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Kehyskuntaverkosto 2021

Suurten kaupunkien kehyskunnat ovat 
organisoituneet vuonna 2015 yhteistyö- ja 
vertaisverkostoksi yhteisen edunvalvonnan 
edistämiseksi. 

Verkosto haluaa kirkastaa kehyskuntien roolia ja 
merkitystä seudullisella ja kansallisella tasolla.

Kehyskunnat haluavat luoda ja lisätä kansallista 
kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen 
yhteistyötä vahvistamalla. 



Kehyskuntaverkoston historiaa 

*Tampereen kehyskunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi - Turun kehyskunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, 
Rusko - Oulun kehyskunnat: Ii, Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä - Jyväskylän kehyskunnat: Laukaa, Muurame - Kuopion kehyskunnat: Leppävirta, 
Siilinjärvi - Lahden kehyskunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Orimattila 
** Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
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Kehyskuntaverkostossa on 
mukana 44 kuntaa 12:ista 
kaupunkiseudulta
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Keskuskaupunki

Kehyskunta

• ison keskuksen naapureita,
• kiinteä osa (toiminnallisesti ja 

rakenteellisesti) omaa kaupunkiseutuaan,
• kuntia, joilla on vahva intressi koko 

kaupunkiseudun kehittämiseen
• kuntia, jolla on yhteneväisiä  

edunvalvontatavoitteita verkostoon 
kuuluvien muiden kuntien kanssa.

• vetovoimaisia ja aktiivisia toimijoita omilla 
kaupunkiseudullaan



Kehyskunnat ovat merkittävä osa 
kaupunkiseutujensa elinvoimaa

44 100 M€ 
liikevaihtoa/vuosi (2

873 000 asukasta (1

58 000 yritystoimipaikkaa (2

172 000 työntekijää yrityksissä (2

(1 marraskuussa 2020 (2  2019

Lähde: Tilastokeskus
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Kaarina, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala 

Raisio, Lempäälä, Hollola, Sipoo, Siilinjärvi, 
Mäntsälä, Lieto

Ii, Leppävirta, Orivesi, Muhos, Asikkala, 
Tyrnävä, Rusko, Pornainen

Vesilahti, Aura

Kontiolahti, Ulvila, Ilmajoki, Liperi, Eura, 
Hämeenkyrö, Sotkamo, Muurame, 
Liminka

Pirkkala, Naantali, Laukaa, Kempele, Heinola, 
Janakkala, Orimattila 

Vihti

Tuusula, Kerava

Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Kirkkonummi



• Verkoston jäseniä ovat verkostoon 
kuuluvien kuntien kunnan- ja 
kaupunginjohtajat. 
• Myös hallitusten ja valtuustojen pj:t voivat 

osallistua verkoston tapaamisiin.

• Verkoston valmisteluelin on työvaliokunta
• Jossa yksi jäsen kultakin kaupunkiseudulta 

• Verkoston puheenjohtajana ja 
varapuheenjohtajana toimii 
luottamushenkilö
• Verkoston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
vuotta eli puolet kustakin valtuustokaudesta.

• Koordinaattori Kuntaliitosta
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Verkoston rakenne

Verkoston puheenjohtaja (06/2019   
lähtien): 

Erkko Nykänen, Siilinjärven 
kunnanhallituksen pj.

Varapuheenjohtaja: 

Mari Viljas, Limingan 
kunnanvaltuuston pj.

Verkoston työvaliokunnan 
puheenjohtaja: 

Oskari Auvinen, Kangasalan 
kaupunginjohtaja

Koordinaattori:

Jaana Halonen, erityisasiantuntija 
Kuntaliitosta



• Verkostotapaamisia ja mahdollisia 
nopeaa reagointia vaativia 
edunvalvonnallisia asioita valmistelee 
työvaliokunta, johon kuuluu 1 
viranhaltijajäsen kultakin 
kaupunkiseudulta. 

• Työvaliokunnan kokouksiin voi  
osallistua myös verkoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä Kuntaliiton nimeämä 
yhdyshenkilö.

