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Finlands Kommunförbund rf  
 
Hallitus 20.5.2021     
 
Kokoustiedot 
 
Aika 20.5.2021 klo 10.00 - 11.58 
 
Paikka Teams 
 
Osanottajaluettelo  
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok., poistui klo 10.38  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 
  

Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok. 
Sazonov Daniel  Kok. 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
Lumela Meri    Vihr. 
Rantanen Tuomas  Vihr. 
Kankaanniemi Toimi  PS 
Korhonen Martti  Vas. 
Nylander Mikaela  RKP  
   

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä   
 

Mäkinen Tapani  Kok. 
Autto Heikki   Kok. 
Ikonen Anna-Kaisa  Kok. 
Alatalo Juuso  SDP 
Lepola Kaisa   SDP, saapui klo 10.12 
Röppänen Neeta  SDP, saapui klo 10.13 
Pelttari Pekka  Kesk. 
Seppälä Topi   Kesk., saapui klo 10.21 
Karjalainen Mira  Kesk., saapui klo 10.10 
Hertell Sirpa   Vihr. 
Saario Mari   Vihr. 
Reijonen Minna  PS 
Minkkinen Minna  Vas. 
Ollikainen Mikko  RKP 
 

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 
Puheenjohtaja Pakkanen Markku  Kesk. 
I varapuheenjohtaja Berg Kim   SDP 
II varapuheenjohtaja Markkula Markku  Kok. 

 
Muut läsnäolijat 

 Karhunen Minna  toimitusjohtaja 
 Reina Timo   varatoimitusjohtaja 
 Tainio Hanna   varatoimitusjohtaja 
 Eriksson Nina  kokouksen sihteeri 

 
 

sekä muut sihteerin laatiman läsnäololistan mukaiset osanottajat.
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47 
Kokouksen avaus 

 
Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. 
 

Ehdotus Todetaan. 
 
Päätös  Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
48 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

    
Liite 1, 48 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista 
 
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lä-
hetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 12.5.2021. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen 
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. 
 
Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnä-
olijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.  

 
Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituk-

sen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
49 
Pöytäkirjan tarkastajan valinta  

 
Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sih-
teeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin 
kokouksessa valittava jäsen. 
 

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen  
Meri Lumela. 

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
50 
Esityslistan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutok-

sin: 
 
Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan seuraavin muutoksin: 
 

- asian 54 esityslistatekstistä poistettiin ”Susanna Suoniemi, VIHR, Pir-
kanmaan vaalipiiri” kohdasta, jossa luetellaan valtuuskunnan varajäseniksi 
tulevat henkilöt. Suoniemi kutsutaan valtuuskunnan varsinaiseksi jäse-
neksi, ei varajäseneksi.  
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51 
Ajankohtaiskatsaus  
 

Katsaus Kuntaliiton EU-edunvalvontaan ja kansainväliseen toimintaan 
kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama 

 
Arvio kehys- ja puoliväliriihen päätöksistä kuntien kannalta  

varatoimitusjohtaja Timo Reina,  
pääekonomisti Minna Punakallio 

 
 
 
Toimitusjohtajan katsaus 

toimitusjohtaja Minna Karhunen 
 
Ehdotus  Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös  Laura Parsama piti katsauksen Kuntaliiton EU-edunvalvontaan ja kansain-

väliseen toimintaan. 
 
 Minna Reijonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.10.  

Kaisa Lepola saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.12.  
Neeta Röppänen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.13.  
Topi Seppälä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.21.  
Sari Rautio poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.38. 
 
Timo Reina ja Minna Punakallio esittelivät arvion kehys- ja puoliväliriihen 
päätöksistä kuntien kannalta.  
 
Minna Karhunen esitteli Kuntaliiton talousraportin ajalta 1-4/2021. 

   
  Merkittiin esittelyt tiedoksi. 
 
 
52 
Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-maaliskuu 2021  
 

Liite 1, 52 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-maaliskuu 2021 
Liite 2, 52 § Talousraportti, maaliskuu 2021 
Liite 3, 52 § Varainhoidon kuukausiraportti, maaliskuu 2021  
 
Jakso tammi- maaliskuu 2021: 
 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 5 776 900 euroa 
alittaen budjetin 6 021 600 euroa 244 700 eurolla.  
Kaikki kustannukset ovat yhteensä 5 950 200 euroa, jolloin budjetti 6 857 
800 euroa alittuu 907 500 eurolla. 
 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  
-170 600 euroa budjetin ollessa -836 100 euroa. Eroa budjettiin on +665 
500 euroa. 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 363 000 euroa budjetin ollessa 
697 500 euroa. Eroa budjettiin on 665 500 euroa.  
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 31 3.2021 on 80,5 milj. euroa, mikä on +2,2 
milj. euroa verrattuna 28.2.2021 tilanteeseen ja +3,3 milj. euroa verrattuna 
31.12.2020.  
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +1 192 400 euroa, kun se on 
budjetissa -138 600 euroa. Ero budjettiin on +1 331 000 euroa. 
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Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 99,8 
milj. euroa ja maaliskuussa 101,0 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on 
+1,2 milj. euroa. Taseen loppusumma on 127,4 milj. euroa (vuosi 2020: 
114,6 milj. euroa). 
 

Ehdotus   Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. Merkittiin myös tiedoksi, että toimitusjohtaja esitteli 

asiakohdassa 51 Kuntaliiton talousraportin ajalta 1-4/2021. 
 
 
53 
Katsaus Kuntaliiton EU-edunvalvontaan ja kansainväliseen toimintaan 

 
Liite 1, 53 § EU- ja kansainvälisen toiminnan raportti 
 
Kuntaliiton kansainvälisen toiminnan keskeisiä tehtäväalueita ovat EU-
edunvalvonta kotimaassa ja Brysselissä sekä Euroopan alueiden komitean 
Suomen valtuuskunnan ja Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallinto-
kongressin sihteeristötehtävät. Kuntaliitto seuraa laajasti Euroopan unio-
nin toimintaa kuntien ja maakuntien näkökulmasta, tiedottaa EU-asioista 
ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kuntaliiton EU-edunvalvonnan tavoit-
teena on, että EU-lainsäädäntö tukee kuntien ja maakuntien toimintaa 
eikä aiheuta niille tarpeettomia lisärasituksia. EU-edunvalvontaa hoide-
taan Kuntaliiton Brysselin toimiston ja yksiköiden asiantuntijoiden tiiviinä 
yhteistyönä.  
 
