
 

Hallinto- ja tukipalvelut 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteuma 
Kuntalaiset ja kunnan 
työntekijät ovat 
hyvinvoivia 

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

Strateginen partnerisopimus Toteutunut Neuvottelut UKK- 
instituutin kanssa 
eivät tuottaneet tulosta. 
Ei toteutunut. 

 Kunnan työntekijöille on 
laadittu terveys- ja 
ergonomiasuunnitelmat. 

Työhyvinvointikyselyn 
toteuttaminen 
 

Toteutunut Työhyvinvointikysely 
toteutettiin joulukuussa 
2021 

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

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

Viestintä ja ensitoimet 
toteutettu Kirkkojärvi-kyselyn 
tulosten mukaan 

Toteutunut Infotaulut toteutettu ja 
pystytetty Kirkkojärven 
rantareitille kesällä. 

Liikkuminen kunnan 
sisällä, kuntaan ja 
työssäkäyntialueelle 
on sujuvaa. 

Alueella on toimivaa 
joukkoliikennettä sekä 
vaihtoehtoisia sisäisiä 
liikkumismuotoja. 

I-Uudenmaan 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
mukaisen liikenteen 
toteuttaminen 

Aloitettu ELY:n kilpailuttama 
liikenne Porvoo-Myrskylä 
välillä alkanut 8/2021. 

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 Hyvinvointialuevalmistelu 
on muuttanut 
partneritahon 
kartoitusta. Ei 
toteutunut. 

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 
 

Toteutunut Otettiin käyttöön 
loppuvuodesta 2021. 

  Ruotsinkielisten kotisivujen 
kehittäminen 

Aloitettu Suomenkieliset kotisivut 
uudistettiin 
loppuvuodesta 2021, 
kehitys jatkuu vuonna 
2022. 

  Viestintäsuunnitelma Aloitettu Aloitettiin, 
toimielinkäsittely vuonna 
2022. 

Päätöksenteon 
valmisteluun on 
vakiinnutettu uusia, 
osallistavia 
toimintatapoja. 

Perustetaan Myrskylä-
ajatushautomo kuntalaisia 
keskeisesti koskettavien 
asioiden käsittelemiseksi. 

Ajatushautomo kokoontunut 
liikenneratkaisusta 

Toteutunut Joukkoliikenteestä 
järjestettiin kuntalaisille 
kysely alkuvuodesta. 

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

Keskustan toimitilojen 
käyttöaste on korkea. 
 

Kiinteistönomistajien 
toimitilakokous 

Toteutunut Kutsuttu koolle 
etätapaamisena 
huhtikuussa, peruttu 
osallistujakadon vuoksi. 

 Keskustan asemakaava-
alueen 
täydennysrakentamisen 
vaihtoehdot on tutkittu ja 
toteutuksessa. 

Kaavamuutosten toteutus Aloitettu Kaavoitusohjelma 
hyväksytty valt. 
31.5.2021. 
Kaavamuutosten 
toteuttaminen on 
aloitettu. 

 Uusyritysten aloittamis- ja 
sijoittumistoimenpiteet on 
vakioitu kunnassa. 

Yritysten laajennettu tuki 
koronan jälkihoitoon 

Toteutunut Tukitoimien pohjaksi 
toteutettu yrittäjäkysely 
helmikuussa. Vastausten 
mukaiset toimet 
toteutettu yt. ProAgria. 

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

Strategian mukainen 
markkinointi- ja 
viestintäsuunnitelma on 
laadittu ja käytössä. 

Tulo-ja/tai lähtömuuttajakysely Toteutunut Toteuttiin loppuvuodesta 
2021. 



Kunnan 
työllisyystoimenpiteet 
ovat tehokkaat ja 
toimivat. 

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

Työllisyydenhoitosuunnitelma 
käytössä 

Toteutunut Käytössä. Toteutettu 
sisällöllisesti, vaikka 
asiakirjaa ei hyväksytty. 

Ylikunnallinen 
yhteistyö ja 
palvelutuotanto on 
vahvistunut. 

