
 

 

 

 

 

 

 

Lapsiystävällinen  
kunta 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 
  



 

 

1 

 

 

Sisällys 
 

1. JOHDANTO .................................................................................................................................... 2 

2. LAPSIYSTÄLLINEN KUNTA -TOIMINTAMALLIN RAKENTAMINEN ............................................... 4 

3. KUNNAN LAPSIYSTÄVÄLLISYYDEN KARTOITTAMINEN ............................................................... 6 

4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET LAPSIYSTÄVÄLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI ........................... 9 

5. TIEDOTTAMINEN ........................................................................................................................ 15 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI ............................................................. 17 

7. SANASTO .................................................................................................................................... 18 

LIITTEET .............................................................................................................................................. 22 

LIITE 1 LYK-koordinaatioryhmän tulosindikaattorivastuut ............................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

1. JOHDANTO 

 

Limingan kunta valittiin vuonna 2019 kymmenen muun kunnan kanssa kehittämään Lapsiystävälli-

nen kunta -toimintamallia (LYK).  Koronapandemian vuoksi uuden kuntaverkoston perehdyttäminen 

alkoi vastuuorganisaation, UNICEFin, aikataulun mukaan syksyllä 2020. Limingan koordinaatioryh-

män perehdyttäminen lapsen oikeuksiin ja digitaaliseen alustaan tapahtui aivan vuoden 2020 viime 

metreillä. 

 

Vuoden 2020 aikana järjestäydyttiin toimintamallin toteuttamiseen tiedottamalla LYK-toiminnan 

aloittamisesta. Valittiin LYK-koordinaattori, perustettiin LYK-koordinaatioryhmä, josta valittiin pie-

nempi toimeenpaneva ja valmisteleva LYK-toimintanyrkki ja suunniteltiin toiminnan organisointia. 

 

Loppuvuosi 2020 ja kevät 2021 on tarkoittanut Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin perehty-

mistä. Kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä on osallistunut UNICEFin tarjoamaan al-

kukoulutukseen ja tutustunut teemapaketteihin, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia kunnan näkö-

kulmasta. Koulutuksissa on valmennettu myös digitaalisen alustan käyttöön ja lapsivaikutusten ar-

viointiin. Koulutuksia on järjestetty kiitettävän monta kertaa, joten kaikilla koordinaatioryhmän jä-

senillä on ollut mahdollista osallistua niihin.  

 

Vuosi 2021 alkoi Limingassa alkukartoituksen osalta kunnan oman lapsenoikeustilanteen kartoitta-

misella. Kartoitus pohjautuu lasten kokemustietoon, mallin lapsenoikeusindikaattoreihin ja kun-

nassa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista. Fokus-ryhmäkeskusteluissa selvitettiin las-

ten ja nuorten näkemyksiä. Tavoitteena on ollut paikantaa kunnassa jo hyvin olevia asioita lasten 

arjessa ja löytää lasten näkökulmasta kehittämiskohteita.  

 

Keväällä toteutettiin POPSoten toimesta Minun arkeni ja elämäni -kysely, jossa Limingan vastaajista 

54 % oli alle 18-vuotiaita. Koordinaatioryhmä on tehnyt samanaikaisesti lapsenoikeusindikaattorei-

hin liittyvää kartoitustyötä. Kartoitus on auttanut tunnistamaan kunnassa erityisiä katvealueita 



 

 

3 

 

lapsen oikeuksien toteutumisessa. Lasten kuulemisten ja lapsenoikeusindikaattoreihin perustuvan 

kartoitustyön perusteella Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön koordinaatioryhmä linjaa työnsä 

tavoitteet ja toimenpiteet eli laatii toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta.  

 

Limingassa lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on tarkoitus nivoa osaksi kunnan olemassa olevia 

rakenteita ja levittää toimintamalliin liittyvä osaaminen muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin 

osalta kaikille palvelualueille. Kunnan rakenteisiin nivoutuvan toimintamallin rakentuminen ja ta-

voitteiden saavuttaminen edellyttävät pidempää toteuttamisaikaa. 

 

 

Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matkan tekeminen. 

 

Limingan Lapsiystävällinen kunta  

-koordinaatioryhmän puolesta 

Päivi Mäki 

LYK-koordinaattori 
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2. LAPSIYSTÄLLINEN KUNTA -TOIMINTAMALLIN RAKENTAMINEN 

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia (LYK) on työstetty Limingan monialaisessa Lasten, nuorten 

ja perheiden palveluohjausryhmässä (LNP), joka laajennettuna on Limingan Lapsiystävällinen kunta 

-kehittämistyön koordinaatioryhmä. LNP-ryhmän jäsenet ovat varhaiskasvatusjohtaja, lukion reh-

tori, perusopetuksen rehtori, erityisopetuksen koordinaattori, perusturvajohtaja, johtava sosiaali-

työntekijä, hoito- ja hoivatyön johtaja, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, vastaava nuorten työpajaohjaaja, 

nuorisopalvelupäällikkö, etsivä nuorisotyöntekijä, liikuntapalvelupäällikkö, vastaava kuraattori ja 

koulupsykologi sekä sivistysjohtaja, joka on työryhmän puheenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin ja 

koulupsykologin edustus ryhmässä vaihtuu vuosittain.    

 

LNP-ryhmää on laajennettu seuraavilla toimijoilla: Limingan Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja 

sihteeri, edustajat Limingan Vanhemmat ry:stä, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiristä ja Limingan 

4H:stä. Koordinaatioryhmässä toimivat lisäksi Limingan kunnan maisemasuunnittelija, ruoka- ja 

puhtauspalvelupäällikkö ja luottamushenkilö sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta. LYK-toiminnan 

tiedottamisesta vastaa kunnan viestintävastaava. 
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Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii LNP-ryhmän puheenjohtaja, sivistysjohtaja, joka on Li-

mingan lapsiystävällinen kunta -kehittämishankkeen koordinaattori ja yhteyshenkilö. Koordinaatio-

ryhmä on valinnut keskuudestaan LYK-rukkasryhmän, joka valmistelee koordinaatioryhmään asi-

oita, kuten aikataulutus, työnjako, vastuut, resursointi, tiedottaminen ja osaamisen kehittäminen.  

 

Rukkasryhmä suunnittelee osallistavien menetelmien käyttöä ryhmän kokouksissa ja työpajoissa. 

