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Kuntaliiton säännöt 12.11.2015
▪ 3 § Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla Suomen kunnat ja
yhteistyöjäseninä kuntayhtymät sekä kuntien ja kuntayhtymien
määräysvallassa olevat muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.
Yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita
liiton toimielimiin.
▪ 11§ Kuntien muodostamien yhteisöjen palvelu
Yhdistys voi palvelulla varsinaisten ja yhteistyöjäsenten lisäksi muita
kuntien muodostamia, omistamia ja hallinnoimia yhteisöjä hallituksen
päättämien perusteiden mukaisesti.
➢ Maakuntien liitot ovat sopimuksen myötä Kuntaliiton
palvelusopimusasiakkaita
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Havaintoja voimassa olevasta sopimuksesta
▪ Maakuntien liittojen omaehtoista keskinäistä yhteistyötä ei ole kuvattu
▪ Maakuntien liitoilla ei myöskään ole keskinäistä yhteistyösopimusta
▪ Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokous on yksi maakuntien liittojen
saamista palveluista
Puheenjohtajien kokous perustuu nyt siis Kuntaliiton ja maakuntien liittojen
voimassa olevaan yhteistyösopimukseen, mutta ei Kuntaliiton sääntöihin, eikä se
ole Kuntaliiton toimielin
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Aluekehitysjohtajien
verkosto

Maakuntien
liittojen yhteistyö
kuvattu uudessa
sopimuksessa

Aluesuunnittelujohtajien
verkosto

Hallintojohtajien
verkosto

Viestintävastaavien
verkosto

valmistelevat asiat

maakuntajohtajien kokoukselle, joka johtaa
maakuntien liittojen yhteistyötä ja kutsuu koolle

maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksen
(voi kokoontua myös pj:nsa kutsusta)
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ASIAKASTIETOON
PERUSTUVA
MAAKUNTIEN
LIITTOJEN
YHTEINEN
PALVELUTARVE

KANSANVALTAISEN ALUEHALLINNON KEHITTYMINEN JA
VAHVISTUMINEN
SEKÄ MONIALAISEN MAAKUNNAN PERUSTAMINEN

KEHITTYMINEN =
PERUSTEHTÄVIEN
KEHITTÄMINEN

VAHVISTUMINEN =
LAINSÄÄDÄNTÖÖN
VAIKUTTAMINEN

Alke, alsu, kv, ym.

MAHD. UUSIEN TEHTÄVIEN
ALOITUS (ESIM.
ALUEELLINEN ILMASTOTYÖ)

ml. vertaisoppiminen

viestintä

TOIMINTATAVAN JA
KYVYKKYYKSIEN
KEHITTÄMINEN

ALKE-ALSU-MUU
EDUNVALVONTA

ml. vertaisoppiminen

Lähde: Johanna Viita, tohtoriopintojen kurssityö, Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, Tampereen yliopisto

PALVELUTARPEESEEN PERUSTUVAT KUNTALIITON PALVELUT MAAKUNTIEN LIITOILLE

PERUSTEHTÄVIEN KEHITTÄMISEN
PALVELUT
(alke- ja alsu)
Verkostojen fasilitointi ja
asiantuntijapalvelut

TOIMINTATAVAN JA KYVYKKYYKSIEN
KEHITTÄMISEN PALVELUT
(hallintojohtajat, viestintä)
Verkostojen fasilitointi ja
asiantuntijapalvelut
Maakuntien liittojen yhteisen
kehittämisen tukeminen

Maakuntien liittojen yhteisen
kehittämisen tukeminen

EDUNVALVONNAN PALVELUT
(maakuntajohtajat ja pj:t)
1) Maakuntien liittojen
kannanmuodostuksen fasilitointi
2) Kuntaliiton edunvalvonta ja
vuoropuhelu KLn
kannanmuodostamisessa
3) Yhteistyön fasilitointi muiden
Kuntaliiton verkostojen kanssa

MUUT KUNTALIITON PALVELUT
Kuntaliiton asiantuntijoiden palvelut
ml. Brysselin toimisto
Maakuntia koskevat tilastot, työkalut
ja uutiskirjeet jne.
Tilaisuudet ja tapahtumat

MAAKUNTIEN
LIITTOJEN
YHTEISTYÖ
(maakuntajohtajat ja pj:t)
Keskinäisen yhteistyön
johtaminen sekä
Kuntaliitto-yhteistyön
tavoitteen asetanta ja
seuranta

LISÄMAKSULLISET PALVELUT
Hankkeistus, opinto- ja
kokousmatkojen järjestäminen,
työ- ja kokoustilat,
Maakuntajohtajat ry:n
toimeksiannot,

koulutusohjelmat,
konserniyhtiöiden palvelut ym.