Kunta toimii aktiivisesti 
ympäröivän alueen 
edunvalvonnassa. 

I-U sotehankkeisiin 
osallistuminen 

Toteutunut Hankevalmisteluun on 
osallistuttu aktiivisesti. 

 Yhteistyö viranomaisten 
kanssa on näkyvää. 

Poliisin järjestämä 
turvallisuuskatsaus kuntalaisille 
 

Toteutunut Ei toteutunut toistaiseksi 
koronan vuoksi. 

  Osallistuminen I-U Poliisin 
kuntapilottiin 

Aloitettu Kuntaturvallisuuspilotin 
toimintaan on 
osallistuttu. 

 

Hyvinvointipalvelut 

 

 

Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteuma 
 
”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. 

Reitistö merkattu 
ja on selkeä.  
 
 
 
Kiparkatin reitistö 
merkattu ja on 
selkeä.  
 
 
 
 
Hanke hyväksytty. 

 Reitistö merkattu 
ja ylläpidetään 
vuosittain.  
 
 
Reitistö merkattu 
selkeästi. 
 
 
 
 
 
Hanke ei toteutunut 

 
 
Kuntalaiset ja kunnan 
työntekijät ovat hyvinvoivia  

Kunnan työntekijät 
liikkuvat 
liikuntapalveluiden 
ryhmissä maksutta.  
 
Kausimaksujen muutos 
mahdollistaa 
kuntalaisten 
osallistumisen 
liikuntapalveluiden 
ryhmiin aiempaa 
monipuolisemmin. 

Liikuntapalveluiden ryhmät 
toteutetaan osaksi niin, että 
työntekijät pystyvät 
osallistumaan.  
 
 
Liikuntapalveluiden ryhmät 
toteutetaan niin, että 
kuntalaiset hyötyisivät niistä 
mahdollisimman paljon.  

Työntekijät 
käyttävät 
liikuntapalveluiden 
palveluita.  
 
 
 
 
Ryhmäkoot 
kasvavat. 

Vuoden 2021 
aikana 
liikuntapalveluiden 
toimintoihin 
osallistui 5 
kunnantyöntekijää. 
 
 
Koronapandemia 
on kurittanut tätä 
tavoitetta osalta 
vuotta. Uuden 
hallin avautuessa, 
kävijämäärät 
nousivat 40 %.  

 
Kunnassa on seudun 
houkuttelevimmat 
lapsiperheiden ja nuorten 
palvelut.  

 
Lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut on 
resursoitu 
monipuolisesti ja laatu 
edellä.  

Liikunnan- ja 
hyvinvoinninohjaajan 
vakinaistaminen.  
 
 
Koulunuorisotyöntekijän 
palkkaaminen  
hankkeella.  
 
Selvitetään tasa-arvoista 
mahdollisuutta osallistua 
harrastus- ja vapaa-ajan 
toimintoihin tekemällä kysely 
peruskouluikäisille. 

Vakinaistettu  
 
 
 
 
Hanke toteutuu  
 
 
 
Kysely toteutettu ja 
vastaukset 
läpikäyty.  

Vakinaistettu. 
 
 
 
 
Hanke ei 
toteutunut. 
 
 
Kysely on 
toteutettu. 
Vastauksia ei ole 
tulkittu. 
 
 
 



 

Sivistyspalvelut 
 

Myrskylän koulu 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteutuma 
”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 
 

Kirkonkylän koulun 
liikunnallista 
toimintakulttuuria 
kehitetään hyödyntämällä 
tehokkaasti uuden 
koulurakennuksen ja 
koulupihan 
mahdollisuuksia 
 

Toimintakulttuurin 
kuvaus. 