Rukkasryhmällä on ollut päävastuu toimintasuunnitelman työstämisestä. Rukkasryhmässä toimivat 

varhaiskasvatusjohtaja, HaLi-koordinaattori, erityisliikunnanohjaaja, liikuntapalvelupäällikkö, per-

hekeskuskoordinaattori, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori (sivistysjohtaja) ja tarvittaessa vies-

tintävastaava. 

 

Alkukoulutus Limingan koordinaatioryhmälle järjestettiin 10.11.2020. Koulutuksessa käytiin läpi 

keskeisiä lapsen oikeuksien sopimukseen liittyviä näkökulmia sekä ohjeita kehittämistyön konk-

reettiseen edistämiseen Limingassa. Alkukoulutukseen osallistui Lapsiystävällinen kunta -koordi-

naattori sekä -koordinaatioryhmän jäsenet. Koronan vuoksi koulutus järjestettiin etänä.   
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Limingan LNP-tiimi, joka muodostaa valtaosan Limingan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryh-

mästä, kokoontuu aina kuukauden toisena tiistaina kahden tunnin kokoukseen. Jokaisessa kokouk-

sessa käsitellään myös LYK-asioita. Koordinaatioryhmälle on oma ryhmäsähköposti, jonka vuoksi 

tiedottaminen koko ryhmälle on joustavaa. Rukkasryhmä kokoontuu tarvittaessa, ja tiiviimpien las-

ten näkemysten kartoittamisen aikoihin, indikaattorityön aikaan ja toimintasuunnitelmaa viimeis-

teltäessä ryhmä on kokoontunut viikoittain, välillä useamman kerran viikossa. Koko laaja LYK-koor-

dinaatioryhmä on kokoontunut kaksi kertaa keväällä 2021. Koronan vuoksi ensimmäinen tapaami-

nen järjestettiin etänä. Toinen tapaamisista oli lähitapaamisena yhteistoiminnallinen ryhmämessu, 

jossa toteutettiin alkukartoitus. Koordinaatioryhmä on osallistunut yhdessä Suomen UNICEFin jär-

jestämiin etäkoulutuksiin.  

 

Varsinaisesti Limingan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä on toiminut systemaattisesti 

vasta kevään 2021.  Ideana Limingan LYK-mallissa on jokaisen koordinaatioryhmän jäsenen sitout-

taminen yhteiseen työhön jakamalla jokaiselle jäsenelle esimerkiksi mittarivastuuta (Katso Liite 1). 

Toimintasuunnitelman mukaisen kehittämistyön käynnistyminen kuluvana syksynä edellyttää 

koordinaatioryhmältä entistä tiiviimpää yhteistyötä, sitoutumista yhteisiin kehittämistavoitteisiin 

ja toiminnan viemistä kunnan rakenteisiin.  

3. KUNNAN LAPSIYSTÄVÄLLISYYDEN KARTOITTAMINEN 

 

Kunnan lapsiystävällisyyden kartoittamiseksi on kerätty lasten ja nuorten näkemyksiä LYK-toimin-

tamallin mukaisissa lasten näkemysten kuulemisissa alkuvuodesta 2021. Liminka osallistui lisäksi 

POPSoten järjestämään Minun arkeni ja minun elämäni -kyselyyn huhti-toukokuussa 2021. Koska 

Limingan kuntalaisista lähes puolet on alle 18-vuotiaita, haluttiin kyselyyn vastauksia erityisesti 

nuorilta. Tässä onnistuttiinkin, koska vastaajista 54 % oli alle 18-vuotiaita.  

 

Kunnan lapsiystävällisyyden kartoittamiseksi kerättiin lasten näkemyksiä 15.2.-20.4.2021. Lasten ja 

nuorten kuuleminen tapahtui kasvotusten tapaamisissa koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Nä-

kemykset kerättiin luokka-/ryhmäkohtaisissa keskusteluissa, joiden fasilitoijina toimivat kunkin 
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ryhmän oman opettajan lisäksi varhaiskasvatuksen ryhmissä ohjaajat ja hoitajat, perusopetuksessa 

oman ryhmän opettajan lisäksi nuoriso-ohjaajat ja lukio-opiskelijoiden ryhmässä opettajan lisäksi 

mukana olivat koulukuraattorit ja koulupsykologit. Pidennetyn oppivelvollisuuden luokkien ja pien-

ryhmien oppilaiden näkemykset kerättiin kunkin ryhmän oman opettajan ja erityisen tuen koordi-

naattorin yhteistyönä.  

 

Vaka-lapsista valittiin yksi 3–5-vuotiaiden ryhmä jokaisesta yksiköstä, yksi avoimen varhaiskasva-

tuksen kerho ja jokaisesta eskarista yksi ryhmä.  

Peruskoululaisista valittiin jokaisesta koulusta parittomilta vuosiluokilta c-luokka eli 1c, 3c, 5c… 

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja pienryhmien oppilaat pääsevät kaikki kertomaan näkemyksensä. 

Lukiolaisista on valittu ryhmät 2020A, 2020B ja 2019A.    

 

Kukin ryhmä jaettiin 2–4 hengen porinaryhmään ryhmän koosta riippuen. Jakamalla ryhmä pie-

nempiin ryhmiin varmistettiin, että myös hiljaisimmat lapset rohkaistuvat kertomaan mielipitei-

tään ja ajatuksiaan ja saatiin kaikkien ääni kuuluviin. 

 

Ennen lasten näkemysten kartoittamista lapsille ja nuorille esiteltiin LYK-toimintaa ja kerrottiin, 

miksi lasten ja nuorten näkemyksiä halutaan kerätä. Tämän jälkeen tehtiin ryhmäjaot ja aloitettiin 

kuulemiset. 

 

Kullekin ryhmälle esitettiin kysymykset: mitkä lapsille ja nuorille tärkeät asiat ovat hyvin Limin-

gassa ja mitä lapsille ja nuorille tärkeitä asioita tulisi kehittää Limingassa. Kysymykset käsiteltiin 

erikseen. Varhaiskasvatuksessa käytiin keskustelut lasten kanssa pienissä ryhmissä. Kysyttiin muun 

muassa: Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa, eskarissa tai kerhossa?  Mitä harrastat? Kenen kanssa 

juttelet, jos sinulla on huolia/paha mieli? Lastenhoitajat ja opettajat kirjasivat lasten ajatukset 

muistiin. 