Kuntaliitto on Euroopan kuntaliittojen kattojärjestön CEMRin (Council of 
European Municipalities and Regions) sekä maailmanjärjestö UCLGin (Uni-
ted Cities and Local Governments) jäsen. Kuntaliiton hallituksella on 
edustus näiden järjestöjen toimielimissä. Kuntaliiton asiantuntijat osallis-
tuvat CEMRin työryhmien työhön. CEMR on tärkeä kumppani EU-edunval-
vonnassa ja yhteisissä eurooppalaisissa aloitteissa. Kuntaliitto toimii 
myös Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen val-
tuuskunnan sihteeristönä. 
 
Kuntaliitolla on monipuolista yhteistyötä sisarjärjestöjen, erityisesti Poh-
joismaiden kuntaliittojen kanssa. Yhteistyötä Baltian maiden, Venäjän ja 
Kiinan kanssa kehitetään edelleen.  
 
Kuntaliitto tukee kaupunkien ja kuntien kansainvälistymistä välittämällä 
tietoa ajankohtaisista EU- ja kansainvälisistä asioista useiden kanavien 
kautta. Kuntaliitto osallistuu myös ystävyyskuntatoiminnan kehittämi-
seen. 
 
Liitteenä olevassa katsauksessa esitellään viime vuoden 2020 toimintaa 
tiivistetyssä muodossa.  Vuonna 2020 Covid-19 -pandemia vaikutti mer-
kittävästi kansainväliseen työhön. Lyhyen siirtymävaiheen jälkeen kan-
sainvälisten toimielinten ja järjestöjen toiminta kuitenkin jatkui etäyh-
teyksien avulla.  
  
Jokainen yksikkö vastaa oman toimialansa kansainvälisestä työstä. Asiak-
kuudet, verkostot ja kansainväliset asiat -yksikköön koordinoi toimintaa, 
yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa ja toteuttaa EU-edunvalvontaa 
ja kv-yhteistyötä mm. Brysselin toimistossa. 
 
Kuntaliitossa määriteltiin uudet pitkän aikavälin tavoitteet EU- ja kv-toi-
minnalle kevään 2020 aikana tukemaan Kuntaliiton strategiaa. Tavoit-
teissa painottuu kolme teemaa: kestävä kehitys, digitalisaatio sekä 
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proaktiivisuus ja uudet toimintatavat. Teemojen alle määriteltiin toimen-
piteet, joita seurataan ja päivitetään tarvittaessa.  
 
Vuonna 2020 EU-edunvalvonnassa keskityttiin esimerkiksi koheesiopoli-
tiikan tulevaisuuteen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Kunta-
liitto vaikutti strategiansa mukaisiin EU-edunvalvonnan painopisteisiin 
Euroopan alueiden komitean lausuntotyössä. Euroopan neuvoston kunta- 
ja aluehallintokongressin toiminnassa painottui muun muassa kongressin 
prioriteettien määrittely uudelle toimikaudelle. Myös Kuntaliitto esitti nä-
kemyksensä kongressin painopisteistä. Kuntaliiton hallitus hyväksyi 
25.6.2020 Kuntaliiton kansainvälisen ja EU-toiminnan tavoitteet 2020-
2030. Tavoitteissa nostetaan esiin erityisesti kolme teemaa: kestävä kehi-
tys, digitalisaatio sekä proaktiivisuus ja uudet toimintatavat.  
 
Vuoden 2021 EU-edunvalvonnan kärkihankkeet määriteltiin komission 
työohjelman ja Kuntaliiton strategian pohjalta. Muun muassa sosiaalisten 
oikeuksien pilari on keskeinen edunvalvontakohde.  Myös kuntavaaleihin 
liittyviä kansainvälisiä näkökohtia on otettu esille järjestämällä Suomessa 
toimiville suurlähetystöille kuntavaalitilaisuus. Uusille luottamushenki-
löille tuotettavaan koulutusmateriaaliin sisällytetään EU- ja kansainvälistä 
aineistoa. 
 

Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi.  
 
 
54 
Vaalikelpoisuuden menettämisen toteaminen 
 

Seuraavat valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet, etteivät 
asetu ehdolle kuntavaaleissa, joten he menettävät vaalikelpoisuuden val-
tuuskuntaan 1.8.2021 alkaen. 
 
- Nelli Berg-Väänänen, KOK, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Sonja Koto, VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Seija Kuikka, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipiiri 
- Juha Kuisma, KESK, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Jaana Laitinen-Pesola, KOK, Satakunnan vaalipiiri 
- Mari Ojalammi, SDP, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Pirjo Rinne, VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Katri Sarlund, VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Väinö Friman, varajäsen, VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Riitta Karjalainen, varajäsen, KOK, Hämeen vaalipiiri 

 
Ruokolahden kunnan keskusvaalilautakunnasta 10.5.2021 saadun tiedon 
mukaan varajäsen Kristiina Helminen, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipii-
ristä, ei ole ehdolla kuntavaaleissa, joten hän menettää vaalikelpoisuuden 
valtuuskuntaan 1.8.2021 alkaen. 