• Työvaliokunnan kokoonpanoa 
päivitetään myöhemmin tänä vuonna 

Kokoonpano 18.10.2017 alkaen:

• puheenjohtaja kaupunginjohtaja Oskari 
Auvinen Kangasalta, 

• kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 
Asikkalasta,

• kunnanjohtaja Ari Alatossava Iistä, 

• Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu Keravalta,

• kunnanjohtaja Jere Penttilä Kontiolahdelta

• kunnanjohtaja Matti Raatikainen 
Leppävirralta, 

• kunnanjohtaja Esko Poikela Liedosta 
kunnanjohtaja Ari Ranta-Aho Muuramesta
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Työvaliokunta



• Kehyskuntaverkoston ja työvaliokunnan 
kokoontumisten tuki

• Kehyskuntaverkoston edunvalvontaan 
liittyvien lausuntojen tuki

• Verkostotyön kehittäminen yhdessä 
verkoston jäsenten kanssa

• Kehyskuntaverkoston esiin tuomien ja 
kehyskuntia koskevien ajankohtaisten 
asioiden medianäkyvyyden edistäminen

• Kehyskuntien ja Kuntaliiton välisen 
yhteistyön ja viestinvaihdon edistäminen

• Kuntaliitto ei rahoita toimintaa

• Verkoston jäsenkunnat rahoittavat 
tarveperusteisesti yhteisiä 
menoja/hankintoja.  

• Kunkin jäsenkunnan ja Kuntaliiton välille 
on laadittu kirjallinen sopimus. 
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Kuntaliitto tarjoaa 
koordinaattorin ja 
alustan toiminnalle 
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Verkoston työskentelylle sovittuja yhteisiä 
tavoitteita:

Lyhyen tähtäimen tavoitteita
• Luodaan aktiivisesti yhdessä toimiva vahva verkosto
• Tuotetaan tietoon ja analyyseihin perustuvat strategiset 

kärjet
• Verkoston tunnettuuden parantaminen (kansallinen 

näkyvyys) 

Pitkän tähtäimen tavoitteita 
• Kehyskunnat ovat vakiinnuttaneet asemansa kansallisena 

toimijana
• Verkosto tuo painoarvoa keskusteltaessa keskuskaupunkien 

kanssa
• Luomme ja lisäämme kansallista kilpailukykyä ja 

hyvinvointia kestävästi kaupunkiseutujen yhteistyötä 
vahvistamalla



Edunvalvontatavoitteita

1. Kansallinen kilpailukyky ja hyvinvointi
Kehyskunnat ovat osa maamme kasvavia kaupunkiseutuja. Kasvukunnille on 
taattava riittävät resurssit ja luotava kannustimet jatkuvan kasvun ylläpitoon ja 
edistämiseen.

2. Saavutettavuus
Toimiva liikenneinfrastruktuuri ja saavutettavuus ovat kehyskunnille tärkeitä. Sekä 
kaupunkiseutujen väliset liikenneyhteydet, että kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen 
toimivuus ovat keskeisiä tavoitteita.

3. Kaupunkiseutupolitiikka
Kasvu tapahtuu kaupunkiseuduilla. Kehyskunnat ja keskuskaupungit täydentävät 
toisiaan omiin vahvuuksiinsa nojaten. Kaupunkiseutujen suunnittelu on järjestettävä 
kuntapohjaisesti tai kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä. Kaupunkiseutunäkökulman 
vahvistumista on tuettava erilaisin kannustimin.

4. Rahoitusaseman vahvistaminen
Kunnille on osoitettava riittävät voimavarat maakuntauudistuksen jälkeen 
hyvinvointi- ja elinvoimatehtävien hoitamiseksi. Kaupunkiseutujen asema on 
huomioitava, jos kunta-valtio-suhteeseen tulee muutoksia.

25.5.202111



1. Kehyskunnat haluavat toimia rakentavassa yhteistyössä 
valtion, keskuskaupungin ja koko kaupunkiseudun kanssa.

2. Kasvu tapahtuu kaupunkiseuduilla - kehyskunnat ja 
keskuskaupungit täydentävät toisiaan omiin 
vahvuuksiinsa ja vetovoimatekijöihinsä nojaten.

