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Työssäkäynti-
ja asiointi-
alueiden
keskiössä

Myrskylän kunta sijaitsee
Suomen väkirikkaimmalla
alueella, Itä-Uudellamaalla
Porvoon seutukunnassa. Helsinki 60 ' Porvoo 30 '

Mäntsälä 35 '

Helsinki-Vantaa 60 '

MYRSKYLÄ 

Loviisa 30 '

Kouvola 60 '

Lahti 40 'Orimattila 20 '



Turvallisuuden tunne muodostuu
ympäristöstämme, yhteiskunnan ilmiöistä,
tapahtumista ja henkilökohtaisista
kokemuksistamme. Tunne turvallisuudesta
luo hyvinvointia ja terveyttä.

Turvallisuutta toteutetaan kaikissa kunnan
tehtävissä ja yhdessä ympäröivän yhteisön
kanssa, luonnollisena osana arkea.
Viranomaistyö on tässä vain yksi osa.

Turvallisuutta tuottavat pienimmillään
varsin tavalliset asiat, joista Arkiturvallinen
Kuntastrategiamme rakentuu.

Kotikunta on turvallisuuden perusyksikkö.

Visiona
Arkiturvallinen
Kunta



Arkiturvallisuus on kokonaisuus
Kunnalla on yli 500 suoraa tai välillistä tehtävää, joista oleellisimmista tulee pystyä huolehtimaan kaikissa tilanteissa.

Tästä syystä kunnan ydintehtävä on laajaa turvallisuustyötä sekä valmiuden ja varautumisen että hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen alueilla. Arkiturvallisuutta rakennetaan kunnan kaikilla toimialoilla ja tasoilla, sekä verkostoissa.

Kova turvallisuus

VALMIUS JA VARAUTUMINEN
Pehmeä turvallisuus

HYVINVOINTI JA TERVEYSTYÖ

Ennaltaehkäisy ja tuki

KOTIKUNTA
Huolenpito ja kasvatus

PERHE JA YHTEISÖ
Ohjaus ja reagointi

VIRANOMAISET



Strategiset tavoitteet vuosille 2020-2028
Kuntalaiset ja kunnan työntekijät ovat
hyvinvoivia.
 "Liikkumatonta kuntalaista ei ole” -
alueen luontokohteet ja
liikuntamahdollisuudet ovat tunnettuja
ja aktiivikäytössä.
 Liikkuminen kunnan sisällä, kuntaan ja
työssäkäyntialueelle on sujuvaa.
 Alueen väylästö on turvallista ja hyvin
ylläpidettyä.

1.

2.

3.

4.

Kunnassa on seudun houkuttelevimmat
lapsiperheiden ja nuorten palvelut.
 Kylät ovat asukkaidensa näköisiä
yhteisöjä kaiken ikäisille.
 Kunnan viestintä on kaksikielistä,
ammattimaista, monipuolista,
osallistavaa ja eri ikäluokat
huomioivaa.
 Päätöksenteon valmisteluun on
vakiinnutettu uusia, osallistavia
toimintatapoja.

1.

2.

3.

4.

 Edistämme toimintatapoja, jotka
palvelevat nykyisiä yrityksiä ja tekevät
kunnasta houkuttelevan uusille
sijoittuville yrityksille.
 Kunta tunnetaan yhteistyökyvystään ja
innovoinnistaan.
 Kuntamarkkinointi on ammattimaista,
monipuolista, osallistavaa ja eri
ikäluokat huomioivaa.
 Kunnan työllisyystoimenpiteet ovat
tehokkaat ja toimivat.

1.

2.

3.

4.

 Kunta on verkottunut vahvasti
yksityiselle ja kolmannelle
sektorille.
 Ylikunnallinen yhteistyö ja
palvelutuotanto on vahvistunut.
 Toisen asteen opiskelu kunnasta
käsin ja kunnassa on
mahdollista.
 Kunta toimii koordinoijana
kylien ja yhteisöjen
tapahtumille.