 
 Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan, jos jäsenen todetaan menettäneen 

vaalikelpoisuutensa, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä 
ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi va-
rajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäinen va-
litsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada täyte-
tyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi. 
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Sen jälkeen, kun valtuuskunnan varsinaisen jäsenen on todettu menettä-
vän vaalikelpoisuutensa valtuuskuntaan 1.8.2021 alkaen, valtuuskunnan 
puheenjohtajan tulisi kutsua valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021 alkaen vaalituloksen mukaan seuraavat 
henkilöt:  
 
- Nelli Berg-Väänäsen sijaan varsinaiseksi jäseneksi Anssi Törmälän 
- Sonja Koton sijaan varsinaiseksi jäseneksi Susanna Suoniemen, koska 

Väinö Friman ei ole ehdolla kuntavaaleissa 
- Seija Kuikan sijaan varsinaiseksi jäseneksi Jonne Tynkkysen, koska 

Kristiina Helminen ei ole ehdolla Kuntavaaleissa 
- Juha Kuisman sijaan varsinaiseksi jäseneksi Minna Sarvijärven 
- Jaana Laitinen-Pesolan sijaan varsinaiseksi jäseneksi Matias Marttisen 
- Mari Ojalammin sijaan varsinaiseksi jäseneksi Esa Lahtelan 
- Pirjo Rinteen sijaan varsinaiseksi jäseneksi Jorma Randin 
- Katri Sarlundin sijaan varsinaiseksi jäseneksi Marko Lindbergin  
 
Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi myös pyytää valtuuskunnan vaalilau-
takuntaa määräämään uudet varajäsenet. Vaalituloksen mukaan uusiksi 
varajäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021 alkaen tulevat seu-
raavat henkilöt: 
 
- Tuija Kastari, KOK, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Hanni Joronen, VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri, koska Sonja Koto ja Väinö 

Friman eivät ole ehdolla kuntavaaleissa 
- Jukka Vuorinen, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipiiri 
- Jaakko Hänninen, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipiiri, koska Seija 

Kuikka ja Kristiina Helminen eivät ole ehdokkaina kuntavaaleissa 
- Pertti Hakanen, KESK, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Kari Kähkönen, KOK, Satakunnan vaalipiiri, koska Emilia Syväsalmi ei 

ole ehdokkaana kuntavaaleissa 
- Leena Nyyssönen, SDP, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Johannes Yrttiaho, VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Sini Heino, VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Marko Ahtiainen, KOK, Hämeen vaalipiiri 

 
Ehdotus Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta toteaa seuraavien 

jäsenten ja varajäsenten, jotka eivät ole ehdolla kuntavaaleissa, menettä-
vän 1.8.2021 alkaen vaalikelpoisuutensa valtuuskuntaan: 

 
- Nelli Berg-Väänänen, KOK, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Sonja Koto, VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Seija Kuikka, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipiiri 
- Juha Kuisma, KESK, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Jaana Laitinen-Pesola, KOK, Satakunnan vaalipiiri 
- Mari Ojalammi, SDP, Savo-Karjalan vaalipiiri 
- Pirjo Rinne, VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Katri Sarlund, VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri 
- Väinö Friman, varajäsen, VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri 
- Riitta Karjalainen, varajäsen, KOK, Hämeen vaalipiiri 
- Kristiina Helminen, varajäsen, KESK, Kaakkois-Suomen vaalipiiri /MK 

 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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55 
Vaalikelpoisuuden menettämisen toteaminen (Mira Nieminen) 
 

 Kuntaliiton valtuuskunnan varajäsen Mira Nieminen on ilmoittanut menet-
täneensä vaalikelpoisuuden Kuntaliiton valtuuskuntaan, koska hän ei 
enää ole kotikuntansa valtuutettu. Hänet on valittu valtuuskuntaan Hä-
meen vaalipiiristä perussuomalaisten ehdokaslistalta. 

 
Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan valtuuskunnan jäsenten tulee olla 
kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Jos jäsenen todetaan menettä-
neen vaalikelpoisuutensa, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen si-
jaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjes-
tyksessä ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uu-
deksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäi-
nen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada 
täytetyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi. 

 
Sen jälkeen, kun Mira Niemisen on todettu menettäneen vaalikelpoisuu-
tensa valtuuskuntaan, valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi pyytää val-
tuuskunnan vaalilautakuntaa määräämään uuden varajäsenen Hämeen 
vaalipiiristä perussuomalaisten ehdokaslistalta.  Vaalituloksen mukaan 
uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Marko Heino. 
 

Ehdotus  Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta toteaa Mira Niemi-
sen menettäneen vaalikelpoisuutensa valtuuskuntaan. 

 
Päätös  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
56 
Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 
 

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, 
tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 

 
10.8.2021 Hallituksen sähköpostikokous 
- Ehdotuksen tekeminen valtiovarainministeriölle Kevan valtuutetuista 

ja henkilökohtaisista varavaltuutetuista 1.9.2021 alkavalle toimikau-
delle         

26.8.2021 klo 10 
- Ajankohtaiskatsaus 
- Kuntaliiton talouskatsaus 
- Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2022 
- Kuntaliiton tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen käynnistäminen 

Ehdotus  Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
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57 
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 
 

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena 
10.8.2021.  
 
Kuntaliiton hallituksen sitä seuraava kokous pidetään torstaina 26.8.2021 
klo 10.00.  

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 
58 
Muut asiat 
  Todettiin että muita asioita ei ollut. 
 
 
59 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58. 
 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 
 Joona Räsänen        Nina Eriksson 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Käsitellyt asiat 47 § - 59 § 
                                                                                                                                                                    

 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Aika ja paikka 
 
 
Allekirjoitus  Meri Lumela 
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 20.5.2021 kokouksen etäosallistujista 
 
Varsinaiset jäsenet  
 
Puheenjohtaja Räsänen Joona  SDP 
I varapuheenjohtaja Rautio Sari   Kok., poistui klo 10.38  
II varapuheenjohtaja Tölli Tapani   Kesk. 
  

Kokko Annika  Kok. 
Sankelo Janne  Kok. 
Sazonov Daniel  Kok. 
Lehtonen Harri  SDP 
Lyly Lauri   SDP 
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Kesk. 
Taponen Merja  Kesk. 
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-maaliskuu 2021 
 
 
TUOTOT    

 
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 5 776 900 eu-
roa alittaen budjetin 6 021 600 euroa 244 700 eurolla.  
 

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 
 
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 57 400 euroa ylittäen budjetin  
36 300 euroa 21 200 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 
49 300 euroa budjetin ollessa 125 000 euroa eli budjettialitus on 
75 700 euroa. Muita tuloja kertyi 57 800 euroa. Niiden budjetti on 99 
300 euroa eli alitusta on 41 500 euroa.  
 