3. Kehyskunnat ovat merkityksellisiä kaupunkiseutujen 
elinvoimalle. (Esim. Tampereen kehyskuntien osuu koko 
kaupunkiseudun väestöstä on 40 % ja 10 v. aikana 
tapahtuneesta väestönkasvusta yli kolmannes)

4. Miksi verkosto? Koska yhdessä olemme vahvempia. 

Kehyskuntaverkoston ydinviestejä



Verkoston toimintaa - Verkostotapaamiset

• 4 verkostotapaamista vuodessa 

• Tapaamisten aiheet nousevat 
verkostokuntien tarpeista ja 
ajankohtaisista edunvalvontahankkeista.

• Vuotuinen yhteistapaaminen Kuntaliiton 
kaupunkipoliittisen työryhmän (=C23 
kaupunkien) kanssa. 

• Uutena toimintamuotona kokeiltu myös 
kaupunkiseutukohtaisia aluetapaamisia 

• Toiminta perustuu kuntien omaan 
aktiivisuuteen. 

• Osallistumisaktiivisuus verkosto-
tapaamisiin on ollut erittäin hyvä.

13



• Tiedonvälitys ja vaikuttaminen tapahtuvat 
työryhmäosallistumisina, kannanottoina ja 
lausuntoina, tarvittaessa myös 
päättäjätapaamisina. 

• Vaikuttaminen kohdistuu erityisesti kuntien 
kannalta keskeiseen lainsäädäntöön ja 
politiikkaohjelmiin.

• Kehyskuntaverkoston kannanotot ja 
lausunnot julkaistaan verkoston nimissä

• Tiedonvälitystä ja vaikuttamista tuetaan 
tarvittaessa Kuntaliiton kanavissa 
julkaistavilla uutisilla sekä verkoston 
yhteisellä some-viestinnällä ja blogisarjalla.

Verkoston toimintaa – Tiedonvälitys ja 
vaikuttaminen
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Verkoston toimintaa – Tiedonvälitys ja 
vaikuttaminen

Verkoston edustus valtakunnallisissa työryhmissä 2020-

• Alueellisen valmistelun jaosto - Oskari Auvinen Kangasalan kaupunginjohtaja, varalla 
Hannele Mikkanen Liperin kunnanjohtaja (Kuntaliitosta Tarja Myllärinen, johtaja ja Karri 
Vainio, erityisasiantuntija)

• Yhdyspintatyö – Oskari Auvinen Kangasalan kaupunginjohtaja, varalla Päivi Rahkonen 
Hollolan kunnanjohtaja (Kuntaliitosta Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö ja Erja Lindberg, 
kehittämispäällikkö) 

• Työllisyyden kuntakokeilujen ohjausryhmä – Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja, 
varalla Teemu Haapala Limingan elinkeinojohtaja (Kuntaliitosta Erja Lindberg, 
kehittämispäällikkö) 
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Verkoston toimintaa – kannanotot ja lausunnot 
julkaistaan verkoston nimissä

Yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja:

• 02/2021 lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

• 02/2021 kannanotto työllisyyden kuntakokeilujen rahoituksen jakoperusteeseen. 

• 09/2020 lausunto sote-maakuntalakiuudistuksiin

• 05/2020 kannanotto koronakriisistä ja sen jälkihoidosta

• Lisäksi aktiivista osallistumista Kuntaliiton lausuntojen valmisteluun ja kuulemisiin 
(useita osallistumisia/vuosi)

• Muuta viimeaikaista edunvalvontaa:

• 15.4.2021 pääministeri Marinin koronaexit kuulemistilaisuus

• 09/2020 Kehyskuntien näkemyksiä sote-maakuntalakimuutoksiin 

• 5.5.2020 valtiovarainministeriön kuulemistilaisuus koronakriisiin liittyvästä 
talouden tukipaketista sekä palautumisstrategiasta

• Esiintymisiä Kuntaliiton webinaareissa, Kuntamarkkinoilla ym.16



Toiminta syvenee ja kehittyy edelleen

Käynnisteillä kehyskuntien elinvoimaverkosto

• Alustavasti suunniteltuja tavoitteita toiminnalle: 
• Kaupunkiseutukohtaisten yhteisten elinkeinostrategioiden laatiminen yhteistyössä 

keskuskaupunkien kanssa. 
• mittariston/mittareiden laatiminen kehyskuntien ja kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden 

lähtötason ja kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseksi 
• Kehyskuntien yhteistyön ja toisilta oppimisen tukeminen.
• Kehyskuntien maine elinvoimaisina kuntina on hyvä, mutta kuntien potentiaalia 

seutujen kehittäjinä on hyödynnetty vasta osittain.