1.

2.

3.

4.

Arkiliikkuminen Yhteisö Elinvoima Kumppanuudet

Näin toteutamme kuntastrategian

Painopisteet vuosille 2020-2028

Edistäminen

Toimenpiteet vuosille 2020-2028 tavoitteisiin pääsemiseksi
Tulostavoitteet vuosittain toimenpiteiden edistämiseksi
Talousarvio vuosittain sekä muut toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat tarpeen mukaan
Kuntakonsernin tavoitteet tarpeen mukaan

Avoimesti, vastuullisesti, ennakoivasti

Toiminnan arvot



Arkiliikkuminen on monipuolista. Yhtäältä
se on tavoitteellista aktiiviurheilua,
toisaalta taas rentoa reippailua - kunkin
tavallaan tavoittelemia terveyshyötyjä ja
mielen vireyttä monipuolisissa
liikuntapaikoissa ja ympäristöissä. Arjen
hyvinvointi lisää turvallisuutta ja itsestä
huolehtimisen kyvykkyyttä. Liikunnalla on
”olympiakylässämme” pitkät ja
menestyksekkäät perinteet.

Arjen liikkuminen on myös sujuvaa
siirtymistä kunnan sisällä, kuntaan ja sieltä
työssäkäyntialueelle tai kauemmas.
Mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia
liikennemuotoja eri elämäntilanteiden
mukaan lisää arkiturvallisuutta.

Painopiste 1:
Arkiliikkuminen



Alueen väylästö on turvallista ja hyvin

ylläpidettyä.

Liikkuminen kunnan sisällä, kuntaan ja

työssäkäyntialueelle on sujuvaa.

”Liikkumatonta kuntalaista ei ole” - alueen

luontokohteet ja liikuntamahdollisuudet

ovat tunnettuja ja aktiivikäytössä. 

Kuntalaiset ja kunnan työntekijät ovat

hyvinvoivia.

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

vakiintunutta.

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

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

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

kehittämiseen vaikutetaan aktiivisesti.

Alueella on toimivaa joukkoliikennettä sekä vaihtoehtoisia sisäisiä liikkumismuotoja.

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

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

markkinoidut.

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

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

Kunnan työntekijöille on laadittu terveys- ja ergonomiasuunnitelmat.

Arkiliikkuminen
Tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

Strategiset tavoitteet vuosille 2020-2028 Strategiset toimenpiteet vuosille 2020-2028
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4



Yhteisön jäsenten yhdessä
aikaansaama ja kokema osallisuuden,
yhteisöllisyyden, välittämisen,
luottamuksen ja turvallisuuden tunne
arjessa toimivat yhteisöllisyyden
kivijalkoina.

Painopiste 2:
Yhteisö



Päätöksenteon valmisteluun on

vakiinnutettu uusia, osallistavia

toimintatapoja.

Kunnan viestintä on kaksikielistä,

ammattimaista, monipuolista, osallistavaa ja

eri ikäluokat huomioivaa.

Kylät ovat asukkaidensa näköisiä yhteisöjä

kaiken ikäisille.

Kunnassa on seudun houkuttelevimmat

lapsiperheiden ja nuorten palvelut.

Perustetaan Myrskylä-ajatushautomo kuntalaisia keskeisesti koskettavien asioiden käsittelemiseksi.

Paikallisista yrittäjistä kootaan kehittämis- ja seurantaryhmä kunnan hankkeille.

Strategian toteutumisen seurantaillat kokoontuvat säännöllisesti.

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

aktiivisesti.

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

Kunta on tunnettu ”Kaveria ei jätetä” -asenteestaan, jokaiselle kuntalaiselle on yhteystaho.

Kaikille halukkaille kuntalaisille on annettu mahdollisuus ensiapu- ja alkusammutustaidon hankintaan kumppaneiden kanssa.

Lapsiperheiden ja nuorten palvelut on resursoitu monipuolisesti ja laatu edellä.

