
KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2022 

Painopiste     

Arkiliikkuminen     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2022 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kuntalaiset ja kunnan 
työntekijät ovat 
hyvinvoivia 

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

Hyvinvointiryhmä 
alkaa 
 
 
 
 
 
 
Kartoitetaan 
kausimaksujen hinnat 
suhteessa tarjontaan. 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö UKK-
instituutin kanssa 

Hyvinvointiry
hmä alkaa ja 
kuntalaiset 
pysyvät 
ryhmässä ja 
saavat 
tuloksia. 
 
Kausimaksuje
n hinnat ja 
tarjonta on 
kartoitettu ja 
kuntalaiset 
ovat 
tyytyväisiä 
kävijöitä. 
 
Aloitettu 

Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallinto/hy
vinvointi 

 Kunnan työntekijöille on laadittu 
terveys- ja ergonomiasuunnitelmat. 

Vuoden 2022 aikana 
kartoitetaan 
työntekijöiden 
toiveita 
liikuntaryhmistä. 

Kysely tehty 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. 

Kunnan yleisten 
alueiden ja 
liikuntapaikojen 
suunnitellut 
kunnostustoimenpite

et on suoritettu 
investointisuunnitelm
an mukaisesti. 
 
 
 
 
Liikuntapaikkojen 
kuvaukset jatkuvat. 
 
 
 
 
Avantouintipaikan 
perustaminen. 
 
 

Lasten motoristen 
taitojen 
suunnitelmallinen 
havainnointi ja 
henkilöstön 
kouluttaminen 
havainnointiin 
 
Myrskylän koulun 
liikunnallista 
toimintakulttuuria 
kehitetään 
hyödyntämällä 

Urheilukentä
n rakenteet 
(nurmi, 
juoksuradat 
ja 

suorituspaika
t) sekä 
huoltorakenn
us on 
kunnostettu 
 
 
Liikuntapaikk
oja on 
kuvattu ja 
videomateria
alia on esillä 
 
Avantouintipa
ikka 
perustettu. 
 

Säännöllinen 
ja ohjattu 
liikunta. 
 
 
 
 
 
“Liikkuva 
koulu- 
buustaus" 
siirtynyt 
käytäntöön. 

Tekninen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 

Varhaiskas
vatus 
 
 
 
 
 
 
Koulu 
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tehokkaasti uuden 

koulurakennuksen ja 
koulupihan 
mahdollisuuksia. 
Henkilöstölle 
järjestetään Liikkuva 
koulu-buustaus-
koulutus. 

Toimintakultt

uurin kuvaus. 

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

Patoalueen 
kunnostuksen 
suunnittelussa 
mukana oleminen. 
 
Kirkkojärviyhdistykse
n perustaminen 
yhteistyössä 
vesiensuojeluyhdistyk
sen kanssa. 

Suunnitelmat 
tehty 
 
 
 
Yhdistys 
perustettu 

Hyvinvointi 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 

Liikkuminen kunnan 
sisällä, kuntaan ja 
työssäkäyntialueelle on 
sujuvaa. 

Alueella on toimivaa 
joukkoliikennettä sekä 
vaihtoehtoisia sisäisiä 
liikkumismuotoja. 

   

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

Kunnan omistamien 
kiinteistöjen 
esteettömyyssuunnit
elman toteuttaminen 
 
Liikuntahallin tilat on 
tehty esteettömyys 
huomioiden. Tilat 
toimivat 
moitteettomasti ja 
puutteet korjataan. 

Kohteista 
toteutettu 
vähintään 2 
kpl 
 
Liikuntahallin 
tilat ovat 
esteettömät. 
 

Tekninen 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 

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 hankkeen 
toteutus 

Toteutettu Tekninen 

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

Liikenneturvallisuussu
unnitelmassa kunnan 
vastuulle määritellyn, 
Tehtaankujan 
liittymän 
parantaminen on 
toteutettu 
yhteistyössä ELY:n ja 
AX-Design kanssa 

Toteutettu 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 2022 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kunnassa on seudun Lapsiperheiden ja nuorten palvelut Erityisnuorisotyönteki Toteutunut Hyvinvointi 
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houkuttelevimmat 

lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut. 

on resursoitu monipuolisesti ja 

laatu edellä. 

jä/Mopotallihanke. 

