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Miksi olemme koolla?

 Välitämme tietoa Kuntaliiton palveluista ja 

tuesta kunnille

 Välitämme tietoa kehyskuntaverkostosta

 Keskinäistä verkostoitumista varten

 Jotta voimme viestiä jatkossa 

kehyskuntaverkostosta ja sen tavoitteista 

yhdessä

 Vastaamme teidän toiveisiin - some
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Kehyskuntaverkosto
Verkostossa on mukana 28 suuren kaupungin 

kehyskuntaa

 Joensuun kehyskunnat: Liperi ja Kontiolahti 

 Jyväskylän kehyskunnat: Laukaa, Muurame

 Kuopion kehyskunnat: Leppävirta ja Siilinjärvi

 Lahden kehyskunnat: Asikkala, Heinola, 

Hollola, Orimattila

 Oulun kehyskunnat: Ii, Kempele, Liminka, 

Muhos, Tyrnävä

 Tampereen kehyskunnat: Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, 

Ylöjärvi

 Turun kehyskunnat: Aura, Kaarina, Lieto, 

Naantali, Raisio, Rusko
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Kehyskunta on

 ison keskuksen naapurikunta.

 kiinteä osa (toiminnallinen ja rakenteellinen) omaa 

kaupunkiseutuaan.

 Kunta, jolla on vahva intressi koko kaupunkiseudun 

kehittämiseen.

 Kunta, jolla on yhteiset edunvalvontatavoitteet 

kehyskuntaverkostoon kuuluvien muiden kuntien 

kanssa.

 Kunta, joka on vetovoimainen ja aktiivinen toimija 

omalla kaupunkiseudullaan. 
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Kehyskuntaverkoston historia
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Kehyskuntaverkoston 
kokoonpano

Verkoston jäseniä ovat

 Jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat

 Verkostotapaamisiin voivat osallistua myös 

valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat

 Verkoston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä 

Hollolan kunnanhallituksen pj. Kristiina Hämäläinen

 Koordinaattorina erityisasiantuntija Jaana 

Halonen Kuntaliitosta vuoden 2018 alusta lähtien

 Verkoston työvaliokunnassa edustaja jokaiselta 

kaupunkiseudulta
Pj. kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta,

kunnanjohtaja Ari Ranta-Aho Muuramesta, kunnanjohtaja Matti 

Raatikainen Leppävirralta, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 

Asikkalasta, Ari Alatossava Iistä, kunnanjohtaja Esko Poikela Liedosta 

sekä kunnanjohtaja Jere Penttilä Kontiolahdelta. 
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Kehyskuntaverkoston 
tehtävä

Verkoston tehtävänä on 

 toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana 

 kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä 

alueellisella ja kansallisalla tasolla.

 Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista 

kilpailukykyä ja hyvinvointia 

kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.
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Kehyskuntaverkoston 
toiminnan raamit

 Verkostotapaamisia 3 – 4 vuodessa

 Työvaliokunnan kokoukset ennen verkostoa ja 

tarvittaessa

 Tapaamisten aiheet nousevat verkoston omista 

tarpeista tai muutoin ajankohtaisista

 Jäsenet rahoittavat toiminnan – Kuntaliitto ei 

rahoita verkostoa

 Kuntaliitto tarjoaa alustan toiminnalle – koordinoi 

toimintaa

 Koordinaattori valmistelee yhteisesti sovittuja 

asioita
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Yhteistä edunvalvontaa

 Laadimme yhteisiä kannanottoja

 Tapaamme päättäjiä

 Luomme ja ylläpidämme suhteita 

keskuskaupunkien kanssa – vuotuinen 

yhteistapaaminen

 Osallistumme valtakunnallisiin työryhmiin 

 Välitämme tietoa kehyskuntien tarpeista ja 

näkemyksistä (Kuntaliitolle, Ministeriöille ja muille 

valtion viranomaisille, Poliittisille  puolueille, 

Tiedotusvälineille, Kuntalaisille)
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Verkoston työskentelylle asetetut tavoitteet:

Lyhyen tähtäimen tavoitteita

 Aktiivisesti yhdessä toimiva vahva 

verkosto

 Tuotetaan tietoon ja analyyseihin 

perustuvat strategiset kärjet

 Verkoston tunnettuuden parantaminen 

(kansallinen näkyvyys) 

 Määritellään yhteiset 

edunvalvontatavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteita (2021)

 Kehyskunnat ovat vakiinnuttaneet 

asemansa kansallisena toimijana

 Verkosto tuo painoarvoa 

keskusteltaessa keskuskaupunkien 

kanssa

 Luomme ja lisäämme kansallista 

kilpailukykyä ja hyvinvointia 

kaupunkiseutujen yhteistyötä 

vahvistamalla
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V. 2018 toteutettuja toimenpiteitä 1/2

Aktiivisesti yhdessä toimiva vahva verkosto

 4 verkostotapaamista + 3 työvaliokuntaa

 Osallistumisaktiivisuus pääosin hyvä, muutama jäsenkunta 

ei ole osallistunut tapaamisiin

 Koordinaattorin kuntakierros (hyvässä vauhdissa, Turun 

seutu ja Joensuun seutu jäävät vuodelle 2019)

 Kehyskuntien välille syntynyt vertaiskehittäminen (esim. 

