
Painopiste     

Arkiliikkuminen     

Vuodet 2020-2028 Vuosi 2023 
Tavoite Toimenpide Tulostavoite Mittari Vastuu 

Kuntalaiset ja kunnan 
työntekijät ovat 
hyvinvoivia 

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

Mielen ja kehon 
terveys- hanke. 

Hanke 
toteutuu 

Hyvinvointi 

 Kunnan työntekijöille on laadittu 
terveys- ja ergonomiasuunnitelmat. 

First beat mittaukset 
työntekijöille 

Aloitettu Hallinto 

”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. 

Kaikki liikuntakohteet 
kuvataan (aloitettu 
2022) 
 

Kunnan yleisten 
alueiden ja 
liikuntapaikojen 
suunnitellut 
kunnostustoimenpite
et on suoritettu 
investointisuunnitelm
an mukaisesti. 

Kohteet on 
kuvattu 
 
 

Kirkkojärven 
Luusuan 
pohjapadon 
kalatie on 
rakennettu ja 
jokialuetta on 
kunnostettu 

Hyvinvointi 
 
 
 

Tekninen 

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

Elinvoimaryhmän 
esityksen 
edistäminen 
Roadmapp 
hankkeessa 

Aloitettu Hallinto 

Liikkuminen kunnan 
sisällä, kuntaan ja 
työssäkäyntialueelle on 
sujuvaa. 

Alueella on toimivaa 
joukkoliikennettä sekä 
vaihtoehtoisia sisäisiä 
liikkumismuotoja. 

Orimattila-Lahti 
suunnan 
joukkoliikennemahdol
lisuuksia selvitetty 

Toteutettu 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. 

   

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

Liikenneturvallisuussu
unnitelmassa kunnan 
vastuulle määritellyn, 
kiireellisyysluokan 2 
kohteita 
ajonopeuksien 
hillitsemiseksi on 
testattu 

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     
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Kunnassa on seudun 
houkuttelevimmat 
lapsiperheiden ja 
nuorten palvelut. 

Lapsiperheiden ja nuorten palvelut 
on resursoitu monipuolisesti ja 
laatu edellä. 

Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen 
tarjoamat 
oppilashuoltopalvelut 
sovitetaan osaksi 
Myrskylän koulun 
arkea. 
 
Myrskylän koulun 
digistrategiaa 
kehitetään luomalla 
periaatteet oppilaan 
käyttöön annettavien 
laitteiden osalta sekä 
yhden 

luokanopettajan 
digiopetuksen 
palvelumuotoiluopint
ojen myötä. 
 
Toteutetaan koulun 
ja 
varhaiskasvatuksen 
yhteinen 
laatukriteerien 
arviointi sekä 
asiakaskyselyt. 
 
Helmitarhan 
saneeraus 

mahdollistaa 
varhaiskasvatuksen 
toteutuksen 
laadullisesti, 
pedagogisesti ja 
toiminnallisesti 
ajanmukaisissa 
olosuhteissa. 
 
Vuorohoidon 
kriteeristöjen 
uudistaminen 
parantaa kuntalaisten 
tietoisuutta 
vuorohoidon 
mahdollisuuksista ja 
reunaehdoista. 
Vuorohoidon 
järjestämisessä 
hyödynnetään myös 
kuntayhteistyön 
mahdollisuuksia. 
 
Monimuotoista 
nuorisotyötä 
korostetaan ja 
työhön luodaan 
toimintamalli. 
 
Ilkivaltaan sekä 
muuhun 
häiriökäyttäytymisee
n puututaan 

Toteutettu 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutettu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toteutettu 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutettu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintamalli 
on laadittu ja 
sitä 
käytetään. 
 
 
Toimintamalli 
laadittu ja 
sitä 
käytetään. 
 

Sivistys 
 
 
 
 
 
 
 
Sivistys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sivistys 
 
 
 
 
 
 
 
Sivistys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sivistys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi 
 
 
 
 



toimintamallin 
mukaisesti. 
 
