




LIMINGAN LYK-AIKAJANA

Liminka hyväksyttiin 
mukaan Lapsiystävällinen 
kunta -toimintamalliin

Koordinaatioryhmän        
muodostaminen ja LYK-
koordinaattori

Nykytilan kartoitus: rakenne- ja tulosmittarit 
ja lasten kuulemiset 
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Limingan LYK-koordinaatioryhmän 
alkukoulutus

20.11.2020 

Kevät 2021 

Koulutusta lasten oikeuksista ja 
digityökalusta

UNICEFin 1. seurantatapaaminen

Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matkan tekeminen.



LYK-ORGANISOITUMINEN

sivistysjohtaja

sivistysjohtaja
HaLi-koordinaattori

varhaiskasvatusjohtaja
liikuntapalvelupäällikkö
nuorisopalvelupäällilkkö

perhekeskuskoordinaattori
erityisopetuksen koordinaattori

Limingan LNP-tiimi:
varhaiskasvatusjohtaja,  lukion (vara)rehtori, perusopetuksen 
rehtori, erityisopetuksen koordinaattori, perusturvajohtaja, 

johtava lääkäri, johtava sosiaalityöntekijä, hoito- ja hoivatyön 
johtaja, kirjasto- ja kulttuurijohtaja,  nuorten työpajaohjaaja, 
nuorisopalvelupäällikkö,  perhekeskuskoordinaattori, etsivä 

nuorisotyöntekijä,  liikuntapalvelupäällikkö, vastaava kuraattori, 
koulupsykologi ja sivistysjohtaja, joka tiimin pj.

Limingan LNP-tiimi laajennettuna seuraavilla: kaksi nuorisovaltuuston edustajaa, 
sihy-lautakunnan edustaja(t), HaLi-koordinaattori, Limingan Vanhemmat ry:n ja 

MLL:n edustaja,srk:n edustaja, 4H:n edustaja, liikelaitosjohtajat

LYK-KOORDINAATTORI

LYK-KOORDINAATIO-
RYHMÄ

LYK-RUKKASRYHMÄ



INDIKAATTORIT
1. Lapsen oikeudet kunnassa  (2,5/4 p.)*
• 8 rakenne- ja prosessi-indikaattoria 
2) Yhdenvertaisuus  (3/4 p.)
• 8 rakenne- ja prosessi-indikaattoria
• 5 tulosindikaattoria (Kouluterveyskysely, SOTKANet jne.)
3) Lapsen etu (KA 1,8/4 p.)
• 5 rakenne- ja prosessi-indikaattoria
• 2 tulosindikaattoria
4) Oikeus elämään ja kehittymiseen (2,8/4 p.)
• 13 rakenne- a prosessi-indikaattoria
• 11 tulosindikaattoria
5) Osallisuus  (2/4 p.)
• 8 rakenne- ja prosessi-indikaattoria
• 4 tulosindikaattoria
6) UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa
• 2 rakenne- ja prosessi-indikaattoria (1. toimintavuotena)

* Suluissa Limingan keskiarvot. Tasot 1−4, joista 4 ylin taso.







Visio

Tavoitteet: 
1. Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on 

ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
2. Nuorten vapaa-ajantilojen lisääminen
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 systemaattiseen toteuttamisen 
tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien 
ammattilaisten joukko

5. Kunnan viestintä edistää lasten oikeuksien näkymistä ja toteutumista.

• Tavoite 2 lasten näkemyksistä ja tavoitteet 1, 3−4 rakenne- ja resurssimittareista
• Tulosmittareissa Limingan mittarit ovat valtakunnallista tasoa tai sen yläpuolella
• Jokaiselle tavoitteelle on asetettu 3−6 toimenpidettä mittareineen ja aikatauluineen. Tästä esimerkki seuraavassa 

diassa.



Koulutukset

torstai 25.11. klo 12-16 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
verkostotapaaminen 1/2. Alla ohjelma.
•

• 12.00 Yhteinen aloitus ja orientaatio päivään 
• 12.25 Ajankohtaista UNICEFilta
• 12.45 Lapsen oikeudet osana ihmisoikeuksia 
• Inka Hetemäki, Ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja, Suomen UNICEF 
• 13.15 Hör vi alla barn i kommunen? 
• Malin Gustavsson, VD, Jämställdhets- och inkluderingsexpert, Ekvalita
• 13.30 Tauko 
• 13.45 Syrjimättömyys ja rasismin vastainen työ kunnissa – näkökulmia 

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin 
• Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, Oikeusministeriö
• 14.15 Kuntien hyviä käytäntöjä -akvaariokeskustelu 
• 14.50 Opitun syventämistä pienryhmissä 
• 15.05 Tauko 
• 15.15 Nuorten puheenvuoro 
• 15.30 Lapsistrategian toimeenpano on yhteinen asia 
• Johanna Laisaari, Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri 
• 15.45 Yhteinen lopetus 
• 16.00 Tapaamisen 1. päivä päättyy 

perjantai 26.11. klo 8:30-12:00 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
verkostotapaaminen 2/2. Alla ohjelma.

• 8.30 Yhteinen aloitus: eilisestä opittua ja verkostoitumista 
• 9.00 Innostuksen johtaminen verkostoissa 
• Peter Kenttä, organisaatiokehittämisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin 

valmentaja, Filosofian akatemia 
• 10.15 Opitun syventämistä pienryhmissä 
• 10.30 Tauko 
• 10.45 Miten nivoa LYK-työtä kunnan muihin rakenteisiin ja ohjelmiin? 

Janakkalan ja Tampereen kokemuksia 
• Jaana Hymmi, perhekeskuksen toiminnanjohtaja, Janakkala ja Tiia 

Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere 
• 11.10 Ilmastotyö ja ympäristönsuojelu lapsiystävällisessä kunnassa 
• Minna Suihkonen, tiedottaja, Suomen UNICEF 
• 11.30 UNICEFin tulevaa 
• 11.45 Palaute ja yhteinen lopetus 
• 12.00 Verkostotapaaminen päättyy

Uudet ja aiemmin mukana olleen koordinaatioryhmän jäsenet voivat 
tutustua Lapsiystävällinen kunta -digipalveluun käyttökoulutusvideon 
kautta https://youtu.be/Ju4NjJJDO1k Mikäli videon jälkeen jää vielä 
kysyttävää digipalveluiden tekniikasta, UNICEF järjestää 
digitukitapaamisia kuukausittain. Tapaamisajat tulevat sähköpostiin 
kokouskutsuina.

https://youtu.be/Ju4NjJJDO1k


Kiitos!


