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MITÄ  OSALLISUUS
TARKOITTAA
LIMINGASSA?

Limingan osallisuustyöryhmän asettamisesta päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa

29.4.2019. Työryhmän tavoitteeksi kirjattiin kunnan osallisuusmallin valmistelu ja koonti

päätöksentekoon. Osallisuustyöryhmä käynnisti toimintansa 23.5.2019. Tämän jälkeen se

on kokoustanut elokuusta 2019 lähtien säännöllisesti eri teemoissa. 

 

Limingan osallisuusohjelma kokoaa yhteen jo Limingassa toiminnassa olevat

osallisuuden väylät, mutta linjaa myös tavoitteita tulevaisuuden kehittämiselle.

Osallisuusohjelma koskettaa koko kuntaorganisaatiota kaikkine toimialoineen.

Liminkalaisen osallisuuden kehittämisen keskiössä ovat seuraavat kokonaisuudet:

ENNAKOIVA,
MONIKANAVAINEN

JA LÄPINÄKYVÄ
VIESTINTÄ

SÄÄNNÖLLISET
FOORUMIT JA

YHTEISTYÖ
NEUVOSTOJEN

KANSSA
 

OSALLISTAMISEN
HUOMIOIMINEN
ENNAKOIVASTI

KAIKESSA
KEHITTÄMISESSÄ
JA PÄÄTÖKSEN-

TEOSSA 
 

Ikäihmisten ja erityisryhmien osallisuus -työpaja 8/2019

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus -työpaja 8/2019

Yrittäjien osallisuus -työpaja 10/2019

Valtuutettujen osallisuus osana Limingan valtuustoseminaaria 10/2019

Työryhmän osallistuminen Urheiluseurafoorumiin 10/2019

Kylien osallisuus -työpaja 10/2019

Limingan osallisuusohjelmaa on työstetty kesän ja syksyn 2019 aikana yhdessä eri

sidosryhmien kanssa. Kaikki työryhmän toiminta on ollut avointa kaikille asiasta

kiinnostuneille ja osallisuustyöryhmän materiaalit ovat olleet saatavilla Limingan kunnan

verkkosivuilla. Työskentelyn aikana työryhmä on järjestänyt itse erilaisia työpajoja ja

osallistunut muun muassa urheiluseurafoorumiin. 

 



Kunnanhallitus kokoustaa kahden viikon välein ja kunnanvaltuusto kerran

kuukaudessa. 

Urheiluseura- ja kulttuurifoorumit järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kyläfoorumi kokoontuu jatkossa vähintään kerran vuodessa. 

Kaikille Limingassa toimiville yhdistyksille järjestetään vuosittain yhdistysilta.

Kuntatiedote jaetaan jokaiseen liminkalaiseen kotitalouteen neljä kertaa vuodessa.

Kunnan talousarvion laatiminen aloitetaan joka vuosi alkusyksystä: tämä on paras aika

vaikuttaa kunnan seuraavan vuoden toimintaan.

Muistisäännöt:
 

 

Osallistumisen vuosikellon tarkoituksena on visuaalisesti ja tiiviisti esittää liminkalaiset

pysyvät osallisuuden toimintamallit. Vuosikellon lisäksi kunta mahdollistaa kuntalaisten

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet eri teemoissa erilaisin ja vaihtelevin

menetelmin. Osallistumisen vuosikello tuodaan osaksi kunnan verkkosivuja.
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1 .  KUNTASTRATEGIA1 .

Limingan kunnan tavoitteena on vahvistaa kuntalaisvaikuttamista ja

osallistamista. Limingan kuntastrategiassa (2018-2025) osallisuus ja yhteisöllisyys

on yksi palveluiden järjestämisen keskeinen periaate. 

Teemme yhdessä 

Kunnan arvojen mukaisesti teemme yhdessä ja kokeilemme rohkeasti erilaisia

osallistamisen menetelmiä. Osallisuus on helppoa toteuttaa, kun muistaa vain ajatella

asiat osallisuuden näkökulmasta. Sen ei tarvitse olla monimutkaista, mutta sen täytyy

olla suunnitelmallista, eri osapuolet huomioivaa kehittämistä sekä päätöksentekoa

läpileikkaavaa toimintaa. Se ei ole irrallista muusta toiminnasta, vaan ennen kaikkea

tapa ajatella ja toimia.

 

Kunta on olemassa kuntalaisiaan varten. Osallisuusohjelman tarkoitus on tuoda

näkyväksi niitä osallistumisen mahdollisuuksia, joita liminkalaisilla on. Kannustamme

kuntalaisia osallistumaan itseään koskettavaan ja kiinnostavaan kehittämiseen sekä

päätöksentekoon. Osallisuusohjelman tarkoituksena on tehdä osallistuminen

mahdollisimman helpoksi ja mielekkääksi. Molemminpuoleinen vuorovaikutus on myös

kunnan etu - asiakkaalla ja asukkaalla on palveluista kokemus, joka on arvokas eri

palveluiden kehittämisen kannalta.

 

”Vahvistamme kuntalaisvaikuttamista ja -osallistamista. Laadimme
kuntalaisvaikuttamiseen pysyvän toimintamallin, jota toteutetaan

ennakoiden ja oikea-aikaisesti usealla eri menetelmällä. Vahvistamme
yhteisöllisyyttä luomalla mahdollisuuksia kohtaamiseen ja

vuoropuheluun sekä sekä tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja
vapaaehtoisjärjestöjen aktiivista toimintaa.”



Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee

kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yksilöllä on mahdollisuus

vaikuttaa ympäristöönsä.

Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena

sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.

Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien

toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta.

Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan

ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Tarkastelemme  Limingassa osallisuutta läpileikkaavasti. Osallisuus on kaikkea kunnan

toimintaa läpileikkaava näkökulma - ei kehittämisen tai päätöksenteon ulkopuolella

oleva kokonaisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt osallisuutta seuraavilla

tavoilla: 

 

 

Kunnan toiminnan kannalta merkityksellistä on se, miten kuntalainen ja kunnan

alueella olevat eri toimijat pystyvät osallistumaan kunnan päätöksentekoon sekä

palveluiden kehittämiseen. Kuntaliitto (2019) onkin  tarkastellut osallisuutta seuraavien

näkökulmien kautta:
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1 .2 .  MIKÄ  OSALLISUUS?

Kunta tuottaa

riittävästi, selkeästi

ja monikanavaisesti

tietoa palveluista ja

osallistumis-

mahdollisuuksista. 

 

Asiakas/asukas saa

ja hänellä on oikeus

saada tietoa

palveluista ja

osallistumis-

mahdollisuuksista

sekä tuottaa niistä

tietoa.

Kunta tarjoaa ja käyttää

riittävästi erilaisia ja

monipuolisia tapoja

osallistua toiminnan ja

palvelujen

suunnitteluun ja

kehittämiseen.

 

Asukas/asiakas

osallistuu itseään ja

lähiympäristöään

koskevaan toiminnan ja

palveluiden

suunnitteluun ja

kehittämiseen.

Kunta tarjoaa ja käyttää

riittävästi erilaisia ja

monipuolisia

mahdollisuuksia

osallistua

päätöksenteon

valmisteluun ja

päätöksentekoon.

 

Asukas/asiakas

osallistuu itseään ja

lähiympäristöään ja

palveluja koskevaan

päätöksentekoon.

Kunta tukee ja

mahdollistaa

konkreettisen

osallistumisen.

 

Asukas/asiakas

osallistuu

konkreettisesti

toimintaan omassa

lähiympäristössään ja

osallistuu palveluiden

tuottamiseen eri

tavoin.

Tieto-osallisuus Suunnitteluosallisuus Päätöksenteko-
osallisuus Toiminta-osallisuus

Lähde: Piipponen, S-L. & M. Pekola-Sjöblom, 2019. Osallistaako kunta, osallistuuko

kuntalainen? Kuntaliiton julkaisusarja 3/2019. Helsinki: Kuntaliitto.
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1 .3 .  OSALLISTAMISEN  TASOT

Osallistamisen tasojen näkökulmasta Limingan kunnan tavoitteena on toteuttaa niin

kehittämisen, palvelutuotannon kuin päätöksenteon osalta osallistamista ylimpien

tasojen mukaisesti - kuntalaisia kuunnellen, kuntalaisten tarpeita ymmärtäen ja

kuntalaisia suunnitteluun mukaan ottaen. 

 

Osallistamisessa tulee kuitenkin huomioida myös käytössä olevat resurssit. Jokaisessa

asiassa osallistamisen ylin taso ei ole välttämättä tavoiteltava tila. Kuntalaisia suoraan

koskettavissa asioissa kunnan osallistamisen vähimmäistavoitetaso on kuntalaisten

kuunteleminen (keskimmäinen taso).
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1 .4 .  OSALLISTAMISEN
MENETELMÄT  LIMINGASSA

Kuulemis- ja tiedotustilaisuudet

Työpajat

Foorumit

Kyselyt

Viestintä ja sosiaalinen media

Kaiku Liminka -sovellus

Palautteet ja aloitteet

Avoimien ovien päivät

Avustukset

Suorat yhteydenotot

 

 

Yleisimmin käytetyt

Palvelumuotoilu

Penkkikahvilat

Osallistuva budjetointi

Pop up -infot ja -kehittämispajat

Ohjatut kävelykierrokset esimerkiksi kaava-

alueilla, kylissä tai kiinteistöissä.