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 178 300 euroa. 
Niiden budjetti on 279 300 euroa eli budjetti alittuu 100 900 eurolla. 
 

Ulkoinen rahoitus 
 
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 936 300 euroa 
budjetin ollessa 1 078 100 euroa, joten budjetti alittuu 141 800 eurolla. 
 
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin sisältyy Kuntasää-
tiön tuki 268 900 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa.  
 
Projektien ja hankkeiden ulkoinen rahoitus ylittää budjetin 27 000 eu-
roa. Kuntasäätiön 2021 toiminta-avustusta 675 000 euroa ei ole vielä 
tuloutettu, joten sen osuus budjettialituksesta on 168 800 euroa. 
 

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat) 
 
Jäsenmaksut ovat 4 665 000 euroa. Budjetti 4 664 300 euroa ylittyy 
700 eurolla.  

 
 
KUSTANNUKSET 
 

Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 
3 898 100 euroa budjetin ollessa 3 900 800 euroa, jolloin budjetti alit-
tuu 2 700 eurolla.  

 
Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja  
edustuskulut  

 
Yhteissummaltaan 119 600 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, 
markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 
331 700 euroa yhteensä 212 100 eurolla.  
 
Muita henkilöstökuluja toteutuu 112 900 euroa budjetin ollessa 168 
900 euroa, mikä alittuu 56 000 eurolla.  
 



Matkakustannuksia toteutuu 5 600 euroa mikä alittaa budjetoidun 71 
800 euroa 69 000 eurolla. Alitus selittyy voimassa olevilla liikkumisra-
joituksilla ja -suosituksilla. Raportoidut matkakustannukset näyttävät 
13 200 euroa tuloa, joka selittyy osittain sillä, että tammikuussa on 
purettu 18 800 euroa tilinpäätösjaksotuksia  
(+13 200 = -5 600 +18 800).  
 
Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä 19 900 eu-
roa alittaen budjetoidun 54 800 euroa 34 900 eurolla. 
 

Vuokrat 
 

Toimitila- ja toimistokalustevuokria 371 500 budjetin ollessa 367 100, 
joka ylittyy 4 300 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Säätiölle mak-
settavien toimistotilojen vuokra 268 900, jonka rahoitustuottoihin 
merkitty Säätiön tuki kattaa. 
 

ICT-kustannukset 
 

ICT-kuluja toteutui 532 300 euroa alittaen budjetoidun 565 900 euroa 
33 600 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen 
osuus toteutuneista on 230 800 euroa alittaen budjetoidun 299 800 
euroa 69 000 eurolla. 

 
Ulkopuoliset palvelut 

 
Ulkopuoliset palvelut ovat 806 500 euroa budjetin ollessa 1 375 600 
euroa, jolloin budjettialitus on 569 000 euroa: 
 
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 144 300 euroa. Niitä 

budjetoitiin 883 100 euroa, joten budjetti alittuu 738 800 eurolla.  
- Konsernin hallintopalveluita toteutuu 292 200 euroa. Budjetti 

250 400 euroa ylittyy 41 700 eurolla.  
 

Muut toimintakulut 
 

Muut toimintakulu ovat 212 600 euroa. Budjetti 311 400 alittuu 98 800.  
 
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muita hallintokuluja toteutuu 

54 400 euroa. Budjetti 103 700 euroa alittuu 45 800 eurolla, jonka 
merkittävin tekijä on etäkokouksien määrän lisääntyminen. 

- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 61 300 euroa. Budjetti 156 900 
euroa alittuu 95 500 eurolla. 

 
Muut kulut yhteensä 

 
Muut kulut yhteensä ovat 2 042 500 euroa. Budjetti 2 951 700 euroa 
alittuu 909 200 eurolla. 
 

 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

Kaikki kustannukset ovat yhteensä 5 950 200 euroa, jolloin budjetti 6 
857 800 euroa alittuu 907 500 eurolla. 

 
 
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS 

 
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on  



-170 600 euroa budjetin ollessa -836 100 euroa. Eroa budjettiin on  
+665 500 euroa. 
 

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 363 000 euroa budjetin ol-
lessa 697 500 euroa. Eroa budjettiin on 665 500 euroa.  
 
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty voitto on 1 407 900 euroa budjetin 
ollessa 580 000 euroa. Eroa budjettiin on 827 900 euroa. 
 
Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla 
(OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto 
ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy 
Teamsista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden 
arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen. 
 
Sijoitussalkun markkina-arvo 31 3.2021 on 80,5 milj. euroa, mikä on 
+2,2 milj. euroa verrattuna 28.2.2021 tilanteeseen ja +3,3 milj. euroa 
verrattuna 31.12.2020.  
 
Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaa-
tetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirja-
taan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.  

 
 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 
 
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +1 192 400 euroa, kun se on 
budjetissa -138 600 euroa. Ero budjettiin on +1 331 000 euroa. 

 
 
YHTEENVETO 

Helmikuun 2021 kumulatiiviset tuotot ovat 242 000 euroa budjetoitua 
pienemmät. 

Kumulatiiviset kustannukset ovat 907 500 euroa budjetoitua pienem-
mät.  
 
