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• 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

Kehyskuntaverkosto on 28 kunnan muodostama 
yhteistyöverkosto



Kehyskuntaverkoston perustehtävä on 

toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana.

Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä 

ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä 

vahvistamalla.

Verkosto haluaa kirkastaa kehyskuntien 

roolia ja merkitystä seudullisella ja kansallisella tasolla. 



Verkosto välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien 
tarpeista ja näkemyksistä Kuntaliitolle, ministeriöille ja 
muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, 
tiedotusvälineille ja kansalaisille

Tiedonvälitys ja vaikuttaminen tapahtuvat 
päättäjätapaamisina ja kannanottoina, ja 
kohdistuvat erityisesti kuntien kannalta keskeiseen 
lainsäädäntöön ja politiikkaohjelmiin.



Kaupunki-

seudun

väestö 
yhteensä

Kehyskuntien 

osuus koko 

kaupunki-

seudun 
väestöstä

Turun 
kaupunkiseutu 296 019 35,9

Tampereen 
kaupunkiseutu 385 301 39,8

Oulun 
kaupunkiseutu 255 193 20,9

Lahden 
kaupunkiseutu 186 952 36,0

Kuopion 
kaupunkiseutu 149 648 21,0

Jyväskylän 
kaupunkiseutu 169 263 17,2

Joensuun 
kaupunkiseutu 103 047 26,2

Yhteensä 1 545 423

Koko maa 5 513 130 8,5

Kehyskunnat ovat merkittävä osa kaupunkiseutuja

28 kuntaa

470 000
asukasmäärä

30 400 kpl

yritysten toimipaikkaa

19 100 M€/vuosi

yritysten liikevaihto

85 800 
henkilöstö yrityksissä

Lähde: Tilastokeskus

1,5 milj.
keskuskuntineen 





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 – mihin 
pyritään?



Kehyskuntaverkoston yhteistä edunvalvontaa 
tähän saakka:

2017 Kannanotto kasvupalvelu -uudistukseen 

• Kannanotossa kehyskunnat kehottivat kiinnittämään huomiota siihen, 
että niille kaupunkiseuduille, jotka haluavat järjestää kasvupalveluja 
omalla alueellaan tulee antaa siihen mahdollisuus valmisteilla 
olevassa lainsäädännössä. 

2016 Kannanotto maakunta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistukseen 

• Kannanotossa kiinnitettiin huomiota maakuntauudistuksen 
aikatauluun sekä mm. 
• Rahoitusmalli vaarantaa peruskuntien elinvoiman
• Toimintojen keskittäminen ei ota huomioon alueiden 

ominaispiirteitä
• Omaisuusjärjestelyssä kunnat joutuvat kantamaan riskin
• Elinvoiman edistäminen, työllisyys
• Valtion on vastattava toimeenpanokustannuksista
• Maakunnilla ei ole yhteistyövelvoitetta kuntiin



Kehyskuntaverkoston yhteistä edunvalvontaa 
tähän saakka:

2015 Kuntien rahoitus turvattava itsehallintoalueita 
valmisteltaessa 

• Kehyskunnat ottivat kantaa itsehallintoalueiden rahoitusta koskevaan 
valmisteluun. 

”Koska kunnat huolehtivat jatkossakin myös muiden perustuslain 
suojaamien perusoikeuksien hoidosta – kuten opetuksesta ja 
varhaiskasvatuksesta – on niiden hoitamisen edellytykset turvattava 
kannustavan rahoitusratkaisun avulla. Myös perustuslain 
rahoitusperiaate edellyttää, että kunnille turvataan riittävät 
voimavarat niille jäävien tehtävien hoitamiseksi.”



Kehyskuntaverkoston 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.



2. Saavutettavuus 

• Kehyskuntien merkitys kaupunkiseutujen ja koko maan elinvoimalle on merkittävä. 
Kehyskunnissa asuu lähes 500 000 ihmistä ja niissä toimii yli 30 000 yritystoimipaikkaa. 
Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kehyskunnat tarjoavat 
hyvät edellytykset pk-yritysten toiminnalle ja työpaikkojen kasvulle. Kasvukunnille on luotava 
kannustimet jatkuvan kasvun ylläpitoon ja edistämiseen. 

• Kehyskunnat tarjoavat myös monipuolisia asumisen vaihtoehtoja ja monet lapsiperheet 
ovat valinneet kehyskunnan asuinpaikakseen. Lasten ja nuorten osuus väestöstä on 
kehyskunnissa usein suurempi kuin muualla. Lasten osuus on huomioitava 
valtionosuusuudistuksessa ja laskelmien on vastattava todellisia kustannuksia. 

1. Kansallinen kilpailukyky ja hyvinvointi

• Toimiva liikenneinfrastruktuuri ja saavutettavuus ovat kehyskunnille tärkeitä. Sekä 

kaupunkiseutujen väliset liikenneyhteydet että kaupunkiseudun sisäisen liikenteen 

toimivuus ovat kehyskuntien keskeisiä tavoitteita. 

• Kaupunkiseutujen välinen liikenne 

Raideliikenteen kehittäminen (tunnin juna, Pohjanmaan rata, Itärata) 

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen 

Alueelliset lentokentät ja lentoliikenne 

• Kaupunkiseutujen sisäinen liikenne 

Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen kehyskunnan ja keskuksen välillä.