Kumppanuuspöydät

Haastekilpailut

 

Käyttöön otettavat
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1 .5 .  OSALLISTAMISEN
MUISTILISTAT

Osallistamisen ei tarvitse olla raskasta tai vaikeaa - kyse on ihmisten kuuntelemisesta.

Osallisuus on kunnan kaikkea toimintaa läpileikkaava teema, joka tulee huomioida

suunnitelmallisesti eri kehittämisessä. Kiire ei ole syy jättää osallistamatta.

Osallistaminen huomioidaan kehittämisen alkuvaiheista lähtien. 

Johtajien ja esimiesten rooli on merkityksellinen työntekijöille. Työntekijöitä ja

työyksiköitä kannustetaan rohkeisiin uusiin kokeiluihin. Työntekijöiden näkemyksiä

toteutuksessa kuunnellaan ja heidän osaamistaan hyödynnetään. Onnistumisista

viestimme ulkopuolelle, jotta myös muut voivat oppia uutta ja onnistua!

Esimiesten tehtävänä on tuoda työntekijöiden esille tuomaa kuntalaispalautetta esille

johdolle ja päättäjille.

Huomioimme osallistamisessa erilaiset menetelmät, jotta mahdollisimman monella

olisi mahdollisuus osallistua. Osallistamisen menetelmällistä osaamista tuetaan

erilaisin sisäisin ja ulkopuolisten toteuttamin koulutuksin. 

Hyvä asiakaspalvelu on osallisuuskokemuksen kannalta merkityksellistä. Pyydämme

ja otamme vastaan asiakaspalautetta. Huomioimme annetun palautteen palveluiden

järjestämisessä ja niiden kehittämisessä. 

Viestintä on tärkeä osa osallisuutta. Viestimme työarjestamme eri kanavilla. 

 

 

Esimiehille & työntekijöille

Osallistamisen kannalta on tärkeää, että osallistaminen on järjestelmällistä ja sen tueksi

rakennetaan erilaisia pysyviä rakenteita. Pysyvien osallistamisen rakenteiden lisäksi

yksiköt toteuttavat työarjessaan osallistamista eri menetelmin. Arkipäivän kohtaamiset

kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa ovat hedelmällisen yhteistyön perusta.

 

Kunnan johtavien viranhaltijoiden rooli osallisuuden ja yhteistyön rakentamisessa on

keskeinen. Johtavat viranhaltijat toimivat linkkinä sekä kunnanvaltuutettuihin sekä

kunnan esimiehiin ja henkilöstöön. Tärkeää on ennakoida suuressa mittakaavassa ne

asiat, joissa kuntalaisten tai muiden toimijoiden osallistuminen on erityisen tärkeää.

Samoin tärkeää on huomioida myös ne aiheet, jotka tulevat herättämään jopa

kiivastakin keskustelua. Osallistaminen on kaikkien yhteinen asia ja jokainen voi omalla

toiminnallaan edistää yhteistyötä ja kuntalaisten osallisuutta.

 



L IM INGAN  OSALL I SUUSOHJELMA S IVU  1 1

Päätöksentekorakenteita kehitetään kuntalaisten osallisuutta tukevaksi.

Valtuustoon tuodaan säännöllisesti tiedoksi Nuorisovaltuuston, Vanhus- ja

vammaisneuvoston sekä foorumien kuulumiset.

Valtuutettujen kuvat ja yhteystiedot tuodaan näkyville kunnan verkkosivuille.

Yhteystietojen yhteyteen voidaan nostaa esille valtuutetun erityisosaamista tai muita

tietoja kuntalaisten yhteydenottoa helpottamaan.

Valtuutetut kutsutaan kouluilla järjestettävään osallisuuspäivään. Ohjelmassa

huomioidaan esimerkiksi nuorten mahdollisuus kysyä valtuutetuilta. 

Tavoite on, että jokainen valtuutettu osallistuisi vähintään yhteen tapahtumaan

vuoden aikana valtuutettuna. Tapahtumissa huomioidaan valtuutettujen

osallistuminen ja kuntalaisten kohtaaminen. Valtuutetuille voidaan esimerkiksi

teettää "olen valtuutettu" -pinssit.

Valtuutettujen on mahdollista osallistua erilaisiin yritysvierailuihin kunnan tai

yhdistysten tilaisuuksiin tai kokouksiin viranhaltijoiden kanssa. 

Toteutetaan kokeilu, jossa valtuutetut jalkautuvat kunnan eri toimipisteisiin ja

tutustuvat kunnan työntekijöiden arkeen.

Valtuutut ovat koko kunnan ja kuntalaisten asialla ja ensisijaisesti vastuussa äänestäjille.

Valtuutettujen rooli osallistujina on ennen kaikkea mahdollistaa kuntalaisten osallisuus

ja tuoda kuntalaisten ääntä esille kunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tässä

valtuutettujen oma vuorovaikutus kuntalaisten kanssa on avainasemassa. 

 

Valtuutettujen osallisuus tapahtuu samoissa tilaisuuksissa kuntalaisen kanssa muun

muassa erilaisissa työpajoissa ja kuulemistilaisuuksissa. Näissä tilaisuuksissa

valtuutetuilla on myös oiva mahdollisuus tavata ja kuulla kuntalaisia sekä tavata

valmistelevia virkamiehiä. Aktiivinen osallistuminen erilaisiin työpajoihin ja

seminaareihin mahdollistaa asioiden selvittämisen ja asioihin vaikuttamisen hyvissä

ajoin ennen kuin asia tulee päätettäväksi. Kokoukset eivät ole asioiden selvittämisen ja

vaikuttamisen foorumeita. 

 

Valtuutetut ovat kunnan käyntikortteja ja edustajia erilaisilla foorumeilla. Tämän vuoksi

on oleellista rakentaa luottamusta toisia kunnioittavalla käytöksellä. Osallisuuden

näkökulmasta on tärkeää, että valtuutettu jakaa eri foorumeilla oikeaa, faktoihin

perustuvaa tietoa. Valtuutetun ei tarvitse itse tietää vastausta jokaiseen kysymykseen,

vaan valtuutettu voi ohjata esimerkiksi kuntalaisen ottamaan yhteyttä suoraan asiaa

valmistelevaan virkamieheen. Tämän vuoksi on tärkeää, että valtuutettu tuntee eri

työyksiköiden toimintaa. 

 

Toimenpiteitä valtuutettujen, työntekijöiden ja kuntalaisten vuorovaikutuksen
tukemiseksi:
 

 

Valtuutetuille



2. VIESTINTÄ
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2.1. VIESTINNÄN YLEISET
PERIAATTEET

Viestimme avoimesti, läpinäkyvästi. Kaikki kunnan aineisto on lähtökohtaisesti

julkista.

Viestintää teemme ennakoivasti ja viestimme asioista jo valmistelun alkuvaiheessa. 

Valitsemme kohderyhmän kautta oikeat viestintäkanavat ja viestimme

monikanavaisesti.

Muistamme, että jokainen meistä on viestijä ja asiakaspalvelija. Luomme yhdessä

myönteistä kuntakuvaa. 

Jotta kuntalainen voi aidosti osallistua itseään kiinnostavaan ja koskettavaan

valmisteluun ja päätöksentekoon, täytyy hänellä olla riittävästi ajantasaista ja

ymmärrettävää tietoa asiasta. Tieto-osallisuuden kannalta onkin tärkeää, että kunta

tuottaa riittävästi, selkeästi ja monikanavaisesti tietoa palveluistaan ja

osallistumismahdollisuuksista. 

 

Viestinnän keskeiset periaatteet ovatkin: 
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2.2. VIESTINTÄKANAVAT

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kunnan viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri

Kunnan uutiset

Kunnan henkilöstön ja toimipisteiden

yhteystiedot

Viestinnän yksi päätavoitteista on avoin

tiedonsaanti. 

 

Kunnan pääasiallinen viestintäkanava on

kunnan verkkosivut: www.liminka.fi. 
 

Kunnan verkkosivuilta voit seurata kunnan

päätöksentekoa ja saada tietoa kunnan eri

palveluista:

 

 

Kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista löydät

parhaiten tietoa osoitteesta:

www.limingankehitys.fi
 

Kunnan matkailusivustona toimii: 

www.visitliminka.fi.
 

Tiedonsaanti

http://www.visitliminka.fi/


Kunta viestii aktiivisesti sosiaalisen median eri kanavissa. Kunnan viestintä somessa

tapahtuu kunnan virallisilla somekanavilla. Sosiaalisen median kautta seuraat esimerkiksi

helposti kunnan tulevia tapahtumia. Kunnan viestinnän koordinoinnista vastaa viestintä- ja

tapahtuma-asiantuntija yhdessä rakennettavan viestintätiimin kanssa. 