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 665 500 euroa 
budjetoitua suuremmat. 
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KUNTALIITTO (pl. KT)   (1000€)
TOT

1-03/2021
BUD

1-03/2021
TOT - BUD

EDV
1-03/2020

TOT - EDV

TUOTOT
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 178 279 -101 404 -226
Ulkoinen rahoitus 934 1 078 -144 840 93
Jäsenmaksut 4 665 4 664 1 4 664 1
Tuotot yhteensä 5 777 6 022 -245 5 909 -132

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot -3 248 -3 251 3 -3 103 -145
Eläke- ja muut henkilösivukulut -647 -650 3 -623 -24
Henkilöstökulut yhteensä -3 895 -3 901 5 -3 726 -169

Poistot -10 -5 -4 -8 -2

Muut henkilöstökulut ja koulutus -113 -169 56 -109 -4
Vuokrat -371 -367 -4 -351 -20
Ict-kulut -532 -566 34 -501 -31
Matkat 13 -108 121 -84 97
Ulkopuoliset palvelut -807 -1 376 569 -1 269 463
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -20 -55 35 -58 38
Muut toimintakulut -213 -311 99 -445 233
Muut kulut yhteensä -2 043 -2 952 909 -2 818 775
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -5 948 -6 858 910 -6 552 605

Tuotto-/kulujäämä -171 -836 665 -643 472

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 363 698 665 -4 014 5 377

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 192 -139 1 331 -4 657 5 849



EU- ja kansainvälisen 
toiminnan raportti

Kuntaliiton hallitus 20.5.2021

Kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama

KV-tiimi, Asiakkuudet, verkostot ja kansainväliset asiat



Sisältö
1. Kuntaliiton kansainvälisen yhteistyön ja EU-edunvalvonnan tehtäväalueet

2. Kuntaliiton pitkän aikavälin EU- ja kv-tavoitteet 2021-2030 

3. Kuntaliiton EU-edunvalvonta kotimaassa ja Brysselissä 

4. Ajankohtaista EU-edunvalvonnassa

5. Yhteistyö Euroopan alueiden komitean kanssa

6. Yhteistyö Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö CEMR:n kanssa 

7. Kuntien maailman järjestö UCLG 

8. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 

9. Kuntien ja maakuntien tukeminen kansainvälisissä asioissa 

10. Yhteistyö sisarjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa 

11. Kuntaliiton kansainväliset vierailut 

12. Kysely kuntien ja maakuntien liittojen EU- ja kv-toiminnasta

13. Pitkän aikavälin EU- ja kv-tavoitteiden toimenpiteiden seuranta
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EU-edunvalvonnan ja kansainvälisen 
yhteistyön  tehtäväalueet

Kuntaliiton kaikki yksiköt tekevät omaa EU-edunvalvontaa ja kansainvälistä työtään 
substanssialansa osalta. Tämä raportti keskittyy Asiakkuudet, verkostot ja 
kansainväliset asiat –yksikön kv-tiimin toiminnan raportointiin. Kv-tiimin toiminnan 
keskeisiä tehtäväalueita ovat 

• EU-edunvalvonta kotimaassa ja Brysselissä 

• Yhteistyö Euroopan alueiden komitean kanssa ja Suomen valtuuskunnan 
sihteeristötehtävien hoitaminen 

• Yhteistyö Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kanssa ja Suomen 
valtuuskunnan sihteeristötehtävien hoitaminen 

• CEMR:n ja UCLG:n toiminnan koordinointi 

• Kuntien ja maakuntien kansainvälisen toiminnan tukeminen 

• Kansainvälinen yhteistyö mm. sisarjärjestöjen kanssa

• Maahanmuuttoasiat (vuoden 2020 loppuun asti)
3



Kuntaliiton pitkän aikavälin EU- ja kv-
tavoitteet 2021-2030

• Tavoitelaadinta toteutettiin vuorovaikutteisesti kuntien 
lähtökohdista käsin ja ennakointia hyödyntäen – tästä 
johtuen työ ei kata kaikkea kansainvälistä ja EU-
toimintaa, jota Kuntaliitossa tehdään, vaan täydentää 
sitä. 

• Kv-tavoitteet on laadittu tukemaan Kuntaliiton 
strategian painopisteitä:  Vaikuttavuus on kuntien 
kestävyyttä, vaikuttavuus tehdään erilaistuville kunnille, 
vaikuttavuus vaatii uudenlaista osaamista, vaikuttavuus 
on suunnan näyttämistä, vaikuttavuus tehdään 
verkostoissa ja vaikuttavuus vaatii vakaata taloutta

• Kerätystä materiaalista nousi kolme teemaa: kestävä 
kehitys, digitalisaatio sekä proaktiivisuus ja uudet 
toimintatavat. 

• Tavoitteiden alle koottiin toimenpiteitä, joita päivitetään 
tarvittaessa

• Tarkoituksena on vahvistaa koko Kuntaliiton eu- ja kv-
toimintaa ja valjastaa se paremmin kuntien 
hyötykäyttöön

• Tavoitteet tarkastetaan vuosittain ja ne päivittyvät 
tarpeen mukaan. 

4

Proaktiivisuus 
& uudet 

toimintatavat

Digitalisaatio

Kestävä 
kehitys



Kuntaliitto määrittelee vuosittain EU-
edunvalvonnan painopisteet Kuntaliiton strategian 
ja Euroopan komission työohjelman pohjalta.

Painopisteet toimivat Kuntaliiton EU-edunvalvonnan 
pohjana kotimaassa ja Brysselissä.

Pitkän aikavälin tavoitteet:

Kuntaliiton hallitus hyväksyi 25.6.2020 Kuntaliiton 
kansainvälisen ja EU-toiminnan tavoitteet 2020-
2030. Tavoitteissa nostetaan esiin erityisesti 
kolme teemaa: kestävä kehitys, digitalisaatio sekä 
proaktiivisuus ja uudet toimintatavat.
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Kuntaliiton EU-edunvalvonta



Painopisteet vuonna 2021

1. EU:n ohjelmakausi 2021–2027 -tärkeää elvytys 
ja uusi kasvu

2. EU:n kaupunkipolitiikka - kaupungit elinvoiman 
edistäjinä ja talouden moottoreina

3. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green 
Deal)

4. Euroopan digitaalinen valmius

5. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria 
koskeva toimintasuunnitelma

Kuntaliiton EU-edunvalvonta
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• Pääomamarkkinaunioni ja pankkiunioni 
• Uuden maahanmuuttosopimuksen 

mukaiset jatkotoimet 
• Arktinen strategia 
• Maaseutualueita koskeva pitkän 

aikavälin visio
• Eurooppalainen terveystietoalue 
• Eurooppalaisen koulutusalueen ja 

päivitetyn osaamisohjelman jatkotoimet 
• Lapsen oikeuksia koskeva EU:n strategia 
• EU:n vammaisstrategia 
• Sukupuoleen perustuvan väkivallan 

ehkäiseminen ja torjuminen 
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Kuntaliiton EU-edunvalvonta kohdistuu myös seuraaviin 
komission aloitteisiin:



Kuntaliiton Brysselin toimisto

Kuntaliiton Brysselin toimisto on toteuttanut yhteistyössä 
substanssiasiantuntijoiden kanssa Kuntaliiton EU-
edunvalvontaa valittujen painopisteiden mukaisesti.