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen 



3. Kaupunkiseutupolitiikka 

• Kehyskunnat ovat merkittävä osa kasvavien kaupunkiseutujen elinvoimaa. 

• Kaupunkiseutusuunnittelu on tarpeellista ja se on järjestettävä kuntapohjaisesti tai 
kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä. Sopimuksellinen suunnittelu valtion kanssa on 
toimiva keino tuloksellisen kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseksi. Sopimuksellisuudessa 
on huomioitava kunkin seudun omat tarpeet ja edellytykset.  

• Kasvupalvelujen toteuttamiseksi kaupunkiseuduilla kunnat haluavat vastata yhteistyössä 
innovaatio- ja elinvoimapolitiikasta sekä kasvu- ja työllisyyspalveluista. Kaupunkiseuduilla 
tulee olla resurssit ja mahdollisuudet hakea omaan tilanteeseensa parhaiten sopivia 
ratkaisuja itsenäisesti. 

4. Rahoitusaseman vahvistaminen

• Kunnille on osoitettava riittävät voimavarat niille maakuntauudistuksessa jäävien 

tehtävien hoitamiseksi. Sote- ja terveyspalveluiden siirtymisestä maakunnille ei saa 

jäädä kunnille pysyvää rahoitusvastuuta.

• Kaupunkiseutujen asema on huomioitava jos kunta-valtio taloussuhteisiin on tulossa 

muutoksia.



Esimerkkejä verkoston toiminnasta vuonna 2018

• Verkoston toimintaa tehostettu palkkaamalla koordinaattori

• Verkoston kesinäisen toiminnan tiivistämistä

• Verkostotapaamisia 

• Vertaiskehittämistä (esim. Muurame-Kangasala)

• Kehyskuntien elinvoima-analyysi

• Selvitys seutuyhteistyöstä kaupunkiseuduilla 

• Yhteistyön rakentamista keskuskaupunkien kanssa

• Yhteistapaaminen C21:n kanssa syyskuussa

• Sovittu säännöllisestä yhteistapaamisesta jatkossa

• Edunvalvontaa

• Kansanedustajien tapaaminen 29.11.2018

• Verkoston tunnettavuuden parantamista

• Viestintää 

• Blogisarja

• Nettisivut



• Huomioidaan vaalit ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen 

• Suhteiden luominen uusiin kansanedustajiin 

• Lisää näkyvyyttä verkostolle, viestinnän tehostamista 

• Identiteetin vahvistamista (mm. kriteerit kehyskuntaverkostoon liittymiselle)

• Jatketaan bencmarkkausta erilaisten vertailujen ja selvitysten muodossa

• Kannanottoja tarvittaessa 

• kehyskuntaverkoston omat kannanotot

• tarpeen tullen myös yhteisiä kannanottoja keskuskaupunkien kanssa

Nostoja vuodelle 2019 suunnitelluista toimista



Kehyskunnat ovat maan vetovoimaisimpia

30.11.201815

Sijoitus Kunta

1 Pirkkala

2 Kauniainen

3 Naantali

4 Siilinjärvi

5 Kaarina

6 Lapua

7 Lieto

8 Raisio

9 Seinäjoki

10 Hollola

11 Laihia

12 Heinola

13 Kuusamo

14 Lempäälä

15 Kontiolahti

16 Tampere

17 Valkeakoski

18 Sipoo

19 Ulvila

20 Hyvinkää

21 Espoo

22 Paimio

23 Joensuu

24 Kuopio

25 Kerava

26 Helsinki

27 Turku

28 Nokia

29 Järvenpää

30 Riihimäki

31 Laukaa

32 Kauhajoki

33 Ylöjärvi

34 Tuusula

35 Lohja

36 Porvoo

37 Mikkeli

38 Mustasaari

39 Jyväskylä

Sijoitus Kunta

1 Jomala

2 Kauniainen

3 Lemland

4 Pirkkala

5 Lempäälä

6 Kittilä

7 Sipoo

8 Lieto

9 Tuusula

10 Nokia

11 Ylöjärvi

12 Nurmijärvi

13 Kontiolahti

14 Kaarina

15 Rusko

16 Siuntio

17 Uurainen

18 Kirkkonummi

19 Mäntsälä

20 Espoo

21 Mustasaari

22 Askola

23 Kustavi

24 Seinäjoki

25 Muurame

26 Vihti

27 Geta

28 Liminka

29 Valkeakoski

30 Kempele

31 Järvenpää

32 Ilmajoki

33 Kangasala

34 Vantaa

35 Paimio

36 Masku

37 Laukaa

38 Hammarland

39 Pyhtää
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roKeltaisella merkityt 

kunnat ovat sijoittuneet 

kärkisijoille Timo Aron 

vetovoimatutkimuksessa 

ja viimeisimmässä 

asukastyytyväisyyttä 

mittaavassa EPSI 

Ratingin -tutkimuksessa.

Jaana Halonen/Kuntaliitto 27.2.2018

kuntarajat©MML

Harmaat pisteet kartalla ovat 

maakuntakeskuksia.



Kiitos.
Oskari Auvinen

+358 40 1336 311

oskari.auvinen@kangasala.fi