 

Kunnan virallisia sosiaalisen median kanavia ovat:

LÖYDÄT MEIDÄT FACEBOOKISTA,
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Sosiaalisen  median  kanavat

Limingan kunnan löydät @Limingankunta

Limingan matkailun löydät @VisitLiminka

INSTAGRAMISTA,

Twitter & LinkedIn - @LiminganKunta

YouTubesta @Liminka

TWITTERISTÄ, LINKEDINISTÄ JA YOUTUBESTA

Limingan kunnan löydät @LiminganKunta

Limingan matkailun löydät @VisitLiminka Monilla eri kunnan yksiköillä

on omia sosiaalisen median

kanavia. Esimerkiksi kirjasto,

päiväkodit, nuorisopalvelut

ja opistot viestivät aktiivisesti

arjestaan sosiaalisessa

mediassa. 

Kaiku Liminka -sovellus

Erilaiset ajankohtaiset kyselyt

Palautetyökalu

Kunnan uutisvirran seuraaminen (RSS-syöte)

Polutus kunnan verkkosivuille

Kaiku on uudenlainen tapa vaikuttaa ja osallistua juuri

Sinulle tärkeissä asioissa. Lataamalla maksuttoman Kaiku-

sovelluksen puhelimeesi tai tablettiisi saat mielipiteesi

eteenpäin. 

 

Kaikun ominaisuuksia:

 

Kaiku saatavilla iOs- ja Andoid-laitteisiin.

 



L IM INGAN  OSALL I SUUSOHJELMA S IVU  1 6

Muut  viestintäkanavat

Limingan kuntatiedote jaetaan

jokaiseen liminkalaiseen kotitalouteen

neljä kertaa vuodessa Rantalakeuden

yhteydessä. Kuntatiedotteessa on

kunnan sekä kunnan alueella toimivien

yhdistysten, järjestöjen ja muiden

toimijoiden ajankohtaisia tiedotteita.

 

 

KUNTATIEDOTE

Kunnan verkkosivuilta voi tilata kunnan

uutiskirjeen. Uutiskirjeessä löydät kunnan

ajankohtaiset kuulumiset. Uutiskirjeen

sisältöä rakennetaan yhdessä eri

toimijoiden kanssa.

UUTISKIRJE KUNTALAISILLE

Henkilöstön ja päättäjien yhteystiedot

löytyvät kunnan verkkosivuilta ja ovat

muotoa: etunimi.sukunimi@liminka.fi
 

Kannustamme olemaan rohkeasti

yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa!

SUORAT YHTEYDENOTOT
TYÖNTEKIJÖIHIN JA PÄÄTTÄJIIN

RANTALAKEUS JA MUU 

ALUEELLINEN MEDIA

Kunta tekee aktiivista yhteistyötä

paikallislehden kanssa ja

tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Laajemmissa aiheissa tehdään myös

muiden alueellisten medioiden kanssa.

Palvelualueet viestivät omista

ajankohtaisista asioistaan

erilaisissa ammattialan medioissa sekä

tuovat esille liminkalaista

kehittämistyötä erilaisissa verkostoissa ja

foorumeilla.

MUU MEDIA JA
YHTEISTYÖFOORUMIT

Kunnan infonäyttöjä löytyy tällä hetkellä

kunnan eri kiinteistöistä. Infonäytöissä

pyörivät kunnan ajankohtaiset

tiedotusasiat. Tulevaisuudessa infonäyttöjä

asennetaan mahdollisuuksien mukaan

myös muiden liminkalaisten toimijoiden

tiloihin.

INFONÄYTÖT
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2.3. VIESTINNÄN TOIMENPITEITÄ
TULEVILLE VUOSILLE

Toteutetaan kunnan verkkosivu-uudistus vuoden 2020 aikana:

Verkkosivujen käytettävyyttä parennetaan ja kehittämisvaiheessa otetaan käyttäjät

mukaan testaamaan sivujen käytettävyyttä. 

Viranhaltijoiden vastuualueet tuodaan paremmin esille verkkosivu-uudistuksen

yhteydessä, jotta kuntalaisten yhteydenotto helpottuu. Verkkosivu-uudistus

toteutetaan vuoden 2020 aikana. 

Verkkosivujen yhteyteen perustetaan kunnan blogi, jossa kunnan päättäjät, johto ja

työntekijät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista. Blogin tavoitteena on tuoda

kunnan ajankohtaisia kuulumisia sekä kuntatyötä esille. Blogi päivittyy

säännöllisesti ja monipuolisesti.

Kunnan sisäistä tiedonsaantia tehostetaan Intranet-uudistuksella. Uuteen

Intranetiin rakennetaan osallisuusosio, jossa on muun muassa keskeisiä osallistamisen

menetelmiä ohjeistuksineen tuotu esille henkilöstön työn tueksi.

Kaiku -sovelluksen asemaa viestintä- ja palautteenantokanavana vahvistetaan. 

Uutiskirjeen sisältöä kehitetään monipuolisemmaksi ja se julkaistaan jatkossa

säännöllisesti.

Kuntatiedotteen sisältöä kehitetään monipuolisemmaksi ja julkaisu-aikataulu

tuodaan esille yhdistyksille ja neuvostoille, jotta myös heillä on mahdollisuus käyttää

kuntatiedotetta entistä tehokkaammin hyväkseen viestinnässään. 

Toteutetaan uudenlaisia viestinnän kokeiluita, esimerkiksi sähköisiä kyselytunteja tai

kuntajohdon kahvihetkiä, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus kysyä asioista.

 

Verkkosivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta,

Ottamalla suoraan yhteyttä kunnan valtuutettuihin tai työntekijöihin

sähköpostitse tai puhelimitse, 

Kunnan sosiaalisen median kanavien kautta, esim. Facebook.

Käyttämällä Kaiku Liminka -sovelluksen palautetyökalua.

Palaute auttaa kuntaa kehittämään palveluitaan ja toimintaansa. Myös erilaiset

kehittämisideat ovat aina tervetulleita. Pyrimme vastaamaan palautteisiin

mahdollisimman nopeasti. 

 

Kunnalle voi antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

 

 

Palautteen antaminen 



3 .  YMPÄRISTÖN
SUUNNITTELU
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Työpajat

Kaavakävelyt

Mahdollisuus antaa palautetta kaavaluonnoksesta

Suorat yhteydenotot kaavoittajaan

Kaavoituksessa osallistuminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain tavoitteena

on mm. turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun

laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain osallistumismenettely pyrkii takaamaan kansalaisten

vaikutusmahdollisuudet - ja sitä kautta pyritään parantamaan ympäristön laatua.

Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus osallistua

kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua

mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan

ole, että osalliset päättäisivät kaavan sisällöstä.

 

Kaavoituksessa käytettävät menetelmät kuntalaisten ja sidosryhmien osallistamiseksi: 

   

 

Limingassa kaavoituksesta vastaa kunnanarkkitehti. Kaavoitusta ohjaa

kunnanvaltuuston hyväksymät kaavoituksen ja maapolitiikan periaatteet. Voimassa

olevat ja vireillä olevat kaavat ovat ajantasaisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla. Lisäksi

kunta tiedottaa vireillä olevista kaavoista suoraan esimerkiksi paikallisia yrittäjiä. 

 

Kunnassa laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus kunnassa meneillään olevista ja vireille

tulevista kaavoitusasioista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaavaasiat ja niiden

käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimenpiteet, joilla on välitöntä

vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus löytyy kunnan verkkosivuilta.

 

Osallistamisen tarkoituksena on varmistaa, että kaavan suunnittelijoilla on monipuolista

tietoa suunnitteluun vaikuttavista asioista. Eri näkökulmien huomioiminen varmistaa

parhaan mahdollisen lopputuloksen. 

 

Kaavojen vireillä olosta ja kaavakuulemisista ja -työpajoista ilmoitetaan kunnan

verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tulevaisuudessa viestinnässä huomioidaan

kaavoituksen eteneminen entistä paremmin ja lisätään viestintää kaavoituksen eri

vaiheista. Olethan rohkeasti kuntaan yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa!

Kaavoihin liittyviä kysymyksiä ja palautteita voi lähettää osoitteeseen kunta@liminka.fi.

3.1. KAAVOITUS
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Kaavaprosessit ovat usein pitkiä ja ne voivat kestää kuukausista useampiin vuosiin.

Kuntalaisilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua eri vaiheisiin ideoita ja palautetta

antamalla. Viestintää kaikista kaavan vaiheista tehdään kunnan virallisilla
viestintäkanavilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kaavaprosessi osallistumisen

näkökulmasta: 

Kaavoitusprosessin

käynnistyminen

Osallistumis- ja

arviointisuunnitelman

laatiminen

Vireilletulosta ilmoittaminen

Kaavaluonnoksen valmistelu

Kunnanhallituksen käsittely

Osallistumis- ja

arviointisuunnitelman

nähtävilläolo

Luonnosvaiheen nähtävilläolo

Kaavaehdotuksen valmistelu

Kunnanhallituksen käsittely

Kaavaehdotus julkisesti

nähtävillä

Kunnanhallituksen käsittely

Kunnanvaltuusto käsittelee ja

hyväksyy kaavan

Info- ja yleisötilaisuudet, joissa

usein työpajaosuus

Palautteen antaminen kaava-

luonnoksen nähtävilläoloaikana

kirjallisena kunta@liminka.fi. 