Koronaviruksen seuranta alkoi toden teolla helmikuussa ja 
terveydellinen ja taloudellinen tasapainoilu nousi 
prioriteetiksi. Ennen kuin pandemia paheni toteutettiin 
Kuntaliiton 14 asiantuntijan koulutusmatka 2.-5.3.2020. 
Pääosin vierailut eri instituutioihin saatiin toteutettua ja osa 
tapaamisista järjestyi omalla toimistolla. 

Keväällä pandemiakriisin aiheuttamien vaikeuksien vuoksi 
jouduttiin miettimään uudenlaisia toimia talouden 
pelastamiseksi. Monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) rinnalle 
suunniteltiin ns. elpymispaketti. 

Monivuotisen rahoituskehyksen valmistelua oli tehty vuosia ja 
Kuntaliitto on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa mm. 
koheesiopolitiikan tulevaisuuteen. Uusi ohjelmakausi käsittää 
vuodet 2021-2027.

Kuntaliitto toteutti yhdessä Alueiden komitean kanssa 
paneelikeskustelun Turun Eurooppa Foorumissa, joka 
toteutettiin elokuun lopulla hybridi-mallilla.
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Euroopan alueiden komitea

• Suomen valtuuskuntaan kuuluu 9 
varsinaista ja 9 varajäsentä. Nykyinen 
valtuuskunta aloitti toimintansa 
tammikuussa 2020.

• Kuntaliitto toimii Suomen valtuuskunnan 
sihteeristönä ja vaikuttaa strategiansa 
mukaisiin EU-edunvalvonnan 
painopisteisiin komitean lausuntotyössä. 
Kuntaliiton asiantuntijat kommentoivat 
valiokuntien ja täysistuntojen 
lausuntoluonnoksia ja toimivat 
pyydettäessä esittelijöiden asiantuntijoina 
lausuntojen laatimisessa. Kuntaliiton 
Brysselin toimiston yhteistyö 
valtuuskunnan kanssa on tiivistä.

9



Euroopan alueiden komitea

Keskeisiä teemoja Suomen valtuuskunnan 
työssä:
• Sosiaalisten oikeuksien pilarin 

toimeenpanosuunnitelma
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Euroopan oikeudenmukaisten siirtymien 

toteuttaminen
• Vihreän kehityksen ohjelma 

paikallistasolla
• Itämeren alueen kysymykset
• Lapsen oikeuksia koskeva EU:n strategia
• Energia-asiat
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Yhteistyö Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö 
CEMR:n kanssa

Kuntaliitto osallistui aktiivisesti 
CEMR:n toimintaan vuonna 2020. 
Policy Committeen ensimmäinen 
kokous pidettiin Orléansissa
tammikuussa 2020, mutta 
toukokuulle suunniteltu 
kongressi jouduttiin vallitsevan 
pandemiatilanteen vuoksi 
perumaan. Koronapandemiasta 
toipuminen oli luonnollisesti yksi 
vuoden isoista teemoista ja tätä 
varten perustettiin uusi 
työryhmä: COVID-19 Task Force. 
Helsingin kaupunki esitteli omaa 
koronaelpymissuunnitelmaansa 
yhdessä ryhmän kokouksista.
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CEMR siirsi onnistuneesti muut 
kokouksensa verkkoon. Tämä 
mahdollisti esimerkiksi syksyn 
retriittiin tavallista laajemman 
luottamushenkilöiden ja 
asiantuntijoiden osallistumisen 
myös Suomesta. Retriitissä 
hiottiin tulevan vuoden 
työsuunnitelmaa sekä kestävän 
kehityksen tavoitteiden pohjalle 
rakennettua monivuotista 
strategiaa. Kristiina Hämäläinen 
piti puheenvuoron kestävästä 
rahoituksesta sekä Suomen 
prosessista 
elpymisrahavalmistelussa.



Paikallishallinnon maailmanjärjestö UCLG

UCLG:n maailmankonferenssi oli määrä 
järjestää lokakuussa Kiinan 
Guangzhoussa. Tilaisuus järjestettiin 
kuitenkin virtuaalisesti. Kuntaliitto 
konferenssissa edustivat Kristiina 
Hämäläinen ja erityisasiantuntija Laura 
Parsama. Kristiina Hämäläinen valittiin 
UCLG:n ”Opportunities for All, Culture 
and City Diplomacy: Keys to Sustainable
Development and Peace” –
politiikkaneuvostoon.
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Euroopan neuvoston kunta- ja 
aluehallintokongressi

Suomen valtuuskuntaan kuuluu 5 edustajaa ja viisi 
varaedustajaa. Suomen nykyinen valtuuskunta nimitettiin 
vuoden 2020 lopulla.

Sekä kevään että syksyn istunto 2020 peruttiin 
koronapandemian vuoksi ja korvattiin Statutory Forumilla, 
joissa Suomea edusti valtuuskunnan puheenjohtaja Atte 
Kaleva sekä Bureaun jäsen Liisa Ansala.