Muurame – Kangasala)

Tuotetaan tietoon ja analyyseihin perustuvat strategiset kärjet

 Kehyskuntien elinvoima-analyysi tehty

 Kaupunkiseutujen yhteistyöbarometri (kysely tehty, 

analysointi 2019 alkuvuonna)

 Muut kyselyt, selvitykset
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V. 2018 toteutettuja toimenpiteitä 2/2

Verkoston tunnettuuden parantaminen (kansallinen näkyvyys) 

 Blogisarja, uutiset tapahtumista, nettisivut,

 Twitter viestintää #kehyskuntaverkosto

 Jäsenkuntien sisäinen viestintä omissa foorumeissaan

 Jäsenkuntien viestijöiden yhteispalaveri tulossa 17.1.2019

 Yhteiset kannanotot (viimeisin 12/2017)

 Tampereen kaupunkiseutufoorumissa 28.11.2019, 

kehyskuntaverkosto näkyvästi esillä

 Kansanedustajien tapaaminen 29.11.2018

 Kehyskuntien edustaja VM:n Kuntien ja maakuntien tehtävien 

yhdyspinnat ohjausryhmään 12/2018

Määritellään edunvalvontatavoitteet

 Edunvalvontatavoitteet kirjattiin 11/2018

 Kekujen ja suurten kaupunkien yhteisiä edunvalvontatavoitteita 

esiteltiin 5.9.2018 yhteistapaamisessa

 Vuotuisesta yhteistapaamisesta suurten kaupunkien johtajien 

(Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä) kanssa sovittu

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kaupunkipolitiikka/kehyskuntaverkosto


Kehyskuntaverkoston 
ydinviestejä – eli mihin pyrimme? 

 Kehyskunnat haluavat toimia rakentavassa 

yhteistyössä keskuskaupungin ja koko 

kaupunkiseudun kanssa.

 Kasvu tapahtuu kaupunkiseuduilla - kehyskunnat 

ja keskuskaupungit täydentävät toisiaan omiin 

vahvuuksiinsa ja vetovoimatekijöihinsä nojaten.

 Kehyskunnat ovat merkityksellisiä 

kaupunkiseutujen elinvoimalle. (Esim. 

Tampereen kehyskuntien osuu koko 

kaupunkiseudun väestöstä on 40 % ja 10 v. aikana 

tapahtuneesta väestönkasvusta yli kolmannes)

 Miksi verkosto? Koska yhdessä olemme 

vahvempia. 
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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.18.1.2019 14



Vuodelle 2019 sovitut tapaamiset:

4 verkostotapaamista, joista yksi yhteinen suurten 

kaupunkien kanssa

 to 31.1.2019 Kangasalla

 ke 8.5.2019 Helsingissä 

 ti 4.9. Helsingissä (yhteistapaaminen suurten kaupunkien 

kanssa)

 ke 20.11.2019 Helsingissä

2 työvaliokunnan kokousta 

 10.1.2019

 ke 23.10.2019

Viestijöiden palaveri 17.1.2018 

 kehyskuntaverkostotyön ja toiminnan näkyväksi tekemistä 

omassa kunnassa ja kaupunkiseudulla, ydinviestejä, 

yhteisiä suuntaviivoja viestintään
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Edunvalvontaa 2019

 Osoitamme olevamme varteenotettava 

keskustelukumppani keskeisillä foorumeilla

 Kehyskunnilta pyydetty edustaja VM:n Kuntien ja 

maakuntien tehtävien yhdyspinnat esiselvityksen 

ohjausryhmään (11.12.2018-20.6.2019)

 Varsinainen edustaja Oskari Auvinen, Kangasalan 

kaupunginjohtaja ja varajäsen Ari Ranta-aho, Muuramen 

kunnanjohtaja

 Huomioidaan vaalit ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen 

 Keväällä suhteiden luominen uusiin kansanedustajiin 

 Yhteistyötä keskuskaupunkien kanssa jatketaan ja 

syvennetään

 Laaditaan kannanottoja tarvittaessa

 Tavoitellaan monikanavaisesti näkyvyyttä verkostolle ja 

tavoitteillemme 
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Muuta toimintaa vuodelle 2019

• Lisää näkyvyyttä verkostolle, viestinnän tehostamista 

• Identiteetin vahvistamista (määritellään mm. kriteerit 

kehyskuntaverkostoon liittymiselle)

• Jatketaan bencmarkkausta erilaisten vertailujen ja 

selvitysten muodossa

• Kannanottoja tarvittaessa 

 kehyskuntaverkoston omat kannanotot

 tarpeen tullen myös yhteisiä kannanottoja 

keskuskaupunkien kanssa

• Koordinaattorin kuntakierrokset jatkuu Turun ja Joensuun 

seuduille alkuvuonna
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Mitä voimme tehdä yhdessä viestinnän 
tehostamiseksi?

Miten voimme viestiä verkostosta ja sen 

tavoitteista omissa kunnissa ja kansallisella 

tasolla?

Miten voimme 

• edistää verkoston tavoitteita? 

• lisätä näkyvyyttä verkostolle?

• vahvistaa kehyskuntien identiteettiä?

• viestiä verkoston laatimista yhteisistä 

selvityksistä, kannanotoista, yms? 

Yhteinen viestintäsuunnitelma?
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kuntaliitto.fi

PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos!

Jaana Halonen

050 452 7035

Jaana.halonen@kuntaliitto.fi

@HalonenJaana

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