 

Kunkin kysymyksen kohdalla jokaista lasta pyydettiin miettimään asiaa hetki itsekseen ja kirjaa-

maan/piirtämään post-it-lapulle asioita, jotka tulevat mieleen. Kun yksilöpohdinnat oli käyty läpi, 
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kussakin ryhmässä koottiin syntyneet asiat. Tämän jälkeen ryhmän vetäjä, esim. opettaja, keräsi 

kunkin ryhmän ajatukset niin, että kukin ryhmä sanoi vuorollaan yhden ajatuksen. Jos sama asia 

tuli esiin useassa ryhmässä, kirjuri merkitsi asian kohdalle plusmerkin.  

 

LYK-rukkasryhmä oli työstänyt etukäteen Forms-kyselyn, johon kaikista valituista ryhmistä synty-

neet ajatukset tallennettiin valittuihin teemoihin: yhdenvertaisuus, osallisuus, turvallisuus. Vas-

taukset kerättiin Forms-kyselystä ja tehtiin koonti digialustan ikäluokkakohtaisiin osioihin.
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4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET LAPSIYSTÄVÄLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI  

 

Limingan lapsiystävällinen kunta -toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista tukevat konkreettiset toimenpiteet vastuineen 

sekä seuranta- ja arviointitietoineen on kuvattu taulukoissa 1–5.   

 

Vuosille 2021–2022 asetetut tavoitteet ovat: 

 

1. Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä.  

Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.  

2. Lasten ja nuorten osallistuminen oman elinympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden  

parantamiseksi.  

3. Kunta varmistaa, että jokaisella lapsella (myös esim. vähävaraisen perheen lapsella  

sekä lapsella, jolla on vamma) on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.  

4. Lapset ryhmänä: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattisen  

toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten  

arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.  

5. Kunnan viestintä edistää lasten oikeuksien näkymistä ja toteutumista.  
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Tavoite 1 Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta Arviointi/Mittari 

Kunta huolehtii, että osal-

lisuus toteutuu lasten jo-

kapäiväisissä kasvuympä-

ristöissä. Osallisuuden 

edistäminen on ohjaava 

toimintaperiaate lasten ja 

nuorten kanssa työsken-

televille.  

 

Teema: Osallisuus 

 

Toimet: Vahvistetaan lasten 

osallisuutta erityisesti alku-

kartoituksessa esiin tulleissa 

toiminnoissa. Lisäksi vahviste-

taan lastenoikeusperiaattei-

den mukaisesti haavoittuvim-

massa asemassa olevien las-

ten osallisuutta. Lähtötaso 2 

Toteutetaan malli, jolla lapset ja nuoret osallistetaan HaLi-

harrastusryhmien (Harrastamisen Suomen malli) suunnitte-

luun ja toiminnan arviointiin. Hyödynnetään kevään 2021 pi-

lotointikauden hyviä käytänteitä (HaLi-kioski ja HaLi-päättä-

rit). 

HaLi-koordinaattori 

Linda Jaakkola 

Toimenpide valmis 

6/2022 

 

Lasten osallisuutta lisä-

tään palautekyselyillä ja 

yksittäisten harrastusoh-

jaajien keräämän palau-

teen perusteella. 

 

Mittari: HaLi-kerhotoimintaan osallis-

tuvien oppilaiden prosenttiosuus lu-

kuvuoden 21–22 aikana.  

 

Tavoitearvo: osallistumisprosentti 

kasvaa 5 % lukuvuosittain. Lukuvuo-

den 21–22 tavoitearvo on 39 %. 

 

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten osallisuusmah-

dollisuuksien varmistaminen.  

Otetaan käyttöön positiivisen erityiskohtelun muotoja (vähä-

varaisten perheiden harrastusmahdollisuuksien tukeminen, 

pop-oppilaiden kerhot (tuen tarve), koulukuljetuksen aika-

taulut, erityisliikunnanohjaaja). 

 

Työstetään hyvinvointisuunnitelma, johon dokumentoidaan 

erityiskohtelun muodot ja joka sisältää tavoitteet erityislas-

ten ja -nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. NuVa:n edus-

tajat osallistuvat hyvinvointisuunnitelman laadintaan ja jär-

jestävät lapsi- ja oppilasfoorumeille kommentointitilaisuuk-

sia sekä laativat suunnitelman lasten ja nuorten palautteiden 

keräämiseksi.   

Yhdistystoimijat sitoutetaan erityiskohtelun muotojen käyt-

töön yhdistyssopimuksella. 

Erityisliikunnanoh-

jaaja 

Hanna Koskinen 

 

Urheiluseura-toimin-

nassa vastuu liikunta-

palvelu-päälliköllä, ja 

yhdistystoiminnassa 

kirjasto- ja kulttuuri-

johtajalla. 

Toimenpide valmis 

12/2022 

 

Seurataan palauteky-

selyllä, miten erityiskoh-

telun muodot ovat toteu-

tuneet eri palvelualueilla 

(sivistys-, nuoriso-, lii-

kunta-, kirjasto- ja kult-

tuuripalvelut) sekä paikal-

lisissa yhdistyksissä. 

Mittari: Positiivisten erityiskohtelun 

muotojen määrä.  

Yhteensä 5–6 erityistoimenpidettä. 

 

Tavoitearvo: 

Otetaan käyttöön vähintään yksi uusi 

erityiskohtelun muoto vastuualueilla 

(nuorisopalvelut, kulttuuri, liikunta ja 

vapaa-aika) vuoden 2022 loppuun 

mennessä.  

Taulukko 1. Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäritöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava 

toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.  
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Taulukko 2. Lasten ja nuorten osallistuminen oman elinympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.  

 

Tavoite 2 Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta Arviointi/Mittari 

Lasten ja nuorten osallis-

tuminen oman elinympä-

ristön turvallisuuden ja 

viihtyvyyden paranta-

miseksi.  

 

Lasten näkemyksiin perus-

tuva tavoite 

 
Toimet: Yli 13-vuotiaiden 

nuorten kuulemisen perus-

teella Liminkaan toivotaan 

vapaamuotoinen oleskelutila. 

Tavoitetta on edistetty hank-

kimalla koulukeskuksen lä-

heltä iso tila saneerattavaksi 

nuorisotilaksi. Nuoria osallis-

tetaan suunnitteluun. Lisäksi 

parannetaan lasten ja nuor-

ten esiin tuomien elinympä-

ristöön liittyviä turvallisuus-

haasteita koskien katuvalais-

tusta, pyöräteitä ja teiden 

kunnossapitoa.   

