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Verkoston työskentelylle alkuvuonna 
2018 asetetut tavoitteet:

Lyhyen tähtäimen tavoitteita
1. Aktiivisesti yhdessä toimiva vahva verkosto
2. Tuotetaan tietoon ja analyyseihin perustuvat strategiset kärjet
3. Verkoston tunnettuuden parantaminen (kansallinen näkyvyys) 
4. Määritellään edunvalvontatavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteita (2021)
1. Kehyskunnat ovat vakiinnuttaneet asemansa kansallisena 

toimijana
2. Verkosto tuo painoarvoa keskusteltaessa keskuskaupunkien 

kanssa
3. Luomme ja lisäämme kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia 

kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla
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V. 2018 toteutettuja toimenpiteitä 
tavoitteiden saavuttamiseksi
1. 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)

2. Tuotetaan tietoon ja analyyseihin perustuvat strategiset kärjet
• Kehyskuntien elinvoima-analyysi tehty
• Kaupunkiseutujen yhteistyöbarometri (kysely tehty, analysointi 2019 alkuvuonna)
• Muut kyselyt, selvitykset

3. Verkoston tunnettuuden parantaminen (kansallinen näkyvyys) 
• Blogit (12 +2) keskim. 85 lukukertaa, uutiset tapahtumista, nettisivut, twitter viestintää,…
• Twitterissä #kehyskuntaverkosto
• Jäsenkuntien sisäinen viestintä omissa foorumeissaan
• Ydinviestien viestiminen
• Jäsenkuntien viestijöiden yhteispalaveri tulossa 17.1.2019
• Yhteiset kannanotot tarvittaessa (viimeisin 12/2017)
• Tampereen kaupunkiseudun seutufoorumi 28.11.2019, kehyskuntaverkosto näkyvästi esillä
• Kansanedustajien tapaaminen 29.11.2018
• Kehyskuntien edustaja VM:n Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspinnat ohjausryhmään 12/2018

4. Määritellään edunvalvontatavoitteet
• Edunvalvontatavoitteet 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
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1. Kehyskunnat haluavat toimia rakentavassa yhteistyössä 
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 – eli 
mihin pyrimme? 

Ydinviestejä kirjattiin työvaliokunnassa 16.3.2018
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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.
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Vuodelle 2019 sovitut tapaamiset:

4 verkostotapaamista, joista yksi yhteinen suurten kaupunkien kansa
» 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

14.12.2018
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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 

14.12.2018
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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

Seutuyhteistyöselvitys; kysely tehty, analyysi tekeillä
Kehyskuntien kustannusvertailu
Elinvoima-analyysin jatko erilaisten vertailujen muodossa
Muut vertailut ja analyysit myös mahdollisia – laaditaan tarvittaessa

• Kannanottoja tarvittaessa 
kehyskuntaverkoston omat kannanotot
tarpeen tullen myös yhteisiä kannanottoja keskuskaupunkien kanssa

• Koordinaattorin kuntakierrokset jatkuu Turun ja Joensuun seuduille 
alkuvuonna
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Kilpailun avulla Kuntaliitto haluaa antaa tunnustusta valtuutetulle, joka 
toimii esimerkillisesti tulevaisuuden rakentajana ja yhteistyön edistäjänä. 
Kilpailu on tarkoitettu kaikille kunnanvaltuutetuille. Ilmoittautuminen 
kilpailuun aukeaa 6.3.2019.
Voittaja palkitaan henkilökohtaisella tunnustuksella. Lisäksi voittaneen 
valtuutetun valtuusto saa käyttöönsä Kuntaliiton ja Kuntasäätiön 
myöntämän 10.000 euron stipendin koulutukseen ja konsultointiin 
käytettäväksi.
Kilpailun voittajan valitsee asiantuntijaraati. Arviointikriteereissä 
painotetaan erityisesti uudistamis- ja yhteistyötaitoja.
Tarkemmat kriteerit, asiantuntijaraadin kokoonpano ja muuta lisätietoa 
kilpailusta päivitetään helmikuussa 2019 sivuille 
www.kuntaliitto.fi/vuodenvaltuutettu.
Lisätietoa: 
Sini Sallinen, Kunnat 2021 -ohjelmapäällikkö, p. 050 464 5662

Kunnanvaltuutetulle myönnettävä Vuoden valtuutettu -palkinto 
jaetaan ensi vuonna ensimmäistä kertaa. Kuntaliiton järjestämän 
kilpailun ilmoittautuminen aukeaa alkuvuodesta 2019 

http://www.kuntaliitto.fi/vuodenvaltuutettu