Info- ja yleisötilaisuudet

Muistutuksen antaminen

kaavaehdotuksesta kirjallisena

kunta@liminka.fi

 

Mahdollisuus valittaa

hyväksymispäätöksestä Pohjois-

Suomen hallinto-oikeuteen.

ALOITUSVAIHE

LUONNOSVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

Milloin ja miten voin osallistua?Kaavoitusprosessi

Mahdollisuus osallistua

esimerkiksi kaavakävelyihin

tai avoimiin työpajoihin.
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Kunnan alueella olevien teiden vastuutahot 

Tie- ja puistosuunnitelmat asetetaan nähtäville 

Toteutetaan erilaisia palautekampanjoita, 

Jokaisella kuntalaisella on oikeus osallistua omaa asuinympäristöä koskettaviin

asioihin. Vaikuttaminen oman asuinympäristön kehittämiseen tapahtuu usein joko

antamalla palautetta olemassa olevasta infrastruktuurista tai osallistumalla uusien

alueiden suunnitteluun.  

 

Tiet, puistot ja liikunta-alueet ovat aiheita, joista kuntaan saapuu paljon palautetta

ympäri vuoden. Kunnan tavoite on pitää huolta yhteisistä alueista ja varmistaa

asukkaiden viihtyvyys. Palaute on kunnalle tärkeää ja auttaa erityisesti akuuteissa

korjaustarpeissa.

 

Limingasta löytyy kunnan omistamien ja ylläpitämien teiden lisäksi myös valtionteitä

sekä yksityisteitä. Valtionteiden ylläpidosta ja huollosta vastaa Ely-keskus. Kunnan

teiden osalta palautetta voi antaa kunnan kaikissa viestintäkanavissa, mutta myös

ottamalla yhteyttä suoraan kuntaan. Palautteen antamisessa Kaiku Liminka -sovellus

on hyvä työkalu, mutta palautetta voi antaa myös suoraan kuntaan osoitteeseen

tiet@liminka.fi.
 

Valtion teiden osalta palautetta voi osoittaa suoraan Tienkäyttäjän Linjalle. Myös

kunta välittää palautetta valtion teiden kunnosta eteenpäin. Valtion teistä palautetta

voit antaa kätevästi myös verkossa, osoitteessa https://palautevayla.fi
 

Uusien alueiden suunnitteluun voi osallistua kommentoimalla tiesuunnitelmia,

osallistumalla työpajoihin tai kuulemistilaisuuksiin sekä kommentoimalla

suunnitelmia esimerkiksi kyselyiden tai sosiaalisen median mielipidekyselyiden

kautta. Kunta viestii tulevista työpajoista ja infotilaisuuksista aina verkkosivuillaan ja

sosiaalisen median kanavissa.

 

Toimenpiteitä tuleville vuosille: 

avataan tuleville verkkosivuilla palautteen 

antamisen helpottamiseksi.

ja kommentoitavaksi.

esimerkiksi teiden kunnossapitoon liittyen.

 

3.2. TIET JA PUISTOT

Tupokseen uudistettiin syksyn 2019 aikana Leikki-riipin
puisto. Kuntalaisilla oli elokuun 2019 aikana

mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä leikkipuistoon
tuleva välinekokonaisuus. Voittoon äänestettiin
punainen kokonaisuus, joka myös toteutettiin. 

https://palautevayla.fi/aspa


Kunnan tavoitteena on mahdollistaa ja tukea kuntalaisten yhdenvertaisia

harrastusmahdollisuuksia, Liminkalaisen liikunnan kehittämisessä kuntalaisilla,

urheiluseuroilla ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla sekä paikallisilla liikunta-alan

yrityksillä on tärkeä rooli. Oleellisessa osassa on paitsi harrastusmahdollisuuksien

kehittäminen ja turvaaminen, mutta jo toimivien ja uusien liikunta-alueiden

kehittäminen. Käynnissä olevasta kehittämisestä kunta viestii virallisilla

viestintäkanavillaan. Kehittämiseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet!

 

Liikuntapalveluiden kehittämisessä huomioidaan liikuntapaikkojen ja -tilojen erilaiset

käyttäjät. Yhteistyötä tehdään muun muassa urheiluseurojen, liikunta-alan yrittäjien,

Nuorisovaltuuston, Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä Ikäihmisten liikuntaraadin

kanssa.  Eri toimijoiden osallistamisella vaikutetaan muun muassa liikunta-alueiden ja -

tilojen toimivuuteen ja esteettömyyteen. 

 

Kunnan ja urheiluseurojen yhteistyötä tuetaan  vähintään kaksi kertaa vuodessa

kokoontuvan urheiluseuraafoorumin avulla. Urheiluseurafoorumissa käsitellään

kunnan ja paikallisten urheiluseurojen ajankohtaisia asioita. Tarkemmin kunnan

foorumitoiminnasta kerrotaan kappaleessa 4.3 (sivulla 37). Urheiluseurojen saamista

avustuksista, tilojen käytöstä ja muusta yhteistyöstä kunnan kanssa linjataan tarkemmin

yhdistysasiakirjassa. 

 

Liikuntapaikat ovat meille kaikille yhteisiä. Yhteisistä tiloista ja liikuntapaikoista voi antaa

palautetta osoitteeseen: liikuntapaikat@liminka.fi. Myös Kaiku Liminka -sovelluksen

kautta annat kätevästi palautetta erityisesti ulkoliikunta-alueista. Yleistä palautetta ja

kehittämisideoita Limingan liikuntapalveluista voi antaa myös suoraan

liikuntapalvelupäällikölle. 
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3.3. LIIKUNTA-ALUEET JA TILAT

Tiesitkö, että ajantasaisen tiedon latujen,
maastopyöräreittien ja jääalueiden

kunnossapitotilanteen löydät osoitteesta: 
https://kunto.fluentprogress.fi/LATUOULU

https://palautevayla.fi/aspa
https://kunto.fluentprogress.fi/LATUOULU


4 .  KUNTALAISET
PALVELUIDEN
KÄYTTÄJINÄ



Liminka on Suomen nuorin kunta. Tämän vuoksi lasten ja nuorten osallistaminen on

tärkeää paitsi kunnan kehittämisessä, mutta myös koulujen arjessa.  

 

Liminka on mukana UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2020 lähtien.

Mallilla haetaan entistä laajempaa näkökulmaa lasten, nuorten ja perheiden

hyvinvointiin ja systemaattista, kunnan rakenteisiin nivoutuvaa lapsiystävällistä

päätöksentekoa. 

 

Limingassa lasten ja nuorten osallisuutta tuetaan erityisesti koulujen ja

harrastustoiminnan kautta. Oppilaiden osallisuutta halutaan tukea konkreettisissa, lapsia

ja nuoria koskettavissa asioissa. Oppilaiden osallisuus luo yhteisöllisyyttä kouluun

vahvistaen vuorovaikutteisuutta koulussa. Lapsi oppii näkemään itsensä yhteisön

jäsenenä, jolla on merkittävä ja mielekäs rooli. Osallistuminen lisää yhteisöllisyyttä ja

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi osallistumisen kokemus estää ulkopuolisuuden

tunnetta ja ilkivaltaa.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman linjauksen mukaisesti huoltajille tarjotaan

mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön

tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja

oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin

ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan

pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen

toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.

4 .1 .  LASTEN ,  NUORTEN  JA
PERHEIDEN  OSALLISUUS
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Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja

toimintaympäristöönsä. 

Lapset ovat osaavia, päteviä ja arvokkaita toimijoita. Aikuisen rooli on toimia

osallistumisen mahdollistajana ja tukijana.

Käsittelemme asioita lasten ja nuorten näkökulmasta. Huomioimme, että lasten ja

nuorten itsensä tärkeäksi kokemat asiat eivät ole välttämättä samoja kuin aikuisten.    

Huomioimme lapsen iän osallistamisessa. Iän kasvaessa lapsi voi osallistua yhä

monipuolisempaan ja laajempaan kehittämiseen. Käsiteltävät asiat ovat lähellä lasten

ja nuorten elämää ja pieniä arjen asioita.

 

Lasten ja nuorten osallistamisen
periaatteita

 

Lapsiystävällinen kunta 
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Lapsen kokoinen osallisuus

Pienetkin otetaan mukaan

päättämään esimerkiksi leikeistä,

lauluista tai retkikohteista.

Lapset otetaan mukaan päiväkotien

hankintojen (esim. lelut)

suunnittelussa.

Lapsiparlamentit/lasten kokoukset

päiväkodeissa

Lasten edustus mukana rekrytoinneissa

VARHAISKASVATUKSESSA  

       

 

Vuorovaikutus koulujen kanssa, esim.

yhteydenpito opettajiin ja rehtoriin.

Koulujen vanhempainillat

Vanhempaintoimikunnat ja

vanhempainyhdistykset

Kasvun ja oppimisen keskustelut

Perhekahvilat ja vertaisryhmät

Oppilashuollon palaverit

Perhekeskustoiminta

PERHEIDEN OSALLISUUS
 

 

Wilma toimii kodin ja koulun välisen

viestinnän tukena. Koulu voi välittää tietoa

myös muista kunnan ajankohtaisista

perheitä koskettavista asioista.  