Lähde: Johanna Viita, tohtoriopintojen kurssityö, Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, Tampereen yliopisto

Maakuntien
liittojen ja
Kuntaliiton
edunvalvontayhteistyö

▪ Maakuntahallitusten pj-kokouksen ja maakuntajohtajien
puheenjohtajistot sekä Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ja
johto tapaavat vuosittain:
➢ Seuraavan vuoden yhteistyö ja toimenpiteet
➢ Todennäköiset yhteiset ja/tai eriävät kannat
➢ Edunvalvonnan toimintamalli, esim. Kuntaliitto tukee tarvittaessa
maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien
liittojen tehtäviä koskevien lakien valmisteluryhmiin

▪ Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen kannanmuodostusta
▪ Maakuntien liittojen ja Kuntaliiton vuorovaikutus lakien valmistelun
aikana
▪ Olennaisesti maakuntien liittoja koskevissa asioissa Kuntaliitto
kuulee maakuntien liittojen edustajia ennen Kuntaliiton kannan
muodostamista
▪ Kuntaliitto fasilitoi yhteistyötä maakuntien liittojen sekä Kuntaliiton
muiden verkostojen ja valtion aluehallintoviranomaisen kanssa
▪ Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen
vuoden yhteistyön ja toimenpiteiden toteumaa
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Palvelumaksuun sisältyvät Kuntaliiton palvelut
kullekin maakunnan liitolle erikseen
▪ Asiantuntijoiden neuvontapalvelut Kuntaliiton laskutusperusteiden
mukaisesti
▪ Ensimmäinen tunti sisältyy palvelumaksuun.
▪ Toiselta alkavalta tunnilta veloitetaan 150e/tunti.
▪ Kiireellisissä lausunnoissa, jolloin vastausaika on asiakkaan toivomuksesta 13 päivää, veloitetaan kaksinkertainen hinta.
▪ Mikäli lausunto vaatii erittäin laajaa selvitystä, laskutusperusteista sovitaan
erikseen.

▪ Live-lähetykset kuten talous-, työllisyys, maaseutulivet ym.
▪ Julkaisut ja muut tietotuotteet
▪ Kuntamarkkinat ja muut tapahtumat
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Kuntaliiton lisämaksulliset palvelut kullekin
maakunnan liitolle erikseen
▪ Toimeksiannot asiantuntijoille Kuntaliiton em. laskutusperusteiden
mukaisesti

▪ Kuntaliiton ja sen omistamien yhtiöiden maksulliset tapahtumat,
tilaisuudet ja koulutukset
▪ Työ- ja kokoustilat
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Tietosuoja ja
Kuntaliiton
palveluiden
parantaminen
▪ Kuntaliitto toimii asiakas- ja sidosryhmärekisterin
tietosuojaselosteen mukaisesti
▪ Kuntaliitolla on oikeus seurata uutiskirjeittensä vastaanottajatietoja
ja uutisten avaustietoja maakuntien liittojen työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteiden avulla
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MAAKUNNAN LIITTO

Maakuntien
liittojen
palvelumaksu
Kuntaliitolle

UUDENMAAN LIITTO
PIRKANMAAN LIITTO
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
KESKI-SUOMEN LIITTO
POHJOIS-SAVON LIITTO
SATAKUNTALIITTO
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO
POHJANMAAN LIITTO
LAPIN LIITTO
KYMENLAAKSON LIITTO
HÄMEEN LIITTO
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO
ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
ETELÄ-KARJALAN LIITTO
KAINUUN LIITTO
KESKI-POHJANMAAN LIITTO
YHTEENSÄ