 
Etsivän nuorisotyön 
asiakaskysely kaikille 
16 – 29-vuotiaille 
myrskyläläisille 
 
Kunnassa on 
aktiivinen ja oma-
aloitteinen 
nuorisovaltuusto. 
 
 
 
Monilukutaidon sekä 
tieto- ja 
viestintäteknologisen 
osaamisen 

vahvistaminen 
varhaiskasvatuksessa 
 
Kolmiportaisen tuen 
rakenteiden 
suunnittelu ja 
käyttöönotto 
varhaiskasvatuksessa 
 
Myrskylän koulu luo 
koulun oman 
palvelukuvauksen 
yhdessä 
varhaiskasvatuksen 
kanssa sekä päivittää 
Myrskylän 
opetussuunnitelman 
pedagogian ja 
toimintakulttuurin 
osalta. 

hanke 

 
Kysely 
toteutettu 
 
 
 
Nuorisovaltuu
stotoiminta 
on alkanut ja 
nuorisovaltuu
sto on 
koulutettu. 
 
Laitehankinn
at, 
henkilöstön 
koulutus. 

 
 
 
Kolmiportaise
n tuen 
suunnitelman 
laatiminen ja 
käyttöönotto. 
 
Palvelukuvau
s tehty ja 
opetussuunni
telma 
päivitetty. 

 

 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskas
vatus 
 
 

 
 
 
Varhaiskas
vatus 
 
 
 
 
Koulu 

Kylät ovat asukkaidensa 
näköisiä yhteisöjä 
kaiken ikäisille. 

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

Osallistumme 
pilottikuntana 
Oikeusministeriön 
Vapaa!-Fri!- 
hankkeeseen kunnan 
ja 
kansalaisyhteiskunna
n välisistä 
käytänteistä. 

Hanke 
käynnistynyt 

Hyvinvointi
/hallinto 

 Kaikille halukkaille kuntalaisille 
tarjottu mahdollisuus hankkia 
ensiapu- ja alkusammutustaidot 

kumppaneiden kanssa. 

Sydänliiton 
Sydänturvallisuus- 
hanke. 

 
 
Tarjotaan 
kyläyhdistyksille 
Uudenmaan 
pelastusliiton/I-U 
pelastuslaitoksen 
kautta 
turvallisuusvalmennu
sta 

Sydäniskuri 
hankittu ja 
käyttäjät on 

koulutettu. 
 
Kylien 
turvallisuussu
unnittelu 
aloitettu 

Hyvinvointi
/tekniset 
 

 
 
Hallinto 

Kunnan viestintä on 
kaksikielistä, 
ammattimaista, 
monipuolista, 

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

Sähköinen uutiskirje 
kuntalaisviestinnässä 
 
Ruotsinkieliset 

Käytössä 200 
tilaajalla 
 
 

Hallinto 
 
 
 



KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2022 

osallistavaa ja eri 

ikäluokat huomioivaa. 

kotisivut 

 
Valtuuston kokoukset 
videoidaan 

Valmiina 

 
 
Toteutunut 

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. 

Info 
hyvinvointialueista 

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 hankeen 
osalta 

Tekninen 

 Strategian toteutumisen 
seurantaillat kokoontuvat 
säännöllisesti. 

Hyvinvointialueinfon 
yhteydessä 
kuntalaisille 

Toteutunut Hallinto 

Painopiste     

Elinvoima     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2022 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

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

Keskustan toimitilojen käyttöaste 
on korkea. 
 

Kiinteistöstrategia 
 
 
 
 

Hyväksytty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallinto/tek
ninen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keskustan asemakaava-alueen 
täydennysrakentamisen 
vaihtoehdot on tutkittu ja 
toteutuksessa. 

Kaavamuutosten 
toteutus 

Hyväksytty Hallinto 

 Tonttitarjonta on monipuolista koko 
kunnan alueella. 