Nuoret osallistuvat kohtaamispaikan suunnitteluun ja toteu-

tukseen. Nuoret suunnittelevat tilan kalustuksen kierrätyska-

lusteilla ja -materiaaleilla ja heitä innostetaan tilasuunnitel-

mien tekoon mahdollistamalla työskentely kouluaikana. 

Järjestetään pienimuotoisia "arkkitehtuurikilpailutuksia" (pe-

linurkkaus, bändistage ja kahvilaosion suunnittelu). Järjeste-

tään erillisiä työpajoja lukiolaisille, ammattikoululaisille ja 

nuorten työpajalaisille (Taiku) sekä yhteisiä työpajoja, jotka 

edistävät eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kohtaa-

mista. Mukana myös yritysten ja yhdistysten edustajia, jol-

loin nuorten käsitys kunnan yhteistyöstä paikallisten toimi-

joiden kanssa vahvistuu.  

Nuorisopalvelupääl-

likkö Mika Niemi-

nen 

 

Nuorisotilan piirus-

tuksista ja kustan-

nusarviosta vastaa 

kunnanarkkitehti 

nuorten ja työnteki-

jöiden ideoiden pe-

rusteella. 

Toimenpide valmis 

5/2022 

 

Mittari 1: Projektisuunnitelman mu-

kaisen toiminnan toteutuminen pro-

senttiosuuksina. 

 

Mittari 2: Hankkeeseen osallistunei-

den nuorten lukumäärä. Tavoitearvo 

40 % eli 186 oppilasta (9. luokkalai-

set, lukion 1. luokkalaiset ja turvalli-

suusalan 1. vuosikurssi) osallistuu. 

Kuulemisissa eri-ikäisiltä lapsilta on tullut parannusehdotuk-

sia turvallisempaan elinympäristöön. Koulumatkan vaarallis-

ten paikkojen selvittämisessä osallistetaan lapsia käyttämällä 

Koululiitu-järjestelmää, jota käytetään tieosuuksien vaaralli-

suuden arvioinnissa. Lisäksi oppilaita ohjataan koulussa aloit-

teiden tekemisessä kuntaan koulumatkaan liittyvissä haas-

teissa. Tekninen liikelaitos tekee asiasta selvityksen ja kerää 

lasten ja nuorten ilmoittamat parannusta kaipaavat kohdat 

(katuvalaistus, auraus ja pyörätiet) ja tarvittavat toimenpi-

teet, tekee budjetoinnin ja aikatauluttaa työn. Liikennetur-

vallisuusasia viedään myös alueen Käpy-työryhmään (käve-

lyn ja pyöräilyn edistämisohjelma), paikalliseen Liitu-ryh-

mään (liikenneturvallisuustyöryhmä) sekä seudulliseen lii-

kennetyöryhmään. 

Teknisen liikelaitok-

sen johtaja Marja-

Riitta Vavuli-Kivi-

niemi 

Toimenpide valmis 

12/2023 

 

Toimenpiteen etenemi-

sessä seurataan, miten 

kunta on hoitanut omat 

tiensä ja miten valtion 

ja yksityisten ylläpitä-

mien teiden kunnossa-

pitoon liittyneet toi-

menpiteet ovat eden-

neet. 

Mittari 1: Lapsilta tulleiden vaara-

paikkailmoitukseen sijainti ja luku-

määrä. 

 

Mittari 2: Kunnan teihin liittyvien to-

teutuneiden korjausten määrä.  

 

Mittari 3: ELY:n ja yksityisten toimi-

joiden tieosuuksien korjauspyynnöt.  

 

Mittari 4: ELY:n ja yksityisten teiden 

toteutuneiden korjausten määrä. 
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Tavoite 3 Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta Arviointi/Mittari 

Kunta varmistaa, että jo-
kaisella lapsella, (myös 
esim. vähävaraisen per-
heen lapsella sekä lapsella, 
jolla on vamma) on mah-
dollisuus harrastuksiin ja 
mielekkääseen vapaa-ai-
kaan.  

 
Teema: yhdenvertaisuus 
 
Neuvonpidot ja tapaamiset 
POP-oppilaiden, pienryhmä- ja 
VETO-oppilaiden ja LYK-vas-
tuutoimijan kanssa. Perhekes-
kuksen kautta kiinnitetään eri-
tyistä huomiota vähävaraisten 
perheiden ja suurperheiden 
lapsiin. Oppilaskunta-asioita 
käsitellään suunnitelmallisesti 
myös POP-luokissa ja pienryh-
missä LYK-vastuuhenkilön tu-
kemana. Huolehditaan, että 
kaikki oppilaat voivat osallistua 
tilaisuuksiin. 

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, kuten pop-oppi-
laiden, VETO ja pienryhmäoppilaiden osallisuusmahdollisuuk-
sien turvaaminen koulupäivän aikana ja vahvistaminen kou-
lun ulkopuolisella ajalla.  Oppilaiden ja erityisopetuksen koor-
dinaattorin tapaamiset järjestetään koulutyön osana, aamu- 
ja iltapäivätoiminnan aikaan. Yläkouluikäisten tapaamiset jär-
jestetään koulupäivän lomassa. Tapaamisia järjestetään vä-
hintään kerran kuussa. Mahdollistetaan lasten osallistuminen 
tuetusti erilaiseen toimintaan tutustumiskäynnein ohjaajan 
kanssa. Hyvät käytänteet kirjataan ja toimintamalleja kehite-
tään, jotta malli on valmis joulukuuhun 2022 mennessä. 
 

Erityisliikunnanohjaaja-
Hanna Koskinen 

Toimenpide valmis 
12/2022 
 
Toimintaa arvioidaan 
lasten fokus-ryhmäkes-
kustelussa toukokuussa 
2022. 
 
Toimintaa arvioidaan 
mallin vakiinnuttua 
kasvun ja oppimisen 
keskustelussa (KOPPI-
keskustelut) lukuvuo-
sittain. 

Mittari 1: Toteutuneiden ta-
paamisten määrä/lukukausi.  
 
Mittari 2: Maksuttomien har-
rastusten määrä kohderyhmän 
lapsilla. 

Harrastava Liminka -hankkeen osana järjestetään soveltavaa 
harrastustoimintaa vähävaraisten perheiden lapsille ja lap-
sille, joilla on vamma. Toiminnan piiriin pyritään ohjaamaan 
kaikki ko. ryhmään kuuluvat lapset. Lisäksi toteutetaan etsi-
vää harrastustoimintaa. HaLi-toiminnassa järjestetään mak-
sutta päätelaitteet, tunnukset ja tarvittavat lisenssit. Lapset 
osallistuvat ryhmien sisältöjen ja aikataulujen suunnitteluun 
ja arvioivat toteutumista. Lapset antavat palautetta ja kehit-
tämisideoita ja heitä kannustetaan kertomaan harrastustoi-
minnasta omissa viiteryhmissään. 