• Kehyskuntien viestijöiden verkosto
• Kokoontunut jo aiemmin pariin otteeseen mutta jäänyt viime aikoina taka-alalle
• Toimintaa ollaan herättelemässä uudelleen henkiin nyt paremmin resurssoituna
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Hämeenlinnan seutu Oulun seutu
Janakkala Reijo Siltala kunnanjohtaja Ii Ari Alatossava kunnanjohtaja

Joensuun seutu Kempele Tuomas Lohi kunnanjohtaja
Kontiolahti Jari Tuononen kunnanjohtaja Liminka Pekka Rajala kunnanjohtaja
Liperi Hannele Mikkanen kunnanjohtaja Muhos Jussi Rämet kunnanjohtaja

Jyväskylän seutu Tyrnävä Vesa Anttila kunnanjohtaja
Laukaa Linda Leinonen kunnanjohtaja Porin seutu
Muurame Ari Ranta-aho kunnanjohtaja Ulvila Mikko Löfbacka kunnanjohtaja

Kajaanin seutu Seinäjoen seutu
Sotkamo Mika Kilpeläinen kunnanjohtaja Ilmajoki Seppo Pirttikoski kunnanjohtaja

Kuopion seutu Tampereen seutu
Siilinjärvi Vesa Lötjönen kunnanjohtaja Kangasala Oskari Auvinen kaupunginjohtaja
Leppävirta Matti Raatikainen kunnanjohtaja Lempäälä Heidi Rämö kunnanjohtaja

KUUMA-seutu Nokian kaupunki Eero Väätäinen kaupunginjohtaja
Hyvinkää Johanna Luukkonen kaupunginjohtaja Orivesi Juha Kuusisto kaupunginjohtaja
Järvenpää Olli Naukkarinen kaupunginjohtaja Pirkkala Jaakko Joensuu kansliapäällikkö
Kerava Kirsi Rontu kaupunginjohtaja Pirkkala Marko Jarva pormestari
Kirkkonummi Tarmo Aarnio kunnanjohtaja Vesilahti Tuomas Hirvonen kunnanjohtaja
Mäntsälä Hannu Laurila kunnanjohtaja Ylöjärvi Pauli Piiparinen kaupunginjohtaja
Nurmijärvi Outi Mäkelä kunnanjohtaja Hämeenkyrö Antero Alenius kunnanjohtaja
Pornainen Hannu Haukkasalo kunnanjohtaja Turun seutu
Sipoo Mikael Grannas kunnanjohtaja Aura Mika Joki kunnanjohtaja
Tuusula Arto Lindberg pormestari Kaarina Harri Virta kaupunginjohtaja
Vihti Erkki Eerola kunnanjohtaja Lieto Esko Poikela kunnanjohtaja

Lahden seutu Naantali Laura Leppänen kaupunginjohtaja
Hollola Päivi Rahkonen kunnanjohtaja Raisio Eero Vainio kaupunginjohtaja
Asikkala Rinna Ikola-Norrbacka kunnanjohtaja Rusko Kari Lehtinen kunnanjohtaja
Orimattila Osmo Pieski kaupunginjohtaja
Heinola Jari Parkkonen kaupunginjohtaja Eura Juha Majalahti kunnanjohtaja

Verkostokuntien  kaupungin- ja kunnanjohtajat



Yhteyshenkilöt Kuntaliitossa

Halonen Jaana, erityisasiantuntija 
kehyskuntien asiakkuusvastaava, 
kehyskuntaverkoston koordinaattori
Jaana.Halonen@kuntaliitto.fi, 
050 452 7035

Laamanen Elina, asiakkuuspäällikkö
Elina.laamanen@kuntaliitto.fi
040 194 0229

Jose Valanta, yhteysjohtaja
Jose.Valanta@kuntaliitto.fi
050 523 1116
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Jaana Halonen
+358 50 452 7035
jaana.halonen@kuntaliitto.fi
@HalonenJaana

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

