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Liminka  ̵Arctic Bird Bay  ̵Pohjolan Lintulahti

Valokuvat:  Mikko Ihalainen,  Valokuvaamo Skopix Seppo Kolehmainen,  Erkki  Toppinen,  Antti  Udd sekä Videcam Oy Minna Rautio ja  Jussi  Ri ikonen.  Taitto:  Malla  Mela.
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V I S I O
Linnuista ja luonnosta kansainvälisesti
tunnettu Liminka on vetovoimainen ja
vireä kasvukunta, jossa on tekemistä, 
näkemistä ja kokemista kaikenikäisille. 

Hyvä, parempi, Liminka! 
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Uskomme omaan tekemiseen

Olemme yhdessä ylpeitä kunnastamme ja uskomme siihen, mitä teemme
Päättäjinä ja työntekijöinä sitoudumme vetovoimaisen kuntakuvan vahvistamiseen

Uudistumme ja kokeilemme rohkeasti

Ymmärrämme muutoksen välttämättömyyden maailman muuttuessa
Rohkaisemme ja tuemme totuttujen toimintatapojen ja ajattelumallien kyseenalaistamista ja avointa keskustelua

Kokeilemme uusia toimintatapoja ja olemme entistä ketterämpiä

LUPAUKSET

Teemme yhdessä

Toimintamme pohjautuu kumppanuuteen ja verkostoihin
Toimimme mahdollistajana ja kumppaniemme menestys on meidän menestys

Luomme yhdessä luottamuksellista ja kannustavaa ilmapiiriä
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Tekemistä, näkemistä ja kokemista

Luomme vauhtia ja vipinää, lumoa ja loistetta
tarjoamalla monipuolisesti kulttuuria, liikuntaa,
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja tapahtumia
ympäri vuoden eri ikäryhmille. Hyödynnäm-
me innovatiivisia rahoitus- ja investointimalleja
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittä-
misessä. Kunnan näkyvyys ja imago kehittyvät
positiivisesti.

Kehitämme Vanhan Limingan aluetta vaiheittain
kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Kulttuuri-, lii-
kunta- ja tapahtumapalvelut tuotamme verkos-
toissa, joissa kunnan roolina on toimia aktiivi-
sena kumppanina ja vauhdittaa eri toimijoiden
välistä yhteistyötä. Kumppaneiksi haemme par-
haat osaajat.

Kansainvälisyyttä ja matkailijoita

Profiloidumme kansainvälisen matkailun kohteena. Kehi-
tämme kansainvälisyyttä myös osana kunnan palvelutuo-
tantoa toteuttamalla kansainvälistymisen polun varhaiskas-
vatuksesta opetustoimeen.

Tavoitteemme on nostaa Liminka luontomatkailun kärki-
kohteeksi Pohjois-Suomessa. Kehitämme Liminganlahtea
virkistyksen ja matkailun alueena valtakunnallisesti mer-
kittävimpänä lintualueena. Kunta toimii aktiivisena kump-
panina Ruutikankaan kansainvälisen ampumaurheilukes-
kuksen kehittämisessä.

Yrityksiä ja työpaikkoja

Yritysten ja uusien työpaikkojen kautta saamme verotuloja, joilla pystymme turvaamaan kuntalaisille toimivat palvelut
ja toimeentulon. Tästä syystä keskeisenä tavoitteenamme on uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen ja yksityisten
investointien voimakas kasvu.

Yritystoiminnan kasvua haemme kaikilta toimialoilta, jotta toimialarakenne pysyy monipuolisena. Kärkitoimialoina
ovat matkailu, kiertotalous ja yritykset, joille logistinen sijainti on tärkeä. 
Tavoittelemme erityisesti kasvuyritysten sijoittumista Liminkaan.

Kunnan tai Limingan Kehitys Oy:n roolina on toimia mahdollistajana ja helposti 
lähestyttävänä kumppanina elinvoimaa vahvistavissa kehittämishankkeissa.

KUNNAN ELINVO IMA I SUUTTA VAHV I STAVAT STRATEG I S ET  KÄR J ET
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Digitalisaatio

Kehitämme sähköisiä palveluita ja tiedotamme palveluista kunta-
laisille. Tavoitteemme on, että valtaosa asioinnista siirtyy sähköi-
seksi. Kuntalaiset hyödyntävät sähköisiä palveluita, jotka ovat saa-
vutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta useassa eri kanavassa. 

