikuntamahdollisuudet 
ovat tunnettuja ja 
aktiivikäytössä. 

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

Lassen polun 
reitistön 
merkkauksen ylläpito 
ja parannus.  
 
Myrskylän Myrskyn 
kanssa yhteistyössä 
Kiparkatin reitistön 
selkeyttäminen.  
 
Luontoreitistön 
parantaminen ja 
muutokset 
hankerahoituksen 
turvin. 
 
Liikuntapalveluiden 
ryhmät toteutetaan 
niin, että kuntalaiset 
hyötyisivät niistä 
mahdollisimman 

paljon. 
 
Kirkonkylän koulun 
liikunnallista 
toimintakulttuuria 
kehitetään 
hyödyntämällä 
tehokkaasti uuden 
koulurakennuksen ja 
koulupihan 
mahdollisuuksia 
 
Varhaiskasvatuksen 
lapset retkeilevät 
lähiluonnossa ja 

päiväkodin lähialueen 
leikkipuistossa sekä 
urheilukentällä 
säännöllisesti. Lisäksi 
päiväkodilla 
mahdollistetaan joka-
päiväinen liikkuminen 

Reitistö 
merkattu ja 
on selkeä.  
 
 
Kiparkatin 
reitistö 
merkattu ja 
on selkeä. 
 
Hanke 
hyväksytty. 
 
 
 
 
Asiakasmäärä
t kasvavat 
nykyisestä 
 
 

 
 
Toimintakultt
-uurin kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hyvinvointi 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 

 
Koulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskas
-vatus 
 

 
 
 
 
 
 
 



niin sisätiloissa kuin 
ulkona. 
 
Kunnan yleisten 
alueiden ja 
liikuntapaikojen 
suunnitellut 
kunnostustoimenpite
et on suoritettu 
investointisuunnitelm
an mukaisesti 
 

 
 
 
Toteutunut 

 
 
 
Tekninen 

 Itä-Uudenmaan järviylängön 
luontoreitistöt ja -kohteet on 
tuotteistettu valtakunnallisiksi. 

Viestintä ja 
ensitoimet toteutettu 
Kirkkojärvi-kyselyn 
tulosten mukaan 

Toteutunut Hallinto 

Liikkuminen kunnan 
sisällä, kuntaan ja 
työssäkäyntialueelle on 
sujuvaa. 

Alueella on toimivaa 
joukkoliikennettä sekä 
vaihtoehtoisia sisäisiä 
liikkumismuotoja. 

I-Uudenmaan 
liikennejärjestelmäsu
unnitelman mukaisen 
liikenteen 
toteuttaminen 

Aloitettu Hallinto 

 Myrskylän kunta ja kunnan 
tilaisuudet ovat esteettömiä ja 
tasa-arvoisia. 

Kunnan omistamien 
kiinteistöjen 
esteettömyyssuunnit
elman toteuttaminen 

Kohteista 
toteutettu 
vähintään 2 
kpl 

Tekninen 

Alueen väylästö on 
turvallista ja hyvin 
ylläpidettyä. 

Kunnan ylläpitovastuulla oleville 
väylille on määritelty turvallisuus- 
ja ylläpitoluokitukset, joiden 

mukainen väylänpito on 
vakiintunutta. 

Väylänpidon 
palautteet 
talvihoitokauden 

aikana 

≤ 3 % 
kokonaiskerr
oista 

Tekninen 

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

Kaavateiden korjaus - 
ja kunnossapidon 
suunnitelman 
mukaisen 
kohdeluettelon 
hankkeen nro 1 
toteutus 

Toteutettu Tekninen 

 Liikenteen painopisteet kunnan 
alueella on tutkittu ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman 
mukaisia kehittämistoimia on 
toteutettu. 

Liikenneturvallisuussu
unnitelmassa kunnan 
vastuulle määritellyt 
kiireellisyysluokan 2 
toimenpiteitä on 

käynnistetty 

Aloitettu Tekninen 

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

Kuntatapaaminen 
ELY:n ja 
alueurakoiden 
vastaavien kanssa 

Toteutettu 
vähintään 1 
tapaaminen 

Tekninen 

Painopiste     

Yhteisö     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2021 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kunnassa on seudun 
houkuttelevimmat 
lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut. 