HaLi-koordinaattori 
Linda Jaakkola 

Toimenpide valmis 
5/2022 
 
HaLi-kysellyllä kartoite-
taan kaikkien perus-
koululaisten harrastus-
tilanne kerran lukuvuo-
dessa. 

 
Kouluterveyskyselystä 
4.–5. lk. ja 8.–9. lk. tie-
toa harrastustilan-
teesta kahden vuoden 
välein. 

Mittari 1: Jokaisella liminkalai-
sella lapsella on vähintään yksi 
harrastus 
 
Mittari 2: Harrastaa jotakin vä-
hintään kerran viikossa.  
 
Mittari 3: Soveltavan HaLi-har-
rastustoiminnan ryhmien 
määrä. Tavoitearvo: valitta-
vana vähintään viisi ryhmää. 

Taulukko 3. Kunta varmistaa, että jokaisella lapsella, (myös esim. vähävaraisen perheen lapsella sekä lapsella, jolla on vamma) on 

mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.   
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Tavoite 4 Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta Arviointi/Mittari 

Lapsivaikutusten arvioin-
nin (LAVA) käyttöönoton 
ja systemaattiseen to-
teuttamisen tueksi on 
kunnassa käytössä sel-
keät ohjeistukset. Lapsi-
vaikutusten arviointia te-
kee yhdessä pätevien am-
mattilaisten joukko. 
 
Teema: Lapsen etu 
 
Lapsiperheiden palvelukartoi-
tuksessa (2017) maininta, 
että lapsivaikutusten arvioin-
tiin ei ole vielä mallia. Tavoit-
teenamme on kartoittaa pal-
velualueiden käytänteet, 
joissa lapsivaikutusten arvi-
ointia on hyödynnetty pää-
töksenteossa. Käytän-teiden 
kerääminen mahdollistaa eri 
palvelualueiden toimintojen 
nivomisen kokonaisuudeksi, 
edes-auttaen lapsivaikutus-
ten arvioinnin toimintamallin 
kehittämistä. Nykytilan kar-
toituksessa taso 2. 

Kartoitetaan palvelualueet, joissa lapsivaikutusten arviointia 
muistuttavia toimintamalleja on hyödynnetty osana päätöksen-
tekoa. Kerätään nämä hyvät käytänteet. Muodostetaan edus-
tuksellinen lasten LAVA-ryhmä koulujen oppilaskuntien halli-
tuksen jäsenistä, kaksi edustajaa/hallitus. Lasten LAVA-tiimi 
mukaan LAVAan perehtymiseen.  

LYK-koordinaat-
tori Päivi Mäki 

Toimenpide valmis 
12/2022 
 
Lapset osallistuvat koke-
musasian-tuntijaryhmänä 
hyvien käytänteiden arvi-
ointeihin eli tuloksiin, 
jotka sisältyvät mittariin 
2. 

Mittari 1: Toimenpiteistä syntyneiden 
hyvien käytänteiden lukumäärä.  
 
Mittari 2: Toiminnasta syntyy vähin-
tään kolme hyvää käytännettä. 

Laaditaan LAVA-toimintamallin kuntakohtaiset ohjeistukset 
hyödyntämällä kerättyjä käytänteitä sekä UNICEFin LAVA -kou-
lutuksia ja -materiaaleja. Tehdään vertailukehittämistä (bench 
marking) LAVA-toimintaa hyödyntäneiden LYK-kuntien kanssa. 
Dokumentoidaan LAVA-mallin ohjeet ja prosessikuvaus, jotka 
tallennetaan Teams-kansioon kunnan työntekijöiden käyttöön. 
Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelijat perehdytetään 
LAVA-toimintamalliin yhteisissä koulutuksissa. LAVA-edustajat 
ovat mukana prosesseissa asiantuntijoina. 

LYK-koordinaat-
tori Päivi Mäki 
 
Dokumentoin-
nista vastaa LYK-
rukkasryhmä.  

Toimenpide valmis 
10/2023 
 
LAVA-arvioinnissa mu-
kana lasten LAVA-tiimi 
(toimenpide 1) tai tilan-
nekohtaisesti muodos-
tettu lasten kokemus-
asian-tuntijaryhmä. Las-
ten LAVA-tiimi osallistuu 
yhteisölliseen arviointiin. 

Mittari: Dokumentoitu LAVA-toiminta-
malli hyväksytty sivistys- ja hyvinvointi-
lautakunnassa. 

Toteutetaan ja arvioidaan LAVA-mallin toimivuus toteuttamalla 
pilotti-LAVA nuorisotalojen aukioloajoista, josta on tehty val-
tuustoaloite. Lasten LAVA-tiimi osallistuu LAVAn pilotointiin ja 
sen arviointiin. 

LYK-koordinaat-
tori Päivi Mäki 

Toimenpide valmis 
12/2023 

 
Toimenpidettä arvioidaan 
dokumentoituna mallina. 

Mittari: Tasomittaus tavoitearvon ete-
neminen tasolle 3 eli ”kunnassa on LA-
VAn käyttöönoton tueksi käytössä sel-
keät ohjeistukset eri toimialojen työn-
tekijöille ja päättäjille. Kunnan työnte-
kijät kokevat, että heillä on riittävästi 
aikaa LAVAn tekemiseen." 

Taulukko 4. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät 

ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko. 
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Tavoite 5 Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta Arviointi/Mittari 

Kunnan viestintä edistää 
lasten oikeuksien näky-
mistä ja toteutumista.  
 
Teema: Lapsen oikeudet 
kunnan rakenteissa 
 
Tavoite toteutuu jossain mää-
rin ja lapsiperheille on suun-
nattu viestintää, joka täyttää 
saavutettavuusdirektiivin edel-
lytykset. Tavoitteena on paran-
taa lapsia, nuoria ja perheitä 
koskevan tiedon löytymistä. 
Viestintää lapsen oikeuksista ja 
Lapsiystävällinen kunta -mal-
lista kehitetään suunnitelmalli-
sesti. Tiedottamisesta laadittu 
aikataulutettu tiedotussuunni-
telma.  Viestintää kehitetään 
jatkuvan parantamisen periaat-
teella hyödyntämällä UNICEFin 
tukimateriaalia. 
LYK-viestintä keskitetään 
osaksi Perhekeskusta ja tieto 
kootaan Peke-sivulle.  
 