Koulupiha on 
lukuvuonna 2020-
2021 käytössä 
ollutta pihaa 
pienempi. Uuden 
koulun piha-alue 
valmistui vasta 
marraskuussa, joten 
tavoite ei pihan 
osalta 
toteutunutKoulun 
tiloja käytetty 
liikuntatunneilla 
alkusyksyn aikana, 
esim. sadepäivinä. 
Liikkuva koulu-
buustaustyöpaja 
pidetty ja koottu 
ideoita liikunnallisen 
toimintakulttuurin 
ylläpitoon ja 
kehittämiseen.  

Kunnassa on seudun 
houkuttelevimmat 
lapsiperheiden ja nuorten 
palvelut  
 

Lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut on 
resursoitu 
monipuolisesti ja laatu 
edellä  

Uuden koulun 
käyttöönoton valmistelu  
mm. toimintakulttuurin ja 
pedagogiikan osalta. 
 

Pedagogisen 
suunnitelman 
päivittäminen ja 
täydentäminen  

Uusi 
toimintakulttuuri 
muovautuu koko 
ajan. Käytäntöjä 
suunnitellaan ja 
osittain ne syntyvät 
koulun arjessa.
Toimintakulttuurikes
kustelua on käyty 
uuden 
koulurakennuksen 
suunnittelun, 
rakentamisen ja 
käyttöönoton aikana. 
Niin kalustevalinnat 
kuin myös muu 
koulun varustelu on 
toimintakulttuurin ja 
pedagogiikan 
luomis- ja 
suunnittelutyötä.  

Pedagogista 
suunnitelmaa on 
päivitetty ja 
täydennetty syksyn 
2021 aikana.  

  Uuden koulun digitaalisen 
oppimisympäristön ja 
digistrategian suunnittelu 
ja käyttöönotto. 
 
 

Digistrategia 
päivitetty ja otettu 
käyttöön 

Laitekanta koulussa 

on hyvä 

Opetuskäytössä 
olevien laitteiden 
sähköinen 
varausjärjestelmä 

käytössä 

Digistrategia-
asiakirja on 
päivitetty 12/2021. 



  Erityisluokanopettajan 
virkatäytetty. 
 
 
 

Virka täytetty Virka täytetty 

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 (koulu-, 
yritys-, 
yhteisöverkostot) 
toteutuneet 

Koronan oletettiin 
laantuvan jo 
aiemmin ja oletus 
oli, että yhteistyö 
pääsee käyntiin 
vuoden 2021 aikana. 
Koronapandemian 
jatkumisen vuoksi 
yhteistyöverkostot 
eivät toteutuneet 
suunnitellusti.   

 

Kirjasto 
 

Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteuma  
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 

Kirjastolaitoksen tasolla 
lainaus kasvoi +6,6%, 
mutta eriytyi 
toimipisteittäin 
(Myrskylä +20,5%, 
Pukkila -7,2 %). Vuosi 
ei täysin 
verrokkikelpoinen. 

Varhaiskasvatus 
 

Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteuma  
”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. 

Varhaiskasvatuksen 
lapset retkeilevät 
lähiluonnossa ja 
päiväkodin lähialueen 
leikkipuistossa sekä 
urheilukentällä 
säännöllisesti. Lisäksi 
päiväkodilla 
mahdollistetaan 
jokapäiväinen 
liikkuminen niin 
sisätiloissa kuin 
ulkona. 

Toteutunut Helmitarhan lähialueen 
luontokohteet ja 
liikuntamahdollisuudet 
ovat olleet 
varhaiskasvatuksen 
aktiivisessa käytössä. 
Helmitarhassa lapset ovat 
päässeet päivittäin 
liikkumaan monipuolisesti. 

Kunnassa on seudun 
houkuttelevimmat 
lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut. 

Lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut 
on resursoitu 
monipuolisesti ja 
laatu edellä. 

Varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on lisätä 
lasten osallisuutta 
toiminnan 
suunnittelussa sekä 
tehdä toimintaa 
näkyvämmäksi 
. 

Toteutunut Lasten ääni ja mielipiteet 
ovat huomioitu 
varhaiskasvatuksen 
toiminnan suunnittelussa 
ikäryhmittäin eri tavoin. 
Varhaiskasvatuksen 
toimintaa on tehty 
näkyvämmäksi sosiaalisen 
median eri kanavia 
hyödyntäen. 