Lapsiperheiden ja nuorten palvelut 
on resursoitu monipuolisesti ja 
laatu edellä. 

Liikunnan- ja 
hyvinvoinninohjaajan 
vakinaistaminen. 
 
Koulunuorisotyöntekij
än palkkaaminen  
hankkeella. 
 
Selvitetään tasa-
arvoista 

Toteutunut 
 
 
 
Toteutunut 
 
 
 
Kysely 
toteutettu 

Hyvinvointi 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
Hyvinvointi 
 



mahdollisuutta 
osallistua harrastus- 
ja vapaa-ajan 
toimintoihin 
tekemällä kysely 
peruskouluikäisille 
 
Uuden koulun 
käyttöönoton 
valmistelu mm. 
toimintakulttuurin ja 
pedagogiikan osalta. 
 
 

Uuden koulun 
digitaalisen 
oppimisympäristön ja 
digistrategian 
suunnittelu ja 
käyttöönotto 
 
Erityisluokanopettaja-
n virka täytetty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pedagogisen 
suunnitelman 
päivittäminen 
ja 
täydentämine
n 
 

Digistrategia 
päivitetty ja 
otettu 
käyttöön 
 
 
 
Virka täytetty 

 
 
 
 
 
 
 
Koulu 
 
 
 
 
 
 

Koulu 
 
 
 
 
 
 
Koulu 

Kylät ovat asukkaidensa 
näköisiä yhteisöjä 
kaiken ikäisille. 

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

yhteystaho. 

Yhteistyösuunnitelma 
P-HHYKY:n kanssa 

Toteutunut Hallinto 

 Kaikille halukkaille kuntalaisille 
tarjottu mahdollisuus hankkia 
ensiapu- ja alkusammutustaidot 
kumppaneiden kanssa. 

   

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. 

Sähköinen uutiskirje 
kuntalaisviestinnässä 
 
Ruotsinkielisten 
kotisivujen 
kehittäminen 
 
Viestintäsuunnitelma 

Toteutunut 
 
 
Aloitettu 
 
 
 
Aloitettu 

Hallinto 
 
 
Hallinto 
 
 
 
Hallinto 

 Jokaiselle halukkaalle yli 65-
vuotiaalle kuntalaiselle on annettu 
mahdollisuus suorittaa digiajokortti. 

   

Päätöksenteon 
valmisteluun on 
vakiinnutettu uusia, 
osallistavia 
toimintatapoja. 

Perustetaan Myrskylä-
ajatushautomo kuntalaisia 
keskeisesti koskettavien asioiden 
käsittelemiseksi. 

Ajatushautomo 
kokoontunut 
liikenneratkaisusta 

Toteutunut Hallinto 

 Paikallisista yrittäjistä kootaan 
kehittämis- ja seurantaryhmä 
kunnan hankkeille. 

Kunnan 
investointihankkeiden 
kehittämis- ja 
seurantaryhmän 
toiminta jatkuu. 
Ryhmään kuuluu 3-4 
yrittäjää 
(kiertomahdollisuus), 

edustaja teknisestä 
lautakunnasta ja 
tekninen johtaja 

Kokoontunut 
1-2 hankkeen 
osalta 

Tekninen 

 Strategian toteutumisen 
seurantaillat kokoontuvat 
säännöllisesti. 

   



Painopiste     

Elinvoima     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2021 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

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

Keskustan toimitilojen käyttöaste 
on korkea. 
 

Kiinteistönomistajien 
toimitilakokous 

Toteutunut Hallinto 

 Keskustan asemakaava-alueen 
täydennysrakentamisen 

vaihtoehdot on tutkittu ja 
toteutuksessa. 

Kaavamuutosten 
toteutus 

Aloitettu Hallinto 

 Tonttitarjonta on monipuolista koko 
kunnan alueella. 

   

 Vuokra-asuntokantaa on lisätty.    