Nykytilan kartoituksessa taso 
2.  

Kunnan viestintävastaava koordinoi viestintämallin laadin-
nan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestinnässä pai-
notetaan moninaisuutta. Monipuolisilla tiedotusmenetel-
millä huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevat lapset 
(reissuvihkotiedotus, some, koulut, nuokkarit, harrastus-
paikat). Toimintaan osallistetaan paikallinen Rantalakeus-
lehti. Yhteistyössä koulujen kanssa järjestetään teemavii-
kolla työpajoja lasten oikeudet -teemalla. Viestintäsuunni-
telman työstössä huomioidaan lasten näkemykset nuoria 
osallistetaan myös nettisivujen työstöprosessiin. 

Viestintäasiantuntija 
Anu-Maija Kärjä 

Toimenpide valmis 
5/2022 

Mittari 1: Tiedotussuunnitelma laa-
dittu ja viety tiedoksi Sihy-lautakun-
taan. Kyllä/Ei.  
 
Mittari 2: 
Lasten, eri lapsiryhmien ja moninais-
ten perheiden näkyminen tiedotuk-
sessa. Perhekeskuksen some-kana-
van kautta näkyvyyttä näistä ryh-
mistä, joka toinen viikko. 

Pyydä neuvoa -nappi Perhekeskuksen (Peke) sivulle, jonka 
kautta saa helposti apua ja sopivaa tukea. Käyttöönotossa 
kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten palvelupyyntöi-
hin. Palvelualueita koskevia pyyntöjä kehitetään osana 
Peke-toimintaa, jotta moninaisissa perheissä elävät lapset 
ja nuoret, moninaiset seksuaali-identiteetit ja kulttuuri-
taustat voidaan huomioida. Peke -toiminnan kehittä-
miseksi on teetetty kuntalaiskysely. NuVa ja nuorisopalve-
luiden käyttäjät osallistetaan nettisivun työstämiseen, 
josta saadaan arvokasta tietoa sivuston ja viestinnän ke-
hittämiseen. 

Perhekeskus-koordi-
naattori Hanna Pura-
nen 

Toimenpide valmis 
5/2022 

Mittari 1: Toteutunut toimintamalli: 
Kyllä/Ei.  
 
Mittari 2: Pyydä neuvoa -napin pyyn-
nöistä 30 % lapsilta ja nuorilta. 
 
Mittari 3: Moninaisissa tilanteissa ja 
haavoittuvassa asemassa olevien las-
ten ja nuorten palvelupyyntöjen luku-
määrä ja palveluohjauksen toteutu-
minen.  

Nettisivuille luodaan sisältöä lapsen oikeuksien teemoista 
ja niitä nostetaan esille säännöllisin ajoin blogitekstissä, 
joka julkaistaan kuukausittain. Haastateltavina ja tuotta-
jina on lapsia, nuoria ja aikuisia ja asiantuntijoita eri pal-
velualueilta. Tuotokset ovat tekstiä, piirroksia, kuvia, sar-
jakuvia. Julkaisuihin liittyy mediatiedote ja sisällöt viedään 
someen. Juttuja tarjotaan myös (paikallis)lehtiin. Lapset ja 
nuoret kirjoittavat myös lasten oikeuksista ja lapsiystäväl-
lisyydestä ja käsittelevät teemaa osana laaja-alaisen osaa-
misen kokonaisuuksia koulussa ja varhaiskasvatuksessa. 
Näkemyksiä jaetaan myös kunnan sivuille. 

Viestintäasiantuntija 
Anu-Maija Kärjä 
 
Koordinaatioryh-
mässä kunkin vastuu-
alueen edustaja huo-
lehtii, että oman pal-
velualueen toimijat 
tietävät ja tuntevat 
teemat. 

Toimenpide valmis 
6/2022 

Mittari 1: Lapsen oikeuksien ja LYK-
toiminnan näkyminen kunnan nettisi-
vulla ja somessa sekä lehdissä neljän-
nesvuoden aikana. Tavoitearvo: Jul-
kaisuja vähintään neljä kussakin ka-
navassa neljännesvuoden aikana.  
 
Mittari 2: Lasten ja nuorten tuotokset 
mediassa. Tavoitearvo: Vähintään 
puolet tuotoksista on lasten ja nuor-
ten tekemiä. 

Taulukko 5. Kunnan viestintä edistää lasten oikeuksien näkymistä ja toteutumista. 
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5. TIEDOTTAMINEN 

 

Lapsiystävällinen kunta tiedottamista koordinoi kunnan viestintä- ja tapahtumavastaava, joka 

kuuluu kunnan LYK-koordinaatioryhmään. LYK-tiedottaminen jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen 

tiedottamiseen. Pääpaino on ulkoisessa tiedottamisessa, koska lapset ja nuoret kuuluvat ulkoi-

sen tiedottamisen kohderyhmään.  

  

Ulkoinen tiedottaminen  

  

Lapsiystävällinen kunta -tiedottamiseen on luotu oma koontisivu kunnan sivuille. Koontisivulta 

löytyy mm. LYK-toimintasuunnitelma, joka on yhtenäisen dokumentin muotoon kirjoitettu suun-

nitelma LYK-digialustalla olevista tiedoista. Toimintasuunnitelmasta löytyvät tiedot LYK-toimin-

nasta, kunnan tavoitteista ja toimenpiteistä vuosille 2021–2023.  

  

Kunnan nettisivuille luodaan sisältöä, jota nostetaan koontisivulle. Koontisivulla julkaistaan kuu-

kausittain blogikirjoitus lapsiystävällisyyteen liittyen. Kirjoittajavuorot on jaettu kunnan virka-

miehille alla olevan taulukon mukaisesti. Mukaan saadaan myös lapsia ja nuoria sekä luottamus-

henkilöitä ja yhdistysten, seurojen ja yritysten jäseniä.  