   

 Vuokra-asuntokantaa on lisätty. Kanava vapaiden 
vuokra-asuntojen 
ilmoittamiseen 

Aloitettu Hallinto/tek
ninen 

 Uusyritysten aloittamis- ja 
sijoittumistoimenpiteet on vakioitu 
kunnassa. 

Kunnan alueen 
valokuituverkon 
laajentumisedellytyst
en tarkastelu 

Toteutunut Hallinto 

 Paikallisten yritysten palveluiden ja 
tuotteiden käyttö on toiminnan 
keskiössä. 

   

Kunta tunnetaan 
yhteistyökyvystään ja 
innovoinnistaan. 

Palvelut ovat saavutettavissa 
vaivatta lähialueelta. 

   

 Kannustimet rohkeiden, uusien 
toimintatapojen kehittämiseen ja 

Sähköisten 
lomakkeiden käyttö 

Toteutunut Hallinto 
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kokeilemiseen on vakiinnutettu. laajasti kunnan 

palveluissa 

 Toimitaan ratkaisukeskeisesti 
sisäisessä ja ulkoisessa 
yhteistyössä.   

Sosioemotionaalisen 
tuen sekä positiivisen 
pedagogiikan 
vahvistaminen 
Helmitarhassa. 
 
 
Olemme tauolla ensi 
vuoden ajan 
Yrityskylä-
oppimiskokonaisuude
sta. Kuudennelle 
luokalle luodaan oma 
monialainen 
”yrittäjyys ja 
työelämä”- 

oppimiskokonaisuus, 
joka on 
monistettavissa 
tuleville 6. luokille 

Henkilöstön 
osaamisen 
vahvistamine
n, 
asiakastyytyv
äisyyskysely. 
 
Yrittäjyys ja 
työelämä-
oppiskokonai
suus 
suunniteltu, 
toteutettu ja 
kirjattu. 

Varhaiskas
vatus 
 
 
 
 
 
Koulu 

Kuntamarkkinointi on 
ammattimaista, 
monipuolista, 
osallistavaa ja eri 
ikäluokat huomioivaa. 

Strategian mukainen markkinointi- 
ja viestintäsuunnitelma on laadittu 
ja käytössä. 

   

 Hoidettu kuntaympäristö on 
Myrskylän käyntikortti. 

Yleisten alueiden 
siistimistä jatketaan 
yt. 
kiinteistönomistajat 
(mm. 
näkemäraivaukset) 

Palautteiden 
määrä <10 
kpl 
 

Tekninen 

Kunnan 

työllisyystoimenpiteet 
ovat tehokkaat ja 
toimivat. 

Työllisyydenhoitosuunnitelma on 

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

Kierrätyskeskuskonse

pti 

Aloitettu Hallinto 

Painopiste     

Kumppanuudet     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2022 

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.teemapäivien ja 

-tuntien muodossa. 

Verkostot 
toteutuneet 

Koulu 

Ylikunnallinen yhteistyö 
ja palvelutuotanto on 
vahvistunut. 

Kunta toimii aktiivisesti ympäröivän 
alueen edunvalvonnassa. 

Alueuudistuksen 
ylimenovaiheen 
ratkaisu 

Toteutunut Hallinto 

 Kunta kehittää lähikuntayhteistyötä 
useampaan suuntaan taloudellis-
toiminnallisilla perusteilla. 

Jätevedenkäsittelyn 
uudistamisratkaisu on 
päätetty ja 
rakennustyöt ovat 
käynnissä 

Toteutunut Tekninen 

 Yhteistyö viranomaisten kanssa on 
näkyvää. 

   

Toisen asteen opiskelu 
kunnasta käsin ja 
kunnassa on mahdollista 

Kunnalla ja keskeisimmillä toisen 
asteen alueellisilla oppilaitoksilla 
sekä yrityksillä on vakiintunut, 

   



KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2022 

selkeä opinto- ja 

työllistämispolkujärjestelmä 
paikallisiin tarpeisiin ja kohtaanto-
ongelmaan vastaamiseksi. 

Kunta toimii 
koordinoijana kylien ja 
yhteisöjen tapahtumille. 

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

   

 Kunnassa toimii aktiivinen 
verkosto- ja hankekoordinointi. 

   

 