Asukasluku PALVELUMAKSU PALVELUMAKSU MUUTOS
31.12.2017
2019
2020
1 655 624
117 933
18000 -99 933
512 081
42 002
18000 -24 002
477 677
39 718
18000 -21 718
411 856
35 347
18000 -17 347
276 031
26 328
15000 -11 328
246 653
24 378
15000 -9 378
220 398
22 634
15000 -7 634
201 228
21 362
15000 -6 362
190 910
20 676
15000 -5 676
180 945
20 015
15000 -5 015
179 223
19 900
15000 -4 900
175 511
19 654
15000 -4 654
172 720
19 469
15000 -4 469
162 986
18 822
15000 -3 822
147 194
17 774
15000 -2 774
129 865
16 623
15000 -1 623
73 959
12 911
12000
-911
68 780
12 567
12000
-567
11
5 483 641
508 114
276000 -232 114

KUNTALIITON ESITYS 10.10.2019, KUSTANNUSARVIO 2020

Maakuntien liittojen keskinäinen yhteistyö
110000

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET
yksi henkilö

22000

HALLINNOLLINEN YLEISKULU 20%
työtilat ja -välineet
kirjanpito (ml. Maakuntajohtajat ry) ja laskutus
muut kulut

4900

MATKAKULUT

KOKOUSKULUT (yht. 29 kokousta)
9600
maakuntajohtajat 10 kokousta (Uudenmaan liitossa)
4000
maak.johtajat ja ELY-ylijohtajat 2 kokousta Uud. liitossa
1000
maak.hallitusten pj:t 2 kokousta KLssa (pl. palkkiot ja matka)
3 000
alke-, alsu-, hallinto- ja viestintä yht. 8 kokousta Uud.liitossa
1 600
lisäksi skype-kokouksia
0
MUUT KULUT
0
____________________________________________________________________
Maakuntien liittojen keskinäinen yhteistyö yhteensä
146500

Palvelumaksun taustalla
arvio palvelusopimuksen
kustannuksista v.2020

Yhteistyö ja edunvalvonta Kuntaliiton kanssa
HLÖSTÖKUSTANNUKSET
johtajiston jäsenen osa-aikainen työpanos
Alke-verkoston fasilitointi ja yhteistyö sekä alke-asiantuntijapalvelut, -kehittäminen ja -edunvalvonta
Alsu-verkoston fasilitointi ja yhteistyö
Maankäytön lakimiespalvelut
Viestintäverkoston fasilitointi ja yhteistyö
HALLINNOLLINEN YLEISKULU 20%
MATKAT (Interreg Europe -seurantakomitea)

90 000

5%
70 %

5%
5%
5%
18000
3500

MUUT KULUT
18000
Maakuntatilaisuudet (hlöstökulut ja matkat)
0
Muiden asiantuntijoiden ja johdon palvelut
18000
____________________________________________________________________________
Yhteistyö ja edunvalvonta Kuntaliiton kanssa yhteensä
129500

YHTEENSÄ

276000
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Nykyisen ja uuden
sopimuksen eroja

Voimassa oleva
sopimus

Uusi
sopimus

Maakuntien liittojen yhteistyö

Maakuntien liittojen yhteistyö

Ei kuvattu

Kuvattu.

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Suomen Kuntaliitto ry:n
maakuntien liitoille palvelumaksua vastaan
tarjoamia palveluja ja yhteistyötä.

Sopimus koskee Suomen Kuntaliitto ry:n
maakuntien liitoille palvelumaksua vastaan
tarjoamia palveluja ja yhteistyötä. Sopimuksen
avulla Kuntaliitto tukee kumppanuusmallilla
maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä
tarjoaa maakuntien liitoille sopimuksessa
mainittuja palveluita sekä
edunvalvontayhteistyötä.
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Voimassa oleva
sopimus
Sopimuksen tavoite

Uusi
sopimus
Taustaa

Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Kuntaliiton ja
maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä, jotta
kuntapohjainen kansanvaltainen aluehallinto
kehittyisi ja vahvistuisi.