Limingassa toimii Lapset puheeksi -toimintamalli sekä varhaiskasvatuksessa että

perusopetuksessa. Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen

elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen

arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. Limingassa toimivan

KiVa koulu -toimintamallin avulla ehkäistään koulukiusaamista ja näin tuetaan jokaisen

liminkalaisen oppilaan koulunkäyntiä. 

 

Lasten ja nuorten osallisuuden yksi tavoite on sosiaalisen osallisuuden ja kuulumisen

tunteen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus huomioidaan kunnan eri

palveluissa muun muassa seuraavilla tavoilla: 



Oppilaskunnat – Oppilaskunnan tehtävänä on luoda oppilaille mahdollisuudet

keskusteluun, vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen koulun yhteisistä asioista sekä

vahvistaa koulun ja luokkien yhteisöllistä toimintakulttuuria. Oppilaskunta on

vastuussa toiminnastaan koulun rehtorille. Oppilaskunnan tehtävien hoitamisesta

käytännössä vastaa vaaleilla valittava oppilaskunnan hallitus. Toimikausi on

lukuvuoden mittainen. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajia vuosiluokilta 5–

9. Luokka-asteilla 1–4 toimii myös oma oppilaskuntansa pienimuotoisempana.

Tukioppilastoiminta - Limingan kunnan kouluissa toimii tukioppilaita, joiden

tehtävänä on osaltaan tukea oppilastovereita, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda

turvallista ja avointa ilmapiiriä. Tukioppilastoimintaan voivat hakea kaikki halukkaat 7.

ja 8. luokkien oppilaat kevätlukukauden alussa. Tukioppilaat valitaan hakemusten ja

haastatteluiden perusteella. Tukioppilaille järjestetään kevään aikana MLL:n

tukioppilaiskoulu, johon liittyy myös yökoulu. 

Ruokalatoimikuntien kautta oppilailla on mahdollisuus osallistua kouluruoan ja

ruokalatoiminnan kehittämiseen. Ruokalatoimikunta käsittelee muun muassa

kouluruokatoiveita, ruokalan sääntöjä ja viihtyisyyteen liittyviä asioita.

Ruokalatoimikunnassa on koulujen oppilaita, opettajia sekä ruokapalveluiden

työntekijöitä. Vuoden 2020 aikana Limingassa on käynnistymässä osallistuvan

kouluruokasuunnittelun pilotti, jossa koululaiset osallistetaan entistä vahvemmin

kouluruokien suunnitteluun.

Kouluissa lapset ja nuoret ovat mukana koulujen  

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen

KOULUPÄIVIEN AIKANA 

 

Oppilaiden osallistumista kunnan toimintaan ja kehittämiseen voidaan tehdä erityisesti

yhdistettynä koulujen toimintaan. Tässä yhteistyötä tehdään kunnan sisäisesti sektorit

ylittävästi, mutta myös kunnan muiden toimijoiden kanssa. 

       

 

    

 

rekrytoinneissa, sekä oppilaat otetaan mukaan 

koulun hankintojen, ympäristön ja toiminnan 

suunnitteluun.

 

 ja oppilaitosten ympäristöohjelma. 

Ohjelman periaatteet ovat 

ympäristökuormituksen vähentäminen, 

kestävän kehityksen integrointi 

opetukseen ja toimintakulttuuriin, 

lasten ja nuorten osallisuusyhteistyö 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä

toiminnan suunnitelmallisuus ja 

jatkuvuus. Ohjelma perustuu jatkuvan 

kehittämisen periaatteeseen. 
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Syksyn 2019 aikana  Ruokalatoimikunnassa
laadittiin kouluruokalan säännöt yhdessä

oppilaiden kanssa.



Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteena on välittää

nuorten mielipiteitä ja esityksiä kunnan päättäjille

sekä edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia

Limingassa. Tavoitteena on saada nuoret

kiinnostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta,

saada nuorten ääni kuulumaa kunnallisessa

päätöksenteossa sekä edistää nuorten viihtyvyyttä

kunnassa. Valtuutettujen ikäjakauma on 13-18 vuotta

ja  nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla.        

Nuorisotaloilla nuoret voivat osallistua

talotoimikuntiin, jotka suunnittelevat muun muassa

nuorisotalojen hankintoja (esim. pelit), toimintaa ja

pitävät kahvila-kioskia. 

Nuorten työelämäosallisuutta tuetaan kunnan ja 4H-

yhdistyksen yhteistyönä. Nuori saa joko kunnan

kesätyöpaikan, kesäsetelin yritykseen tai
kesäyrittäjyystuen 4h-yrityksen perustamiseen.

Tuki myönnetään vuosittain yhdelle vuosiryhmälle

(esim. 2004 syntyneet).

Jokaisella nuorella liminkalaisella tulee olla

mahdollisuus opiskella tai työskennellä. Nuorten

työelämä- ja opiskeluosallisuutta tuetaan etsivän
nuorisotyön avulla sekä Taiku Nuorten
Taitopajassa (alle 29-vuotiaat nuoret). 

Uutena: Vuodesta 2020 lähtien Limingassa

järjestetään vuosittain nuorten osallisuuspäivä, jossa

nuoria kiinnostavaa ajankohtaista kunnan

kehittämistä tuodaan esille. Osallisuuspäivään sisältyy

lisäksi esimerkiksi päättäjien ja johdon kyselytunnit.

Osallisuuspäivä järjestetään kiertävästi Tupoksen ja

Liminganlahden yhtenäiskouluilla sekä Limingan

lukiolla. 

Nuorten mahdollisuuksia osallistua tapahtumien
järjestämiseen sekä suunnitella nuorille suunnattuja

tapahtumia tuetaan muun muassa Limingan

nuorisopalveluiden ja Nuorisovaltuuston toiminnan

kautta. 

NUORTEN OSALLISUUS
       

 

 

 

 

 

 

 

Limingan lukio ja kunnallistekniikan liikelaitos ovat tehneet pitkään
yhteistyötä. Tutustu syksyllä 2019 tehtyyn hiilinielujen asentamiseen:

https://www.kunteko.fi/katso/1146
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4 .2 .  IKÄIHMISET  JA
ERITYISRYHMÄT
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Seniorikahvila kokoontuu viikoittain. Toiminta on tarkoitettu kaikille eläkkeellä

oleville ja asiasta kiinnostuneille kuntalaisille. Kahvila on koko kylän kohtaamispaikka,

missä on mahdollisuus kuulumisten vaihtamiseen, kahvitteluun ja yhdessäoloon. 

Ikäihmisten päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden

toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Päivätoiminnan tavoitteena on

asiakkaiden mielialan kohentuminen, vertaistuen saaminen ja kotihoitoisuuden

parantaminen.

Ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntaryhmät; ohjatut kuntosaliryhmät,

pyörätuolitanssit, voima- ja tasapainoryhmät ja tehokuntoutusryhmä. Yli 65-vuotiailla

liminkalaisilla on mahdollista hankkia seniorikortti virkistysuimala Zimmariin.

Zimmariin järjestetään myös maksutonta kuljetusta lukukausien aikana. 

Ikäihmisten osallisuus terveysliikuntapalveluiden kehittämisessä huomioidaan

Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Käytännön

työtä tehdään erityisesti Ikäihmisten liikuntaraadin kautta. 

Yhdistykset järjestävät paljon järjestötoimintaa mm. eläkekerhoja 

Kunnan viranhaltijat ohjaavat ikäihmisiä ja erityisryhmiä mukaan eri yhdistysten ja

järjestöjen toimintaan 

Viranhaltijat jalkautuvat pyydettäessä mukaan yhdistysten ja järjestöjen kokouksiin 

Yhdistykset ovat edustettuina ja toimivat aktiivisesti Vanhus- ja vammaisneuvostossa

Ikäihmisten ja erityisryhmien osallisuuden keskiössä ovat saavutettavat ja yhdenvertaiset

palvelut. Tärkeää on, jokaisella on mahdollisuus osallistua itselleen mielekkääseen ja

itseään kiinnostavaan toimintaan. Limingassa ikäihmisten ja erityisryhmien osallisuutta

tukevat seuraavat toiminnot:

 

 

 

 

 

 
Ikäihmisten ja erityisryhmien järjestötoiminta:
 

 

 

 



Lisätään ikäihmisten ja erityisryhmien

osallistumismahdollisuuksia ja matalan kynnyksen

toimintaa.

Kunnan viranhaltijat jalkautuvat vahvemmin "kentälle"

esimerkiksi yhteistyökumppanien kokouksiin

kertomaan kunnan ajankohtaisia kuulumisia.

Lisätään ikäihmisten liikunta- ja kerhotoimintoja.

Mahdollisuus asiointipalveluun kunnan hankkiman

palveluliikenteen kautta. 

Järjestetään kunnan ja yhdistysten yhteistyönä

ikäihmisille kohdennettuja yhteisöllisyyttä ja

osallisuutta lisääviä tapahtumia, esimerkiksi

penkkikahviloita. 

Ikäihmiset huomioidaan kunnan viestinnässä

Huomioidaan, että kaikki eivät ole välttämättä

sosiaalisessa mediassa tai käytä Internetiä. Viedään

viestiä koteihin myös paperisena.