 Uusyritysten aloittamis- ja 
sijoittumistoimenpiteet on vakioitu 
kunnassa. 

Yritysten laajennettu 
tuki koronan 
jälkihoitoon 

Toteutunut Hallinto 

 Paikallisten yritysten palveluiden ja 
tuotteiden käyttö on toiminnan 
keskiössä. 

   

Kunta tunnetaan 
yhteistyökyvystään ja 
innovoinnistaan. 

Palvelut ovat saavutettavissa 
vaivatta lähialueelta. 

Kartoitetaan kirjaston 
aineiston kysynnän ja 
tarjonnan 

kohtaamista 
tutkimuksin. 
Hankitaan aineistoa, 
jota kokoelmista 
puuttuu. 

Kirjaston 
lainojen 
määrä 

verrattuna 
edelliseen 
vuoteen 

Kirjasto 

 Kannustimet rohkeiden, uusien 
toimintatapojen kehittämiseen ja 
kokeilemiseen on vakiinnutettu. 

   

 Toimitaan ratkaisukeskeisesti 
sisäisessä ja ulkoisessa 
yhteistyössä.   

Varhaiskasvatus 
edistää omalta 
osaltaan Lape-työn 
kehittämistä alueella. 

Toteutunut Varhaiskas
-vatus 

Kuntamarkkinointi on 
ammattimaista, 

monipuolista, 
osallistavaa ja eri 
ikäluokat huomioivaa. 

Strategian mukainen markkinointi- 
ja viestintäsuunnitelma on laadittu 

ja käytössä. 

Tulo-ja/tai 
lähtömuuttajakysely 

Toteutunut Hallinto 

 Hoidettu kuntaympäristö on 
Myrskylän käyntikortti. 

   

Kunnan 
työllisyystoimenpiteet 
ovat tehokkaat ja 
toimivat. 

Työllisyydenhoitosuunnitelma on 
vakiintunut ja toimii käytännössä 
yhdessä paikallisten yritysten, 
järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 

Työllisyydenhoitosuu
nnitelma käytössä 

Toteutunut Hallinto 

Painopiste     

Kumppanuudet     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2021 

Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kunta on verkottunut 

vahvasti yksityiselle ja 
kolmannelle sektorille. 

Kuntastrategian täysimääräiseksi ja 

tavoitteelliseksi toteuttamiseksi, 
kunta solmii strategisia 
kumppanuuksia yksityiselle ja 
kolmannelle sektorille. 

Kirkonkylän koulun 

verkostoituu 
tehokkaasti. Hyvä 
yhteistyö lähikuntien 
kouluihin, paikallisiin 
yhteisöihin 
Yhteistyötä mm. 

Verkostot 

(koulu-, 
yritys-, 
yhteisöverkos
tot) 
toteutuneet 

Koulu 



teemapäivien ja -
tuntien muodossa.  
 

Ylikunnallinen yhteistyö 
ja palvelutuotanto on 
vahvistunut. 

Kunta toimii aktiivisesti ympäröivän 
alueen edunvalvonnassa. 

I-U sotehankkeisiin 
osallistuminen 

Toteutunut Hallinto 

 Kunta kehittää lähikuntayhteistyötä 
useampaan suuntaan taloudellis-
toiminnallisilla perusteilla. 

   

 Yhteistyö viranomaisten kanssa on 
näkyvää. 

Poliisin järjestämä 
turvallisuuskatsaus 
kuntalaisille 
 
Osallistuminen I-U 
Poliisin kuntapilottiin 

Toteutunut 
 
 
 
Aloitettu 

Hallinto 
 
 
 
Hallinto 

Toisen asteen opiskelu 
kunnasta käsin ja 
kunnassa on mahdollista 

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

Kts. 
työllisyydenhoitosuun
-nitelman 
toimenpiteet 

  

Kunta toimii 
koordinoijana kylien ja 
yhteisöjen tapahtumille. 

Avoimelle toiminnalle vapaat tilat 
on kartoitettu, niiden käyttöaste on 
korkea. 

   

 Kunnassa toimii aktiivinen 
verkosto- ja hankekoordinointi. 

   

 