Kongressin tulevan kauden prioriteetteja muotoiltiin 
vuoden 2020 aikana ja Suomen valtuuskunta ja 
Kuntaliitto kommentoivat luonnosta aktiivisesti. Tämä 
tuotti tulosta, sillä valtuuskunnan painottamat asiat 
kuten operatiivinen toiminta, osallisuus ja viheliäisiin 
haasteisiin vastaaminen näkyvät vuoden 2021 
etäistunnossa hyväksytyissä prioriteeteissa. Valtuuskunta 
kokoontui istuntojen peruuntumisista huolimatta sekä 
osallistui komiteoiden kokouksiin aktiivisesti.
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Kuntien ja maakuntien tukeminen EU- ja  
kansainvälisissä asioissa

• Kuntien ja maakuntien EU-kv-
verkosto siirtyi tammikuussa 
kuntatalolla pidetyn kokouksen 
jälkeen verkkoon ja tapasi vielä 
kahdesti vuoden 2020 aikana. 
Verkosto toimii tärkeänä 
vertaisfoorumina kuntien ja 
maakuntien EU- ja kv-asioista 
vastaaville sekä ajankohtaisten 
asioiden välittämisen kanavana. 
Verkostolle välitettiin vuoden aikana 
ajankohtaista tietoa kuntakentän EU-
ja kv-asioista kuukausittain.
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• Koronapandemian vuoksi 
kansainväliset vierailut peruttiin. 
Muutamia vierailuja järjestettiin 
virtuaalisesti.

• Vuonna 2020 uudistettiin ohjeistus 
liittyen Kuntaliiton kansainvälisiin 
vierailuihin.

Kuntaliiton kansainväliset vierailut
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• Kyselyn tarkoituksena kartoittaa kuntien ja maakuntien liittojen EU- ja 
kansainvälisen toiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä kuntien toiveita 
Kuntaliiton EU- ja kansainväliseen toimintaan.

• Kysely oli varsin laaja ja siinä pyydettiin tietoja mm.
• EU ja kansainvälisen toiminnan henkilöstömäärästä ja sen sijoittumisesta
• EU ja kansainvälisen toiminnan tavoitteista
• EU ja kansainvälisen toiminnan hyödyistä ja niiden mittamisesta
• Ystävyyskuntatoiminnasta ja sen aktiivisuudesta sekä erityisesti Venäjälle ja 

Kiinaan suuntautuvan yhteistyön sisällöstä, mahdollisuuksista ja haasteista
• EU-rahoitusohjelmien hyödyntämisestä
• Koronan vaikutuksista

• Kyselyn yhteenveto löytyy 
täältä: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2097-kuntien-ja-
maakuntien-liittojen-eu-ja-kansainvalinen-toiminta

Kysely kuntien ja maakuntien liittojen 
EU- ja kansainvälisestä toiminnasta
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2097-kuntien-ja-maakuntien-liittojen-eu-ja-kansainvalinen-toiminta


Kuntaliiton EU- ja 
kansainvälisen toiminnan 

tavoitteet 2021-30
väliraportti 5/2021
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Toimenpide-ehdotus Kuntaliiton strateginen 
painopiste, jota tukee

Kohderyhmät,
kumppanit

Aikataulu Alustavat 
vastuutahot

Kuntaliiton EU-työ rakennetaan EU -
ohjelmakaudella 2021-2027 Green Deal -
kokonaisuuden pohjalta eri sektoreilla (talous, 
ympäristö, liikenne, TKI, osaamisen vahvistaminen, 
ihmisten osallisuuden edistäminen, sosiaalinen 
kestävyys) 

• Vaikuttavuus on kuntien 
kestävyyttä

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Vaikuttavuus tehdään 
erilaistuville kunnille

• Vaikuttavuus tehdään 
verkostoissa

C6, C23
Seutukaupungit
Kehyskunnat
Pienet kunnat
Maakuntien liitot
VNK, Sitra
YM, EK, MTK
Alueiden komitea
aluetoimistot

Eu-verkosto,
Kaikki yksiköt, 
KV-tiimi

Rakennamme Ystävyyskaupunkitoiminta 2.0 
erityisesti Aasian ja Kiinan suuntaan yhteistyössä 
UM:n ja Business Finlandin kanssa yritys- ja TKI-
yhteydet huomioiden.

Selvitämme Kiina-yhteistyön mahdollisuudet 
suomalaisille kunnille yhteistyössä Team Finland –
verkoston kanssa
(Esim. kolmikantayhteistyö)

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Tehdään verkostoissa
• Vaatii uudenlaista 

osaamista

Team Finland-verkosto 
(ministeriöt, 
edustustoverkko, 
Business Finland, 
Finnvera, Tesi, ELY-
keskukset, Patentti- ja 
rekisterihallitus, VTT, 
Finnfund, Finnpartnership
sekä Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit)
C21-Kiina-verkosto
Kunnat
Sisarliitot
järjestöt
CEMR
UCLG
Tekes

KV-tiimi 
Verkostovastaa
vat 

Kuntaliiton toiminta  maailmanlaajuisen 
kattojärjestön UCLG:n kanssa on suunnitelmallista 
ja tavoitteellista yhteistyössä kuntien ja 
asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi SDG-teemojen 
osalta.

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Tehdään verkostoissa

C6, UCLG, CEMR, FCG, 
sisarjärjestöt, UM

KL:n SDG-
ryhmä
KV-tiimi 

1. Kestävä kehitys

Käynnissä

Aloitetaan 
ensimmäisenä

Aloitetaan 
myöhemmin

Käynnissä

Aloitetaan 
ensimmäisenä
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Toimenpide-ehdotus Kuntaliiton strateginen 
painopiste, jota tukee

Kohderyhmät,
kumppanit

Aikataulu Alustavat 
vastuutahot

Toteutamme EU:n 
tulevaisuuskonferenssin alueellisia 
tilaisuuksia yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa.

• Vaikuttavuus on 
suunnan näyttämistä

• Vaatii uudenlaista 
osaamista

• Kuntien kestävyyttä

Kaikki kunnat
Alueiden komitea
Komission Suomen 
toimisto
CEMR
maakuntaliitot

Viestintä
KV-tiimi
FCG

Vahvistamme pohjoismaista yhteistyötä 
Ruotsin Kuntaliiton kanssa solmitun 
sopimuksen teemojen kautta

• Vaikuttavuus on 
suunnannäyttämistä

• Tehdään verkostoissa
• Vaatii uudenlaista 

osaamista
• Vaatii vakaata taloutta

SKR
suomalaiset ja 
ruotsalaiset kunnat

KDJ/strategiayksi
kkö

Selvitämme mahdollisuudet tukea kuntia 
kehitysyhteistyössä, esimerkiksi EU:n 
Afrikka-strategian tuomat 
mahdollisuudet. 