Maakuntien liittojen keskinäisen yhteistyön
päämääränä on kansanvaltaisen aluehallinnon
kehittäminen ja vahvistaminen sekä monialaisen
maakuntahallinnon perustaminen. Maakuntien
liitot asettavat yhteistyölleen tarkemmat tavoitteet
ja harjoittavat niiden mukaista edunvalvontaa.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa sopimuksen
allekirjoitusajankohdasta alkaen ja se jatkuu, ellei
sopimusta irtisanota. Sopimus voidaan irtisanoa
seuraavan kalenterivuoden alusta lukein, mikäli
irtisanominen tehdään viimeistään kesäkuun
loppuun mennessä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.1.2020
alkaen. Sopimus voidaan irtisanoa seuraavan
kalenterivuoden alusta lukien, mikäli irtisanominen
tehdään viimeistään kesäkuun loppuun
mennessä.
Yhdenkin sopimusosapuolen irtisanominen riittää.
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Voimassa oleva
sopimus

Uusi
sopimus

Maakuntien liittojen saamat palvelut

Maakuntien liittojen saamat palvelut

• Kokoaikainen yhteyshenkilö (maakuntaasioiden kehityspäällikkö)
• Yksi johtajistossa vastaa aluetason asioista
• Kaikkien asiantuntijoiden tarjoama
neuvontapalvelu ja yhteistyö

• Kokoaikainen työpanos:
• maakunta-asioiden kehityspäällikkö
• Osa-aikaiset työpanokset:
• Johtajiston jäsen
• Aluekehityksen kehittämispäällikkö
• Alueidenkäytön lakimies ja kehittämispäällikkö
• Viestinnän erityisasiantuntija
• Asiantuntijoiden osallistuminen maakuntien
liittojen verkostojen kokouksiin ja tilaisuuksiin
• Kaikkien asiantuntijoiden tarjoamat
neuvontapalvelut Kuntaliiton
laskutusperiaatteiden mukaisesti
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Voimassa oleva
sopimus
Maakuntien liittojen saamat palvelut
• Maakuntien liittoja koskeva edunvalvonta,
jolloin olennaisesti liittoja koskevissa asioissa
on ennen Kuntaliiton kannan päättämistä
kuultava maakunnan edustajia
• Maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset

Uusi
sopimus
Maakuntien liittojen saamat palvelut
• Edunvalvonnan toimintamalli ml.
• Pj- ja mkj-kokousten puheenjohtajistojen sekä
Kuntaliiton työvaliokunnan ja johdon tapaamiset
• Maakuntien liittojen kannanmuodostuksen
tukeminen
• Maakuntien liittojen ja Kuntaliiton vuorovaikutus
lainvalmistelun aikana
• Olennaisesti maakuntien liittoja koskevissa
asioissa Kuntaliitto kuulee maakuntien liittojen
edustajia ennen Kuntaliiton kannan
muodostamista
• Yhteistyö Kuntaliiton muiden verkostojen ja
valtion aluehallinnon kanssa
• Maakuntajohtajien ja maakuntahallitusten
puheenjohtajakokousten fasilitointi
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Voimassa oleva
sopimus

Uusi
sopimus

Maakuntien liittojen saamat palvelut

Maakuntien liittojen saamat palvelut

• Kansainvälinen yhteydenpito
• EUn ja kansalliseen aluetason lainvalmisteluun
ja koheesiopolitiikkaan vaikuttavien asioiden
seuraaminen ja edunvalvonta näissä asioissa

• Kuntaliiton Brysselin toimistolle annettavista
toimeksiannoista peritään Kuntaliiton
laskutusperusteiden mukainen korvaus
• Aluekehitysjohtajien, aluesuunnittelujohtajien,
hallintojohtajien sekä viestintäverkostojen
kokousten fasilitointi
• Maakuntien liittojen kannanmuodostuksen
tukeminen ja valmistelu - myös em.
verkostoissa, jotka valmistelevat asiat
maakuntajohtajille
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Voimassa oleva
sopimus

Uusi
sopimus

Maakuntien liittojen saamat palvelut

Maakuntien liittojen saamat palvelut

• Puhelinneuvonta, tilastot, yleiskirjeet ja
hallinnonalan erityistiedotteet

•
•
•
•

Maakuntia koskevat tilastot, työkalut jne.
Maksuttomat tilaisuudet ja tapahtumat
Uutiskirjeet
Kaikkien asiantuntijoiden tarjoamat
neuvontapalvelut Kuntaliiton
laskutusperusteiden mukaisesti
• Live-lähetykset
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Lisätietoja:

Maakunta-asioiden
kehityspäällikkö
Johanna Viita
040 7530 630
johanna.viita@kuntaliitto.fi
@viita_johanna
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Kiitos mielenkiinnosta!
Johanna Viita
040-7530 630
Johanna.viita@kuntaliitto.fi

@viita_johanna

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