  

Ulkoinen tiedottaminen muodostuu uutisista kunnan nettisivulla, paikallislehdessä, kuntatiedot-

teessa ja alueen lehdissä sekä some-kanavilla. Lisäksi kunnan nettisivulle luodaan oma koonti-

sivu Lapsiystävällinen kunta -toiminnalle.  Lapsiystävällinen kunta –toiminnan logo tuodaan nä-

kyviin kaikessa ulkopuolisten kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

 

Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona julkaistaan artikkeli, jossa käsitellään ajankohtaisia 

LYK-teemoja. Vastuukirjoittajat voivat tuottaa artikkelin itse, haastatella lapsia ja nuoria tai 

muita asiantuntijoita. Kirjoitusten tarkoituksena on myös tehdä LYK-toimintaa tunnetuksi eri 

vastuualueilla. Tiedon vieminen eri palvelualueille ja palvelualueen eri vastuualueiden 
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toimijoille on ensiarvoisen tärkeää. Artikkelin yhteydessä julkaistaan mediatiedote. Kaikki sisäl-

löt viedään myös sosiaaliseen mediaan.  

  

Blogivuorot 2022  Aihealue  Kirjoittaja  

Helmikuu  Kaiku-kysely kevyen liikenteen väylien turvallisuudesta  Päivi Mäki  

Maaliskuu  Nuorisokahvilasta  Mika Nieminen  

Huhtikuu  Harrastaminen  Linda Jaakkola  

Toukokuu  Perhekeskus  Maria Sipilä   

Kesäkuu  Perusopetus  Raija Johnson  

Elokuu  Esim. IPC  Hanna Puranen  

Syyskuu  Liikunta  Janne Laamanen  

Lokakuu  Kulttuuri  Janne Nevala  

Marraskuu  Etsivä kerhotoiminta  Päivi Mäki  

 

 

Sisäinen tiedottaminen  

   

Tiedon vieminen eri palvelualueille ja palvelualueen eri vastuualueiden toimijoille on ensiarvoi-

sen tärkeää.   

   

Luottamushenkilöt perehdytetään malliin. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on 

hyväksytetty valtuustossa 11.10.2021. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toimii mallin ohjausryh-

mänä.   
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6. TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Limingan LYK-toimintasuunnitelmaa tarkastellaan jokaisessa koordinaatioryhmän tapaami-

sessa. Koordinaatioryhmä arvioi, miten toimenpiteissä ja tavoitteiden saavuttamisessa on 

edetty. Kokouksissa hyödynnetään teemapaketteja, joiden avulla palautetaan mieleen tavoittei-

den keskeiset sisällöt. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan yhdessä UNICEFin edustajien 

kanssa vuosittaisissa seuranta- tai arviointitapaamisissa. LYK-mittareiden toteutumista seura-

taan myös Limingan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisen 

osana. 
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7. SANASTO 

 

Alkukartoitus Kunnan lähtötilanteen kartoitus, jossa käydään läpi Lapsiystä-

vällinen kunta -mallin rakennuspalikoihin kuuluvat tarkistuslis-

tat. Olemassa olevan tutkimus- ja viranomaistiedon lisäksi on 

tärkeää hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoa 

omasta arjestaan ja oikeuksiensa toteutumisesta. 

 

Alkukoulutus UNICEFin kunnalle tarjoama Lapsiystävällinen kunta -toiminta-

mallin alkukoulutus (3 h), jossa käydään läpi, mitä lapsen oikeu-

det kunnan arjessa ja päätöksenteossa tarkoittavat ja miten 

niitä edistetään mallin tarjoaman työvälineen avulla. 

 

Indikaattori Liittyvät Lapsiystävällinen kunta -mallin viiteen sisällölliseen 

teema-alueeseen. Kartoittavat lapsen oikeuksien toteutumista 

kunnan rakenteissa ja prosesseissa. 

 

Fokus-ryhmäkeskustelu Ryhmäkeskustelu, jonka tavoitteena on erilaisten näkökulmien 

esille saaminen.  

 

Lapsivaikutusten arviointi Tarkoittaa erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä 

tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seu-

rantaa. Tavoitteena selvittää, miten lapsen oikeudet toteutuvat 

ja millaisia haittoja tai hyötyjä lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja 

toiminnalla aiheutetaan. 

 

LAVA Lyhenne Lapsivaikutusten arvioinnista. 
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Lapsiystävällinen kunta -malli Suomen UNICEFin toimintamalli, joka auttaa kuntia tekemään 

lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen pal-

veluissa ja kunnan hallinnossa, ja sen avulla varmistetaan, että 

lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikutta-

maan itseään koskeviin asioihin. Mallin tuella kunta varmistaa, 

että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he 

saavat tarvitsemansa tuen. Malli on kunnille maksuton, ja kaikki 

lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voi-

vat hakea mukaan.  

 

LNP-tiimi Limingan monialainen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 

ohjausryhmä. 

 

LYK   Lyhenne nimestä Lapsiystävällinen kunta 

 

LYK-koordinaattori Vastaa Lapsiystävällinen kunta toimintamallin koordinoinnista 

viemällä suunnitelmallisesti eteenpäin toimintaa kunnan LYK-

tavoitteiden suunnassa.  Limingassa kunnan sivistysjohtaja, joka 

on myös LNP-ryhmän puheenjohtaja. 

 

LYK-koordinaatioryhmä Laajennettu Limingan monialainen lasten, nuorten ja perheiden 

palveluiden ohjausryhmä. 

 

LYK-rukkasryhmä Toimeenpanee ja valmistelee LYK-koordinaatioryhmään asioita, 

jolla on päävastuu toimintasuunnitelman työstämisestä. Ruk-

kasryhmässä toimivat varhaiskasvatusjohtaja, erityisopetuksen 

koordinaattori, liikuntapalvelupäällikkö, perhekeskuskoordi-

naattori, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori (sivistysjoh-

taja) ja tarvittaessa viestintävastaava. 

 

 

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/lapsiystavallinen-kunta-malliin-hakeminen
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Minun arkeni ja minun elämäni 

-kysely Popsoten järjestämä kysely, joka toteutettiin samanaikaisesti 

28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Kuntalaiset vastasivat omaan 

elämäänsä ja hyvinvointiinsa liittyviin kysymyksiin. ”Millaiseksi 

arvioit oman arkesi ja elämäsi ja elämäsi osa-alueet?” Tutki-

muksen tulokset sai kuntaan hyödynnettäväksi omaan kuntaan. 

Kysely toistetaan neljän vuoden välein. 

 

Teemapaketti Liittyy Lapsiystävällinen kunta -malliin. Auttaa ymmärtämään 

lapsen oikeuksia kunnan arjessa ja päätöksenteossa. Teemapa-

ketit käsittelevät aiheita: 1) Johdanto lapsen oikeuksiin, 2) Yh-

denvertaisuus, 3) Lapsen etu, 4) Oikeus elämään ja kehittymi-

seen sekä 5) Osallisuus. 