• Vaikuttavuus on 
suunnannäyttämistä

• Tehdään verkostoissa
• Vaatii uudenlaista 

osaamista
• Vaatii vakaata taloutta

C23, muut?
Urpilaisen kabinetti
Afrikka-verkosto
CEMR Platforma
EN:n kunta- ja 
aluehallintokongressi

KV-tiimi
FCG

Kotikansainvälisyys – toteutamme 
kuntien kanssa projektin organisaatioiden 
(myös KL:n) sisäisen kansainvälistymisen 
edistämiseksi, ml. brändityö sekä 
kansainvälisyyden sitomiseksi kuntien 
strategioihin.   

• Vaikuttavuus on 
suunnan näyttämistä

• Tehdään verkostoissa
• Vaatii uudenlaista 

osaamista

C6
C23
Kehyskunnat
Seutukunnat
Pienet kunnat
Suomessa toimivat kv-
järjestöt

KDJ
Lakiyksikkö
HR
KV-tiimi
AYK

1. Kestävä kehitys

Aloitetaan 
myöhemmin

Käynnissä

Aloitetaan 
ensimmäisenä
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Toimenpide-ehdotus Kuntaliiton strateginen 
painopiste, jota tukee

Kohderyhmät,
kumppanit

Aikataulu Alustavat 
vastuutahot

Rakennamme kuntien kanssa EU-
rahoitteisen hankkeen kuntien digiloikan 
edistämiseksi.

Työ integroidaan kuntien digikyvykkyys-
ratkaisutiimin toimintaan.

• Vaikuttavuus tehdään 
verkostoissa

• vaikuttavuus vaatii 
vakaata taloutta

• Vaikuttavuus on 
suunnan näyttämistä

C6, C23 Tietoyhteiskuntay
ksikkö 
KV-tiimi

Teemme suunnitelman entistä 
proaktiivisemmasta tiedonvälityksestä 
valmisteilla olevista EU-digialoitteista

• Vaikuttavuus on 
suunnan näyttämistä 

Kaikki kunnat
Sisarliitot
CEMR

KV-tiimi 

Fasilitoimme kv-toiminnan mittarointi-
ja ennakointityöpajoja kunnille sekä 
selvitämme mahdollisuuden kerätä 
kansainvälistä verrokkidataa (myös 
isoista ilmiöistä) kuntien kansainvälisen 
toiminnan tueksi. 

• Vaikuttavuus on 
suunnan näyttämistä

• Vaikuttavuus vaatii 
uudenlaista osaamista

C6, C23, pienet 
kunnat
sisarliitot

KV-tiimi
Tietoyhteiskuntay
ksikkö
Strategiayksikkö
FCG
KDJ

2. Digitalisaatio

Aloitetaan 
myöhemmin

Käynnissä

Aloitetaan 
ensimmäisenä
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Toimenpide-ehdotus Kuntaliiton strateginen 
painopiste, jota tukee

Kohderyhmät,
kumppanit

Aikataulu Alustavat 
vastuutahot

Rakennamme vahvasti etunojaisen, proaktiivisen 
ja horisontaalisen edunvalvontamallin EU-
vaikuttamiseen. Esim.
• EU-painopistetyö tehdään vuorovaikutteisesti 

kuntien kanssa alusta lähtien (mm. Urban 
Agenda-työ)

• Vaikutetaan EU-TKI-rahoitukseen, jotta se on 
entistä paremmin kuntien hyödynnettävissä, 
tuetaan alustatyötä

• Rakennetaan toimintamalli, jonka kautta 
kunnat osallistuvat EU-jaostotyöhön

• Tehostetaan EU-kv-asioiden viestintää 
kuntiin uuden viestintäsuunnitelman ja 
vastuutuksen avulla

• Vaikuttavuus tehdään 
verkostoissa

• vaikuttavuus vaatii vakaata 
taloutta

• vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

C6
C23
Seutukaupungit
Kehyskunnat
Maakunnat
EU-edunvalvonnan 
yhteistyökumppanit 
Brysselissä ja 
Suomessa 
Suomen pysyvä 
edustusto EU:ssa
Komissio
Parlamentti
Alueiden komitea 

Viestintä
Edunvalvonta
KV-tiimi
Johto
Strategiayksikkö
AYK
Tietoyhteiskuntayksik
kö
Kaikki yksiköt

Lisäämme vuorovaikutteisuutta suurten 
kaupunkien ja kansallisen ennakointi- ja 
innovaatioverkoston välillä.

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Vaikuttavuus vaatii 
uudenlaista osaamista

6Aika-ohjelma
VM/OECD
VNK, TUTU, Sitra

Strategia/KDJ

Tuemme kuntia niiden omien kansainvälisten 
verkostojen hyödyntämisessä.
Esim.
- Edunvalvontatyökalu
- Benchmark-työ
- projekti

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Vaikuttavuus vaatii 
uudenlaista osaamista

• Vaikuttavuus tehdään 
verkostoissa

C6 pilotti, 
myöhemmin C23, 
seutu- ja 
kehyskunnat
Pienet kunnat
FCG

FCG

Osallistumme kunta-valtio –jalostamon työhön 
maahanmuutto –teemassa, jossa etsitään 
ratkaisuja Ulkomaalaisen yrityksen perustamisen 
ja työntekijän palvelutarjontaan sekä 
hyödynnetään löytyneitä ratkaisuja 
toimenpiteiden laadinnassa.

• Vaikuttavuus on suunnan 
näyttämistä

• Tehdään verkostoissa
• Vaatii uudenlaista osaamista

Vero ja International 
House Helsinki, 
Kohdemaana Kiina

Tietoyhteiskuntayksik
kö
Strategiayksikkö
KV-tiimi

3. Proaktiivisuus ja toimintatapojen uudistaminen

Aloitetaan 
myöhemmin

Käynnissä

Aloitetaan 
ensimmäisenä
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