Yhteisö
Tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

Strategiset tavoitteet vuosille 2020-2028 Strategiset toimenpiteet vuosille 2020-2028
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Yritykset luovat pärjätessään suoria ja
välillisiä työpaikkoja, parantavat
osaltaan kunnan taloutta sekä tuovat
raitille yleistä vireyttä.

Myös muut toimijat rakentavat
yhdessä kunnan kanssa toimivaa
paikallista elämää.

Hyvin hoidettu ympäristö on viihtyisä,
turvallinen ja kutsuva.

Painopiste 3:
Elinvoima



Kunnan työllisyystoimenpiteet ovat

tehokkaat ja toimivat. 

Kuntamarkkinointi on ammattimaista,

monipuolista, osallistavaa ja eri ikäluokat

huomioivaa.

Kunta tunnetaan yhteistyökyvystään ja

innovoinnistaan.

Edistämme toimintatapoja, jotka palvelevat

nykyisiä yrityksiä ja tekevät kunnasta

houkuttelevan uusille sijoittuville yrityksille.

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

kanssa.

Strategian mukainen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä.

Hoidettu kuntaympäristö on Myrskylän käyntikortti.

Palvelut ovat saavutettavissa vaivatta lähialueelta.

Kannustimet rohkeiden, uusien toimintatapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen on vakiinnutettu.

Toimitaan ratkaisukeskeisesti sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä. 

Keskustan toimitilojen käyttöaste on korkea.

Keskustan asemakaava-alueen täydennysrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja toteutuksessa. 

Tonttitarjonta on monipuolista koko kunnan alueella. 

Vuokra-asuntokantaa on lisätty.

Uusyritysten aloittamis- ja sijoittumistoimenpiteet on vakioitu kunnassa.

Paikallisten yritysten palveluiden ja tuotteiden käyttö on toiminnan keskiössä.

Elinvoima
Tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

Strategiset tavoitteet vuosille 2020-2028 Strategiset toimenpiteet vuosille 2020-2028

1

2

3

4



Verkostoissa toimiminen ja yhteistyö
ovat nykypäivää, kaikkea ei ole
järkevää suunnitella ja toteuttaa itse.
Toimivat kumppanuudet
mahdollistavat monipuolisempia
palveluja, tuovat useimmiten säästöjä
sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja
turvallisuuden tunnetta.

Painopiste 4:
Kumppanuudet



Kunta toimii koordinoijana kylien ja

yhteisöjen tapahtumille.

Toisen asteen opiskelu kunnasta käsin ja

kunnassa on mahdollista.

Ylikunnallinen yhteistyö ja palvelutuotanto

on vahvistunut.

Kunta on verkottunut vahvasti yksityiselle ja

kolmannelle sektorille.

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

Kunnassa toimii aktiivinen verkosto- ja hankekoordinointi.

Kunnalla ja keskeisimmillä toisen asteen alueellisilla oppilaitoksilla sekä yrityksillä on vakiintunut selkeä opinto- ja

työllistämispolkujärjestelmä paikallisiin tarpeisiin ja kohtaanto-ongelmaan vastaamiseksi.

Kunta toimii aktiivisesti ympäröivän alueen edunvalvonnassa. 

Kunta kehittää lähikuntayhteistyötä useampaan suuntaan taloudellis-toiminnallisilla perusteilla.

Yhteistyö viranomaisten kanssa on näkyvää.

Kuntastrategian jalkauttamisen kautta kunta solmii strategisia kumppanuuksia yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Kumppanuudet
Tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

Strategiset tavoitteet vuosille 2020-2028 Strategiset toimenpiteet vuosille 2020-2028
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Strategian päivittäminen ja seuranta

Merkittävimpiä päätöksiä valmistellessa kuvataan, kuinka kuntastrategia on otettu huomioon
asian valmistelussa ja kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Myrskylän kehitystä
kuvaavien mittareiden avulla talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Strategiaa päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja
arvioidaan osana taloussuunnittelua ja seurantaa.