 

Perhekeskus  Palveluiden kokonaisuus, joka sisältää lapsille,  

nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä 

kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja 

kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja 

kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja 

toimintaa. 

 

POPSote Hanke, joka muodostuu kahdesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä ko-

konaisuudesta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjel-

masta ja rakenneuudistushankkeesta. 

 

Rukkasryhmä Valmistelee koordinaatioryhmään asioita, kuten aikataulutus, 

työnjako, vastuut, resursointi, tiedottaminen ja osaamisen ke-

hittäminen. Rukkasryhmä suunnittelee osallistavien menetel-

mien käyttöä ryhmän kokouksissa ja työpajoissa. Rukkasryh-

mällä on ollut päävastuu toimintasuunnitelman työstämisestä. 

Rukkasryhmässä toimivat varhaiskasvatusjohtaja, 
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erityisopetuksen koordinaattori, liikuntapalvelupäällikkö, perhe-

keskuskoordinaattori, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori 

(sivistysjohtaja) ja tarvittaessa viestintävastaava. 

 

Systemaattinen  Järjestelmällinen, jonkin systeemin mukainen 

 

UNICEF United Nations International Children´s Emergency Fund (Yhdis-

tyneiden kansakuntien lastenrahasto), kansainvälinen järjestö, 

joka toimii lasten oikeuksien puolesta ja lasten perustarpeiden 

tyydyttämiseksi. 

 

VAKA-lapset Alle kouluikäiset lapset, jotka ovat varhaiskasvatuksen piirissä. 
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LIITTEET 

LIITE 1 LYK-koordinaatioryhmän tulosindikaattorivastuut 

 

Yhdenvertaisuus  

Kysymys 1, Perheen koettu taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi (Kouluterveys-

kysely 2019)  
Eliisa Tornberg 

Yhdenvertaisuus  

Kysymys 2, Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat (Sotkanet/Tilastokeskus (Tutkin-

torekisteri) vuodelta 2018)  

Anitta Heikkinen 

Yhdenvertaisuus  

Kysymys 3, Syrjäytymisriskissä olevat 18–24-vuotiaat (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmies-

palvelussa) (Sotkanet/Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus) vuodelta 2017) 

Pauliina Sarajärvi 

Yhdenvertaisuus  

Kysymys 4, Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työttömyyseläkettä saavat 18 – 

34-vuotiaat (Sotkanet/Eläketilastot (ETK) 2020, tieto vuodelta 2019)  

Sami Tuohimaa 

Yhdenvertaisuus   

Kysymys 5, Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa 8.−9. lk. (KTK2019) ja 8.–9. lk. oppilaat, 

toimintarajoitteita kokevat nuoret ja ulkomailla syntyneet nuoret (KTK2017)  

Santeri Lempinen 

Lapsen etu: 

Kysymys 1, Elämään tyytyväisyys (erittäin tyytyväinen elämäänsä tai tyytyväinen elämäänsä), 

4.-5. lk. oppilaat ja 8.–9. lk. oppilaat, lukio 1. ja 2. vuosi sekä ammatillinen oppilaitos (KTK2019)  

Antti Junttola 

Lapsen etu: 

Kysymys 2, Elämään tyytyväisyys (erittäin tyytyväinen elämäänsä tai tyytyväinen elämäänsä), 

8. ja 9. luokan oppilaat, toimintarajoitteiset nuoret ja ulkomaista syntyperää olevat nuoret 

(KTK2017)  

Leena Askeli 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 1, Lasta kiusattu kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla (12 viime kuukauden aikana) (Las-

ten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus, perustulokset, 4-vuotiaat lapset 2018,)  

Teemu Kallio 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 2, Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (KTK2019, 4.–5. lk. oppilaat ja 8.–9. lk. 

oppilaat, lukio 1. ja 2. vuosi sekä ammatillinen oppilaitos)  

Miika Pöntinen 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 3, Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 8. ja 9. luokan oppilaat, toimintarajoit-

teita kokevat nuoret ja ulkomaista syntyperää olevat nuoret (KTK2017)  

Anne Nurmi 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 4, Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana 8.-9. lk. 

(KTK2019)  

Marika Arola 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 5, Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana 4. ja 5. luokan oppilaat, 

(KTK2019)  

Mika Nieminen 

Oikeus elämään ja kehittymiseen:  
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Kysymys 6, Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (kahden viime viikon aikana),  8.-9. lk. lukio, 

ammatillinen oppilaitos (KTK2019)  

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 7, Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (kahden viime viikon aikana),  8.–9. lk. oppi-

laat, toimintarajoitteita kokevat nuoret (KTK2017) 

Anne-Maria  

Paananen 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 8, Kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuo-

den aikana,  4.−5. lk. ja 8.−9. lk. (KTKT2019) 

Sanna Falin 

 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 9, Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa,  8.-9. lk. (KTK2019) 
Salme Junnila 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 10, Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet, 0–17-vuotiaat (Sotkanet 2018 tai 

Lastensuojelurekisteri, THL, Tietoikkuna)  

Heli Karjalainen/ 

Riitta Ruottinen 

Oikeus elämään ja kehittymiseen: 

Kysymys 11, Lapsi käyttänyt leikki- ja liikuntapaikkoja viikoittain, 4-vuotiaat lapset (LTH -tutki-

mus, perustulokset 4 v. lapset 2018) 

Sari Supperi 

Osallisuus 

Kysymys 1, Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöä,  4. ja 5. luokan oppilaat, 8. ja 

9. luokan oppilaat ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (KTK2019) 

Maria Sipilä 

Osallisuus 

Kysymys 2, Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä,  8.−9. lk., joilla toimintara-

joitteita ja ulkomailla syntyneet (KTK2017) 

Janne Laamanen 

Osallisuus 

Kysymys 3, Hyvät vaikutusmahdollisuuden koulussa (KTK2019) 8.−9. lk. ja (KTK2017) toiminta-

rajoitteiset ja ulkomailla syntyneet  

Marja-Riitta  

Vavuli-Kiviniemi 

Osallisuus 

Kysymys 4, Tuntee itsensä yksinäiseksi, (KTK2019) 4. ja 5. luokan ja 8. ja 9. luokan oppilaat, 

(KTK2017) 8.−9. lk. toimintarajoitteiset ja ulkomailla syntyneet nuoret  

Janne Nevala 
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