Laadukasta ja 
houkuttelevaa 
viestintää sekä 
markkinointia lasten 
ja nuorten 
palveluista. 
 

 
 
Mainosvideo 
hyvinvointipal
veluista 

 
 
Hyvinvointi 

Kylät ovat asukkaidensa 
näköisiä yhteisöjä 
kaiken ikäisille. 

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

   

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

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

Jatkettu Hallinto 
 

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. 

Alueen 
matkailukartta 

Toteutettu 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 
toiminta on 
käynnistetty. 
Järjestöillat sekä 
muut tilaisuudet 
lanseerataan 
Ajatushautomon 
malliin. 

Toiminta 
käynnistetty 

Hyvinvointi
/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     
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Edistämme 
toimintatapoja, jotka 
palvelevat nykyisiä 
yrityksiä ja tekevät 
kunnasta houkuttelevan 

Keskustan toimitilojen käyttöaste 
on korkea. 
 

Kunnan omistamien 
kiinteistöiden 
kunnostaminen on 
aloitettu 
kiinteistöstrategian 

Toteutettu 
 
 
 
 

Tekninen 
 
 
 
 



uusille sijoittuville 
yrityksille. 

toimenpideohjelman 
mukaisesti 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 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. 

Arkiturvallisen 
tuoteperheen 
laajentaminen 

Aloitettu Hallinto 

Kunta tunnetaan 
yhteistyökyvystään ja 
innovoinnistaan. 

Palvelut ovat saavutettavissa 
vaivatta lähialueelta. 

   

 Kannustimet rohkeiden, uusien 
toimintatapojen kehittämiseen ja 
kokeilemiseen on vakiinnutettu. 

Toteutuneet 
digihankinnat tukevat 
varhaiskasvatuksen 
pedagogisten 
tavoitteiden ja 
varhaiskasvatussuun
nitelman 
toteutumista. 

Toteutettu Sivistys 

 Toimitaan ratkaisukeskeisesti 
sisäisessä ja ulkoisessa 
yhteistyössä.   

   

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

Strategian mukainen markkinointi- 
ja viestintäsuunnitelma on laadittu 
ja käytössä. 

Asuntomessunäkyvyy
s 
 
Kohdennettu 
uusasukashankinta 
postinumeromarkkino
innilla 

Toteutettu 
 
 
Toteutettu 

Hallinto 
 
 
Hallinto 

 Hoidettu kuntaympäristö on 
Myrskylän käyntikortti. 

Yleisten alueiden 
siistimistä jatketaan 
(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. 

TE24-
työllisyyspalvelu-
uudistuksen 
alueellinen toteutus 

Aloitettu Hallinto 

Painopiste     

Kumppanuudet     
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Kunta on verkottunut 
vahvasti yksityiselle ja 
kolmannelle sektorille. 

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

   

Ylikunnallinen yhteistyö 
ja palvelutuotanto on 
vahvistunut. 

Kunta toimii aktiivisesti ympäröivän 
alueen edunvalvonnassa. 

Alueuudistuksen 
aloitusvuoden sujuva 
palvelusiirtymä 

Toteutettu Hallinto 

 Kunta kehittää lähikuntayhteistyötä 
useampaan suuntaan taloudellis-
toiminnallisilla perusteilla. 

Siirtoviemäri välillä 
Myrskylä-Orimattila 

Toteutunut Tekninen 



on suunnitellusti 
käytössä 

 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, 
selkeä opinto- ja 
työllistämispolkujärjestelmä 
paikallisiin tarpeisiin ja kohtaanto-
ongelmaan vastaamiseksi. 

Etsivä nuorisotyö 
tarjoaa tilat 
itsenäiseen 
opiskeluun 
rauhallisessa 
ympäristössä. 

Toiminta 
aloitettu 

Hyvinvointi 

Kunta toimii 
koordinoijana kylien ja 
yhteisöjen tapahtumille. 

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

   

 Kunnassa toimii aktiivinen 

verkosto- ja hankekoordinointi. 

   

 