Sähköisten palveluiden käyttöön tarjotaan

digitukea.

Verkkosivujen käytettävyyden parantamisessa

huomioidaan myös ikäihmiset.

 Ikäihmisiin ja erityisryhmiin vaikuttavat merkittävät

asiat käsitellään vanhus- ja vammaisneuvostossa jo

asioiden valmisteluvaiheessa.

Neuvoston näkyvyyttä lisätään ja toiminnasta kerrotaan

kuntatiedotteessa ja

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat julkaistaan

kunnan verkkosivuilla.

Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteystiedot tuodaan

paremmin esille nettisivuille.  

Toimenpiteitä ikäihmisten ja erityisryhmien
osallisuuden lisäämiseksi: 
 

 

 

Ikäihmisille ja erityisryhmille tehtävä viestintä &
tavoitteet
 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kehittämistavoitteet:
 

      sosiaalisessa mediassa.
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4 .3 .  YRITTÄJÄT

Yrittäjät otetaan mukaan kaikkeen yrittäjiä koskettavaan valmisteluun. Näitä ovat

muun muassa kaavoitus ja elinkeinoelämään liittyvät asiat. Myös tapahtuma-

tuotannossa huomioidaan yrittäjien kiinnostus ja mahdollisuudet tehdä yhteistyötä. 

Kunta tekee aktiivista yhteistyötä Limingan Yrittäjät ry:n kanssa. 

Kunnan edustajat vierailevat erilaisissa liminkalaisissa yrityksissä. Kunta järjestää

Limingan Yrittäjät ry:n kanssa esimerkiksi säännöllisesti Yrittäjien aamukahveja, joissa

yrittäjät ja kunnan edustajat tapaavat toisiaan vapaamuotoisesti eri teemojen parissa.

Yrittäjien aamukahvit järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Yrittäjät ovat kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta tärkeä sidosryhmä.

Tämän vuoksi yrittäjien osallistuminen kunnan kehittämiseen on erityisen tärkeää.

Kunnan rooli on toimia erityisesti yrittäjien kohtaamisen ja toiminnan kehittämisen.

Pyrimme olemaan aktiivisesti yhteydessä yrittäjiimme ja olemme kiinnostuneita

yrittäjien kuulumisista ja näkemyksistä. 

 

Kunnan elinkeinopalvelut on yrittäjien tukena ja yrittäjiä varten. Kunta vastaa muun

muassa perinteisistä yrityspalveluista kuten toimitiloista ja tonteista, verkostoitumisesta

sekä kansainvälistymisesta. Lisäksi kunnasta on saatavilla uusyrityspalvelut uuden

yrittäjän tueksi. Yrittäjien on mahdollista saada kunnasta myös apua esimerkiksi

investointi- ja kehittämishankkeisiin hankeasiantuntijalta.  Lisäksi työllisyyspalvelut

auttavat mielellään sopivien työntekijöiden etsimisessä ja palkkatukiasioissa!

 

Yleisiä periaatteitä yrittäjien osallisuuteen kunnan kehittämiseen: 

 

Kunta tuottaa yrittäjien uutiskirjettä, jossa 

viestitään yrittäjille kunnan ajankohtaisista asioista ja 

tiedotetaan muun muassa erilaisista tapahtumista,

hankkeista ja tulevista rahoitushauista. Uutiskirjeen

pääset tilaamaan itsellesi osoitteesta:

www.limingankehitys.fi
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Elinkeinopalveluiden tarjoamia palveluita tuodaan vahvemmin esille yrityksille.
Tuodaan esille muun muassa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, ajankohtaisia

koulutuksia sekä kunnan tarjoamia palveluita ja tilaisuuksia yrittäjille.

Elinkeinotyöryhmän toimintaa kehitetään ja roolia kirkastetaan
Kokouskäytänteitä kehitetään vahvemmin kohti yhteistä kehittämistä. 

Jäsenten rooleja ja vastuita kirkastetaan. 

Toiminta tehdään näkyväksi; kokousten pöytäkirjat tuodaan esille kunnan

verkkosivuille ja pöytäkirjoista tehdään tiivistyksiä yrittäjien uutiskirjeeseen.

Elinkeinotyöryhmän kuulumiset tuodaan säännöllisesti tiedoksi valtuustoon.

Yrittäjien uutiskirjettä kehitetään
Panostamalla uutiskirjeen laatuun ja säännölliseen julkaisutahtiin. Sisältöihin

pyydetään palautetta yrittäjiltä.

Nostamalla uutiskirjeeseen jatkossa vahvemmin esille kaavoituksen kuulumisia

sekä tehdään linkityksiä pöytäkirjoihin. 

Tuomalla elinkeinotyöryhmän kuulumisia esille. 

Yritysrekisteriä kehitetään osana verkkosivu-uudistusta asiakasystävällisemmäksi ja

sen ajantasaisuus tarkistetaan. 

Yrittäjille suunnattuja tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

yrittäjien kanssa

Yrittäjien aamukahvien lisäksi voidaan testata esimerkiksi illalla järjestettävää

tilaisuutta "iltateet". Kehitetään myös muita mahdollisia matalan kynnyksen

tilaisuuksia. 

Uusien yrittäjien ilta (alle 3 vuotta toimineille) järjestetään jatkossa vuosittain

Järjestetään yhteistyössä Limingan Yrittäjät ry:n kanssa erilaisia teemailtoja,

esimerkiksi julkisiin hankintoihin tai hankerahoituksiin liittyen. 

Kutsutaan valtuutettuja mukaan yritysvierailuille. 

Tuetaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin
tarjouskilpailuihin. Kehitetään hankintarekisteri paikallisille yrityksille esimerkiksi

verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Eri kokoisissa hankinnoissa selvitetään

paikallisten yrittäjien saatavuus tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa. Viestitään

paikallisille yrityksille myös Monetran kilpailuttamista keskitetyistä hankinnoista. 

Tuetaan yrittäjien omaehtoista kehittämistä viestimällä avoimena olevista erilaisista

kehittämis- ja investointirahoituksista sekä auttamalla yrittäjiä hankehallinnollisissa

asioissa. 

Elinkeinotyöryhmä on Limingan kunnan ja yrittäjien yhteinen yhteistyöfoorumi, jossa

keskustellaan ajankohtaisesta kehittämisestä yrittäjien näkökulmasta.

Elinkeinotyöryhmä toimii myös osaltaan Limingan yritysvaikutusten arvioinnin työkaluna

esimerkiksi kaavaprosessien aikana. Elinkeinotyöryhmän jäsenet koostuvat Limingan

kunnan edustajien lisäksi yrittäjäjäsenistä, jotka ovat Limingan Yrittäjät ry:n nimeämiä.

Elinkeinotyöryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Elinkeinotyöryhmän

toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa elinkeinopäällikkö.

 

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ TULEVILLE VUOSILLE:
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Limingassa ei ole aiemmin ollut vakiintunutta toimintamallia kylien osallistamiseen.

Osallisuustyöryhmän työskentelyn aikana tarve kunnan vahvemmalle läsnäololle kylissä

ja vakiintuneelle yhteistön toimintamallille on kuitenkin noussut esille. 

 

Kylien osallisuutta vahvistamaan Limingassa käynnistetään kyläfoorumitoiminta, jossa

kylien edustajat kutsutaan kerran vuodessa käsittelemään kylien ajankohtaisia asioita.

Toiminta rakennetaan vastavuoroisesti kyläyhdistysten kanssa. Kyläfoorumi järjestetään

syksyisin talousarviotyö huomioiden. Kyläfoorumitoimintaan ovat tervetulleita

osallistumaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Kyläfoorumitoimintaa arvioidaan ja sen

sisältöä kehitetään yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Kyläfoorumitoiminnan

käynnistämisestä ja toiminnan jatkuvuudesta vastaa hallintojohtaja. 

 

Kyläfoorumitoiminnan lisäksi kunta jalkautuu vahvemmin Kirkonkylän lisäksi myös

Tupoksen, Ala-Temmeksen ja Rantakylän tapahtumiin tai muihin alueellisiin

tilaisuuksiin. 

 

Kunta voi toimia kyläyhdistysten toiminnan tukena esimerkiksi viestintään tai avustusten

hakemiseen liittyvissä teemoissa. Tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista tuodaan

vahvemmin kyläyhdistysten ja muiden kylissä toimivien toimijoiden tietoon. Kunta voi

tukea kylien omaehtoista kehittämistä osallistumalla pienimuotoisella
vastinrahalla esimerkiksi kyläyhdistysten tai muiden kylissä toimivien kolmannen

sektorin toimijoiden EU-hankkeisiin.  Toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja liittyä kylien

elinvoimaisuuden tai kyläläisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

 

Vastinraha haetaan ja myönnetään tapauskohtaisesti ja 

edellyttää kylien tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden 

omaa panostusta, esimerkiksi talkootyötä.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 .4 .  KYLÄT  JA  ALUEELLINEN
OSALLISUUS
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5 .  PÄÄTÖKSENTEKO
JA  VALMISTELU



5 .1 .  MUODOLLINEN
VAIKUTTAMINEN

Kunnanvaltuusto  vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan

ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden

yhteisistä asioista. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisten ja vaikuttavien

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäksi monipuolisista ja

vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmistä. 