Kunnan palveluissa valmistaudumme työnteon uusiin tapoihin ja
niiden kokeiluihin.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Vahvistamme kuntalaisvaikuttamista ja -osallista-
mista. Laadimme kuntalaisvaikuttamiseen pysyvän
toimintamallin, jota toteutetaan ennakoiden ja oi-
kea-aikaisesti usealla eri menetelmällä. 

Vahvistamme yhteisöllisyyttä luomalla mahdolli-
suuksia kohtaamiseen ja vuoropuheluun sekä tuke-
malla eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vapaaeh-
toisjärjestöjen aktiivista toimintaa. 

Palvelutuotanto

Huomioimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaikissa toiminnoissa. Tarjoamme laadukkaat
ja monipuoliset liikunta- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Rantakylän aluetta kehitetään kun-
talaisten ulkoliikunta- ja virkistysalueena. Palvelujen painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaeh-
käisevissä peruspalveluissa. Kehitämme kotiin vietäviä palveluita. 

Järjestämme kunnan palvelut asukaslähtöisesti. Painotamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
sisällön ja laadun kehittämistä. Palvelutuotannossa käytämme julkisen, yksityisen ja kolmannen sek-
torin tuottamia palveluita ja mahdollistamme asiakkaan oman valinnanvapauden palveluntuottajan
valinnassa. Palvelutuotantoon haemme kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat palvelutuotanto-
mallit. 

PALVELU J EN JÄR J ESTÄMI SEN KESKE I S ET  PER IAATTEET
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Liikenne ja saavutettavuus

Saavutettavuuden parantamiseksi vahvistamme joukkoliikennereittejä ja si-
joitamme tiivistä asutusta, kaupan alueita, palveluja ja teollisuutta työmat-
kaliikenteen varrelle.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikkumisen lisäämiseksi kehitämme uusia mat-
kaketjuja ja eri kulkumuotojen yhteiskäyttöä. Lisäksi valmistaudumme tu-
levaisuuden uusiin liikenne- ja viestintämuotoihin ja niiden kokeiluun.

Valmistaudumme kaksoisraiteen ja eteläisen lentokenttätien toteutumiseen.

Asukasluvun kasvu

Väestönkasvun osalta tavoitteem-
me on positiivinen nettomuutto
vuosittain. Asukasluvun kasvu oh-
jataan pääasiassa kaava-alueille ja
kaavoilla ohjatun rakentamisen %
-osuus on noin 90 %.

MAANKÄYTÖN KESKE I S ET  PER IAATTEET

Maanhankinta ja kaavoitus

Maanhankinnassa toimimme ennakoivasti pitäen huolta siitä, että kunnalla on jatkuvasti riittävä tonttitarjonta yritysten
ja asukkaiden tarpeisiin. Tavoitteemme on kolmen vuoden raakamaareservi. Kaavoitamme maapoliittisen ohjelman
mukaisesti tavoitteena nopea kaavoitus ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukainen muodostuminen. 

Kunnan maanhankintaa ja kaavoitusta suuntaamme erityisesti yritystoiminnan tuleville alueille, jossa tavoitteemme
on lisätä kunnan omistamaa ja hyvällä näkyvyydellä varustettua tonttivarantoa. Yritystoiminnan laajeneminen keskittyy
valtateiden 4 ja 8 varsille keskeisinä alueina Ankkurilahti, Sepänkangas, Liminganportti, Ekokortteli ja Haaransilta.

Suunnittelemme uudet asuinalueet tiiviiseen yhteyteen olemassa oleviin alueisiin. Asumisessa tarjoamme erityyppistä
asumista eri-ikäisille ihmisille. Kuntakeskukseen toteutamme uutta kerrostalorakentamista kuntakeskuksen tiivistä-
miseksi ja vetovoiman parantamiseksi.
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Elinvoimainen kuntaympäristö
• Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa
• Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys
• Liminka luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa
• Pohjois-Suomen vetovoimaisin kuntabrändi

Hyvinvoivat kuntalaiset 
• Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen
• Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön
• Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana

Talouden tasapaino ja johtaminen
• Kuntakonsernin talous on tasapainossa
• Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa
• Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö
• Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä

Maankäyttö ja kuntakuva
• Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin
• Kunnan muuttotase on positiivinen
• Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa
• Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat

TAVO ITTEET



Hyvä, parempi, Liminka! 