Kunta tunnetaan 
yhteistyökyvystään ja 
innovoinnistaan. 

Toimitaan 
ratkaisukeskeisesti 
sisäisessä ja ulkoisessa 
yhteistyössä. 

Varhaiskasvatus 
edistää omalta 
osaltaan Lape-työn 
kehittämistä alueella. 

Toteutunut Myrskylän LAPE -ryhmän 
toiminta on käynnistynyt 
uudelleen vuoden 2021 
aikana. LAPE -ryhmässä 
valmisteltiin lasten ja 
nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa 
vuosille 2022-2025. 

 



Tekniset palvelut 
 

Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Toteuma  
”Liikkumatonta 
kuntalaista ei ole” - 
alueen 
luontokohteet ja 
liikuntamahdollisuu
det ovat tunnettuja 
ja aktiivikäytössä 

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

− Kunnan yleisten alueiden ja 

liikuntapaikojen suunnitellut 

kunnostustoimenpiteet on 

suoritettu 

investointisuunnitelman 

mukaisesti. 

 
 

− Urheilukentän 

rakenteet 

(nurmi, 

juoksuradat ja 

suorituspaikat) 

sekä 

huoltorakennu

s on 

kunnostettu 

 
 
 
 
 
 

 

Ei toteutunut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

− Kunnan omistamien 

kiinteistöjen 

esteettömyyssuunnitelman 

toteuttaminen 

− Kohteista 

toteutettu 

vähintään 2 

kpl 

 

Toteutunut 
(Myrskylän 
koulu ja 
liikuntahalli sekä 
omatoimikirjasto
) 

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 % 

kokonaiskerroi

sta 

 

Toteutunut 

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

− Kaavateiden korjaus - ja 

kunnossapidon suunnitelman 

mukaisen kohdeluettelon 

hankkeen nro 1 toteutus 

− Toteutettu 

 

Ei toteutunut 
(Pussilantie) 

 Liikenteen painopisteet 
kunnan alueella on tutkittu 
ja 
liikenneturvallisuussuunnitel
man mukaisia 
kehittämistoimia on 
toteutettu 
 

− Liikenneturvallisuussuunnitelm

assa kunnan vastuulle 

määritellyt kiireellisyysluokan 

2 toimenpiteitä on 

käynnistetty 

− Toteutettu 

 

Toteutunut 
(Tehtaankujan 
liitymä) 

 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 

Toteutunut 
(ELY ja 
alueurakoitsijoid
en edustajat) 

Päätöksenteon 
valmisteluun on 
vakiinnutettu uusia 
osallistavia 
toimintatapoja 

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 

Ei toteutunut 

Edistämme 
toimintatapoja, 
jotka palvelevat 
nykyisiä yrityksiä ja 
tekevät kunnasta 

Keskustan toimitilojen 
käyttöaste on korkea 

− Kunnan omistamien 

kiinteistöiden kunnostaminen 

on aloitettu 

kiinteistöstrategian 

− Toteutettu Toteutunut 
(Paloasema) 



houkuttelevan 
uusille sijoittuville 
yrityksille 

toimenpideohjelman 

mukaisesti 

 Hoidettu kuntaympäristö on 
Myrskylän käyntikortti 

− Yleisten alueiden siistimistä 

jatketaan (mm. 

näkemäraivaukset) 

− Palautteiden 

määrä <10 kpl 

 

Toteutunut 

Ylikunnallinen 
yhteistyö ja 
palvelutuotanto on 
vahvistunut 

Kunta kehittää 
lähikuntayhteistyötä 
useampaan suuntaan 
taloudellistoiminnallisilla 
perusteilla 

− Päätösesitys 

jätevedenkäsittelyn 

toteutuksesta laadittujen 

yleissuunnitelmien ja 

tarkennettujen suunnitelmien 

perusteella 

− Toteutunut 

 
 

Toteutunut 
 

 