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Kunnanhallituksen tehtävänä on

johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan johtamisesta ja

kehittämisestä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja

päätösten mukaisesti. Kunnanhallituksen tärkeimmät vastuut:

Kunnan hallinto ja taloudenhoito

Maankäyttö

Valtuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta

Kunnan toiminnan yhteensovittaminen

Kunnan toiminnan omistajaohjaus

Kunnan henkilöstöpolitiikka

Limingassa valtuustotyöskentelyyn kuuluu ohjelmatyö, jolla ohjataan kunnan

strategisten ja poikkihallinnollisten tavoitteiden toteutumista. Valtuusto voi nimetä

ohjelmatyöryhmiä valmistelemaan strategisia ohjelmia ja tavoitteita. Työryhmiin

kuuluu valtuutettuja, viranhaltijoita ja tarvittaessa muita sidosryhmien edustajia.

Ohjelmatyöryhmiä kannustetaan osallistamaan työskentelyyn kuntalaisia ja muita

sidosryhmiä eri tavoin järjestämällä muun muassa työpajoja, kuntalaisten kuulemisia

tai avoimia kokouksia. 

Kunnissa perinteinen päätöksentekojärjestelmä perustuu edustukselliseen

demokratiaan. Kuntaliiton (2019) tutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät

tärkeimpänä vaikuttamiskeinona edelleen vaaleissa äänestämisen. Kuntalaiset

kuitenkin pitävät vuorovaikutusta sisältäviä osallistumistapoja vaikuttavimpina tapoina

osallistua ja vaikuttaa. Tästä syystä edustuksellisen järjestelmän rinnalle on tärkeää

kehittää toimintamalleja, jotka mahdollistavat kuntalaisten vaikuttamisen ja

osallistumisen myös vaalien välisenä aikana. Kunnan eri toimielimistä ja niiden rooleista

on asetettu Kuntalaissa. 

 

EDUSTUKSELLISET RAKENTEET:
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Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatuspalveluista,

perusopetuksesta, lukiosta, vapaasta sivistystyöstä sekä liikunta-, kulttuuri-,

kirjasto- ja nuorisopalveluista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toimii myös

ohjelmatyöryhmänä oman tehtäväalueensa osalta. 

Viranomaislautakunta on toimialariippumaton ja vastaa niistä tehtävistä, joita

kunnanhallitus ei voi lainsäädännön mukaan hoitaa. Lautakunta toimii kunnan

rakennusvalvontaviranomaisena ja päättää muun muassa perusturvapalveluita

koskevissa yksilöpäätöksistä ellei päätösvaltaa ole annettu viranhaltijalle. 

Liikelaitosten johtokunta vastaa Limingan ruoka-, puhtaus- ja

kiinteistöpalveluliikelaitosten sekä kunnallistekniikka -liikelaitoksen toiminnasta.

Lakeuden EKO lautakunta toimii Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven

kuntien yhteisenä lautakuntana.

Kaikkien toimielinten jäsenten tiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Nuorisovaltuusto - Nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa

päätöksenteossa ja sen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa

ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuuston

tehtävänä on edistää vuoropuhelua nuorten ja kunnan päättäjien välillä ja ottaa

nuoret mukaan päätöksentekoprosessiin. Valtuutettujen ikäjakauma on 13-18 vuotta

ja nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen ja pysyvä yhteistyöelin, johon

kunnassa toimivat eri järjestöt ja kunta nimeävät oman edustajansa. Vanhus- ja

vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ikäihmisten ja erityisryhmien, vanhus-,

eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä kunnan välistä yhteistoimintaa, edesauttaa

ikäihmisten ja erityisryhmien osallistumista ja vaikuttamista kunnan

päätöksentekoon, kuten asumiseen ja liikkumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin,

liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa

lausuntoja vanhuksia ja erityisryhmiä koskevissa asioissa.
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KUNTALAISALOITE
 

Kunnan asukkailla on kuntalain 28 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen

toimintaa koskevissa asioissa. Limingan kunnalla on käytössä kuntalaisaloitelomake, jolla

liminkalaiset voivat tehdä aloitteita, jotka koskevat Limingan kunnan toimintaa.

Saapunut aloite kirjataan ja toimitetaan käsiteltäväksi ao. viranomaiselle. Aloitteen

asianumeron avulla voitte halutessanne seurata asian käsittelyn kulkua ja suoritettuja

toimenpiteitä.

 

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja

maksutonta. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % kunnan asukkaista, asia on

otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 



5 .2 .  PÄÄTÖKSENTEON
SEURAAMINEN

Toimielinten esityslistojen mielenkiintoa herättävistä asioista ja valtuustossa

annettavista infoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

ennen kokousta. 

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi paikan päällä seurata kuka

tahansa kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut.

Kunnan verkkosivuille, uutiskirjeeseen ja sosiaaliseen mediaan tehdään nostoja

päätöksenteon kuulumisista. Viestinnän painopiste on viestiä esityslistoista, jotta

kuntalaisilla on paras mahdollisuus vaikuttaa käsiteltävään asiaan.

Mediaa tiedotetaan kokouspäätöksistä heti kokouksen jälkeen.

Kunnan päätöksenteossa liikkuu valtava määrä eritasoisia asioita, joista osa vaikuttaa

suoraan kaikkien kuntalaisten elämään. Kunnan päätöksentekoa voit ja kannattaa

seurata päätöksenteon eri vaiheissa: 

 

 

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla. Myös

viranhaltijapäätökset löytyvät kunnan verkkosivuilta. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä

Nuorisovaltuuston, Elinkeinotyöryhmän, Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä

ohjelmatyöryhmien esityslistat sekä pöytäkirjat kootaan yhteen paikkaan päätöksenteon

seuraamisen helpottamiseksi. Samalla eri toimielimet saavat toiminnalleen enemmän

näkyvyyttä.

  

Kun jokin asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä suoraan 

kunnan päättäjiin tai viranhaltijoihin. Asiasta lisätietoja 

antavan viranhaltijan yhteystieto löytyy esityslistatekstin 

alusta.
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5 .3 .  FOORUMIT

Urheiluseurafoorumi - kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Foorumissa käsitellään erityisesti kunnan ja paikallisten urheiluseurojen ajankohtaisia

asioita. Urheiluseurafoorumin toiminnasta vastaa liikuntapalvelupäälliikkö. 

Kulttuurifoorumi - kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Foorumissa käsitellään

kulttuurin ajankohtaisia teemoja kulttuuritoimijoiden sekä asiasta kiinnostuneiden

kuntalaisten kanssa. Kulttuurifoorumin toiminnasta vastaa kirjasto- ja kulttuurijohtaja. 

Elinkeinotyöryhmä - yrittäjien ja kunnan yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu

keskimäärin kahden kuukauden välein keskustelemaan kunnan ajankohtaisista

elinkeinoelämän asioista. Yrittäjät nimeävät omat edustajansa elinkeinotyöryhmään.

Elinkeinotyöryhmän jäsenet sekä kokouksissa käsitellyt asiat löydät kunnan

verkkosivuilta. Elinkeinotyöryhmän toiminnasta vastaa elinkeinopällikkö. 

Kyläfoorumit  - Uutena toimintana Limingassa käynnistetään Kyläfoorumitoiminta,

jonka tarkoituksena on lisätä kunnan ja kyläläisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Kylille yhteinen kyläfoorumi tullaan jatkossa järjestämään kerran vuodessa. Kylien

osallistamisesta laajemmin luvussa 3.4. Kyläfoorumien toiminnasta vastaa

hallintojohtaja.

Jatkossa kunta järjestää vuosittain kaikille yhdistyksille yhteisen Yhdistysillan, jossa

käydään läpi kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön ajankohtaisia asioita.

Yhdistysillan ajankohta on aina vuoden lopussa. Yhdistysillan koordinoinnista vastaa

kirjasto- ja kulttuurijohtaja. Yhdistysillan toteutuksessa hyödynnetään

mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhdistysagenttien osaamista.

Limingassa edustuksellisten toimielinten lisäksi toimii erilaisia foorumeita, joiden

tarkoituksena on lisätä kunnan, kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yrittäjien välistä

vuorovaikutusta. Foorumit ovat matalan kynnyksen toimintaa, joka mahdollistaa

kuntalaisten osallistumisen itseään kiinnostavaan kehittämiseen ja valmisteluun.

Foorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja toivommekin mukaan mahdollisimman

laajaa osallistujajoukkoa!

 

Limingassa toimii seuraavat pysyvät foorumit:

 

 

 

 

 

 

Kaikista foorumeista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa

sekä Kaiku Liminka -sovelluksessa. Kolmannen sektorin toimijoita voidaan lisäksi

tiedottaa asiasta sähköpostijakelulla ja yrittäjiä yrittäjien uutiskirjeen kautta.
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6 .  KUNNAN  JA
YHDISTYSTEN
YHTEISTYÖ



kumppanuustoiminnan periaatteet

kunnan myöntämät avustukset ja tuet

kunnan tilojen käyttö   

kunnan ja yhdistysten viestintä

KUNNAN JA YHDISTYSTEN YHTEISTYÖ
 

Kunnassa toimivat yhdistykset ja järjestöt ovat kunnalle tärkeitä kumppaneita.

