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Opas kriisiviestintään
• Yleisopas kaikkiin erityistilanteisiin

• Kunnan ja kuntayhtymän omien ohjeiden 
pohjaksi

• Tärkeimmät ohjeet: nopeus ja avoimuus, mutta 
samalla selkeys, vahvistetut tiedot ja 
yksityisyyden suoja. Kaikki välineet käyttöön!

• Lyhyt muistilista koronatilanteen 
verkkoviestintään

• Täydennetään syksyllä kokemusten kautta

• Lue lisää     

• Lataa julkaisu
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https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/kuntiin-uusittu-kriisiviestintaopas
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3648


Uusi julkaisu: Vinkkejä järjestöyhteistyöhön

• Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen kunnassa 
on eri toimijoiden yhteinen asia.

• Kunta toteuttaa strategiaansa järjestöjen kautta ja 
tukee järjestöjä niiden toiminnassa.

• Vapaaehtoistoiminta on parasta kestävän 
kehityksen ja yhteisöllisyyden toteuttamista.

• Miten yhteistyö järjestetään – mallit Utajärveltä ja 
Vaalasta.
• Elinvoimasopimus, hyvinvointisopimus
• Elinvoimaryhmä, ikäkausiryhmät
• Hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointikortit
• Osallistava budjetointi, avustusjärjestelmä

• Lue lisää Lataa julkaisu
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https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/uusi-julkaisu-kaksi-mallia-jarjestoyhteistyohon
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3646


Tulossa:

Opas kuntalaisten 
osallistumisen arviointiin.

Saatavilla 8.6. alkavalla viikolla
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Lisätietoja: Sirkka-Liisa Piipponen, erityisasiantuntija, 
Kuntaliitto
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Kuntalais- ja kuntapäättäjätutkimukset 2020

• Itsenäisenä kokonaisuutena keväällä ja syksyllä 2020 
toteutettavat tutkimusprojektit, jotka tulevat liittymään 
myös osaksi Kuntaliiton tulevaa uutta tutkimusohjelmaa 
”Erilaistuva KuntaSuomi 2025”.

• 43 tutkimuskuntaa – edustava otos erikokoisista ja 
erityyppisistä kunnista ympäri Suomea.

• Kuntalaiskyselyn tiedonkeruu käynnissä, kysely lähtenyt 
yhteensä 30 500 kuntalaiselle 43 tutkimuskunnassa. 

• Päättäjätutkimus toteutetaan alkusyksyllä.
• Tuloksia syksystä 2020 alkaen.

www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020
www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020

Lisätietoja: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, 
marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi, @M_PekolaSjoblom

http://www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020
http://www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020
mailto:marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi


Kenestä Vuoden valtuutettu 2020?

Arviointikriteereitä:
• Yhteistyötaidot ja uudistamiskyky
• Vuorovaikutus kuntalaisten kanssa
• Strategista, avointa ja pitkäjänteistä toimintaa

Kilpailun tavoitteita:
• Arvostusta luottamushenkilötyölle
• Evästyksiä taitokehikon rakentamiseen
• Kuntavaalit vuoden päästä!

Ehdota Vuoden valtuutettua 10.3.-14.8.
www.kuntaliitto.fi/vuodenvaltuutettuVuoden valtuutettu 2019 Hilkka Kemppi, Asikkala



Teemana kestävät kunnat

Puoluejohdon paneeli • Bengt Holmström • Taloustorstai

Vuoden tärkein kohtaamispaikka • Ajankohtaiset seminaarit kaikille toimialoille • Suomi 
kestävän kasvun uralle • Kestävän kehityksen kuntaesimerkit • Parhaiden palkitseminen 

• Kuntien työllisyyskokeilut • Verkostoituminen • Studiovieraat • Kumppaneiden 
tietoiskut • Kilpailut • Messulehti • Paljon muuta

verkossa

kuntamarkkinat.fi

9.-10.9.2020

https://kuntamarkkinat.fi/2020/05/18/kuntamarkkinat-jarjestetaan-verkossa/

https://kuntamarkkinat.fi/2020/05/18/kuntamarkkinat-jarjestetaan-verkossa/


Uutta syksyllä 2020: 
DEMOKRATIADEBATIT

Ajankohtaisia demokratiakuulumisia 
ja –keskusteluja webinaarin 
muodossa noin kerran kuussa.



Kuntademokratia 
on liikettä