Yhdistykset toteuttavat monipuolista toimintaa ja toteuttavat kuntalaisten matalan

kynnyksen osallisuutta. Kolmas sektori toimii myös kunnan palveluntuottajana.

Limingan kunta myöntää paikallisille yhdistyksille kohdeavustusta kulttuuriin, vapaa-

aikaan ja nuorisotoimintaan liittyen. Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja

monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa, lisätä kuntalaisten hyvinvointia, eri

toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

 

Järjestöyhteistyön toimintamallina kunnassa toimivat säännöllisinä foorumeina

urheiluseurafoorumi, kulttuurifoorumi sekä kyläfoorumi, joiden tavoitteena on lisätä

kunnan, kuntalaisten ja kolmannen sektorin vuorovaikutusta.

 

Limingan kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii kirjasto- ja kulttuurijohtaja ja Limingassa

toimii kaksi vapaaehtoista yhdistysagenttia: Heidi Haataja ja Taina Parkkinen.

 

YHDISTYSASIAKIRJA
 

Liminkaan laaditaan vuoden 2020 aikana 

yhdistysasiakirja, jossa määritellään kunnan ja 

järjestöjen välisen yhteistyön periaatteet. 

Asiakirja laaditaan kunnan ja yhdistysten

yhteistyönä ja asiakirja hyväksytään 

kunnanvaltuustossa. 

 

Yhdistysasiakirjassa sovitaan muun 

muassa seuraavista asioista:

 

 

Vuosittain järjestettävässä yhdistysillassa 

yhdistysasiakirjan sisältöä tarkastellaan ja siihen

voidaan esittää tarvittavia muutoksia. 

6 .1 .  YHDISTYSASIAKIRJA
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7 .  VAIKUTTAVUUS  JA
MITTAAMINEN



7 .1 .  OSALLISUUDEN

TAVOITTEET  KOOTUSTI

Viestinnän tavoitteet

Kunnan verkkosivu- ja Intranet-uudistuksen toteutus vuoden 2020 aikana.
Sosiaalisen median kanavat ovat aktiivisessa käytössä.
Infonäyttöjen kehittäminen ja lisääminen kuntakuvassa.
Kunnan uutiskirjeen ja kuntatiedotteen sisällöllinen kehittäminen.
Kaiku Liminka -sovelluksen aseman vahvistaminen yhtenä viestintä- ja
palautekanavana.

Ympäristön suunnittelu (kaavoitus, tiet, puistot ja liikunta-alueet)

Kaavoista tehtävän viestinnän tehostaminen ja laajentaminen koko
kaavaprosessiin.
Teiden hierarkkian esille tuominen esimerkiksi kartan avulla. 
Tie- ja puistosuunnitelmien asettaminen nähtäville ja kommentoinnille.
Erilaisten kampanjoiden järjestäminen.
Yhteistyön kehittäminen entisestään liikuntapalveluiden kehittämisessä
Nuorisovaltuuston, Vanhus- ja vammaisneuvoston, Ikäihmisten liikuntaraadin,
paikallisten urheiluseurojen ja liikunta-alan yrittäjien kanssa. 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus

Lapset ja nuoret ovat mukana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa arjen
suunnittelussa (mm. rekrytoinnit, hankinnat, ympäristön suunnitelu)
Oppilaskuntien ja Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen ja tuominen
osaksi kunnan valmistelua ja päätöksentekoa. 
Nuorten osallisuuspäivän järjestäminen vuosittain. 

Osallisuusohjelma dokumenttina on ennen kaikkea kunnan toimintaa linjaava ja sen

toimintoja yhteen kokoava asiakirja. 

 

Osallisuusohjelman sisältöjen tutuksi tuomisen kannalta on tärkeää, että tieto on

helposti löydettävissä. Tämän vuoksi lopullinen osallisuusohjelman esittäminen tehdään

kunnan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä, jossa verkkosivuille rakennetaan oma osio

osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksille. 

 

Osallisuusohjelman sisältöä tarkastellaan ja sitä päivitetään kerran valtuustokaudessa.

 

 OSALLISUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TIIVISTETYSTI:
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Ikäihmisten ja erityisryhmien osallisuus

Vanhus- ja vammaisneuvoston aseman vahvistaminen osana kunnan
palveluiden kehittämistä ja päätöksentekoa. 
Järjestöyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen.
Viranhaltijoiden vahveminen jalkautuminen yhteistyökumppaneiden
tilaisuuksiin.
Ikäihmisille tehtävän viestinnän kehittäminen.
Penkkikahvilatoiminnan vakiinnuttaminen.

Yrittäjien osallisuus

Elinkeinotyöryhmän toiminnan kehittäminen ja kirkastaminen.
Yrittäjien uutiskirjeen kehittäminen.
Yrittäjille kohdennettujen tilaisuuksien järjestäminen kunnan omana toimintana
tai yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa .
Yrittäjien omaehtoisen kehittämisen tukeminen esimerkiksi EU-
hankerahoitusten hakemisen ja niistä viestimisen osalta. 

Kylien ja alueellisen osallisuuden toteutuminen

Kyläfoorumitoiminnan käynnistäminen vuoden 2020 aikana
Kylien omaehtoisen kehittämisen tukeminen esimerkiksi rahoitushakemuksissa,  
viestinnässä ja tarvittaessa pienimuotoisen vastinrahan avulla.
Kunnan jalkautuminen kylissä järjestettäviin tapahtumiin. 

Päätöksenteon ja muodollisen vaikuttamisen tavoitteet

Valtuutettujen vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten ja eri sidosryhmien
kanssa. 
Valtuutettujen jalkautuminen kunnan tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Foorumitoiminnan toteuttaminen osallistamisen vuosikellon mukaisesti.
Foorumitoiminnan, neuvostojen ja elinkeinotyöryhmän kuulumisten tuominen
valtuustolle säännöllisesti.

Kunnan ja yhdistysten yhteistyö

Yhdistysasiakirjan laatiminen ja hyväksyminen vuoden 2020 aikana.
Foorumitoiminnan toteuttaminen osallistamisen vuosikellon mukaisesti.

Osallisuuden mittaamisen tavoitteet

Mittareiden läpikäynti toimialoittain vuosittain.
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7 .2 .  OSALLISUUDEN

MITTAAMINEN

Kunta on järjestänyt keskustelutilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella

Valtuustoseminaarit (kpl/vuosi)
Muut keskustelutilaisuudet (kpl/vuosi)

Kunta on järjestänyt kuulemistilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella

Kuulemistilaisuudet (teemat, kpl/vuosi)

Kunta on järjestänyt yhdistysten ja järjestöjen kuulemis- ja

yhteiskehittämistilaisuuden 

Kulttuurifoorumit, Urheiluseurafoorumit, Kyläfoorumi
Muut yhteistyöfoorumit ja tapaamiset järjestöjen ja yhdistysten kanssa

Kunnan viranhaltijat ovat jalkautuneet kentälle

Yritysvierailut, kpl/vuosi
Jalkautuminen yhdistysten kokouksiin ja tilaisuuksiin, kpl/vuosi

Kunta on tehnyt kyselyn kuntalaisille (sis. asiakas-/käyttäjäkyselyt) (kyselyiden lkm)

Kyselyt toimialoittain
Vastaajamäärät

Kunnan luottamushenkilöt ovat jalkautuneet kentälle

Valtuutettujen jalkautuminen kunnan tapahtumiin (kpl)
Valtuutettujen osallistuminen työpajoihin ja kuulemistilaisuuksiin (kpl)

Osallistamisen menetelmien monipuolisuus

Eri menetelmien määrä, kpl

Limingassa osallisuuden ja osallistamisen vaikuttavuuden mittaamisessa hyödynnetään

Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamia osallisuuden mittareita.

Limingassa mittareita ja niiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla. 

 

YLEISET OSALLISUUSMITTARIT
 

Yleiset osallisuusmittarit käsittävät Limingan kunnan toiminnan kokonaisuudessaan ja

tarkastelua tehdään toimialakohtaisesti osana yleisiä mittareita. Mittarit ovat seuraavat:
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Kunnassa on käytössä sähköinen kuntalaisaloitepalvelu (Kyllä, Ei)

Tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrä (kpl)

Tehtyjen valtuustoaloitteiden määrä (kpl)

Verkkosivu- ja Intranet-uudistuksen toteutus vuoden 2020 aikana (kyllä/ei)

Käytettävyystestauksen toteutus uudistuksen yhteydessä (kyllä/ei)

Kunnan uutiskirjeen kehittäminen

Julkaistujen uutiskirjeiden määrä (kpl)
Uutiskirjeen tilaajien määrä (kpl)

Yrittäjien uutiskirjeen kehittäminen

Julkaistujen uutiskirjeiden määrä (kpl)
Uutiskirjeen tilaajien määrä (kpl)

Kaiku Liminka -sovelluksen käyttö

Sovelluksen käyttäjämäärän kehitys (kpl, %)

ALOITTEET
 

 

VIESTINNÄN MITTAREITA 
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Hyvä, parempi, Liminka!


