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Fokusta tarkentamassa! 
 

 
Vettä tihuutti, räntäsade pisteli kasvoja, näkyvyys eteenpäin oli huono, kun tapasimme Hallinnon ja 

kuntatutkimuksen tiedepäivien merkeissä Rovaniemellä. Vuorossaan toisien tiedepäivien teemana 

olivat kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio – tahdon asia. Päivien ohjelmassa keskustelu kum-

pusi digitalisaatioon liittyvistä toiveista ja mahdollisuuksista, osana hallinnon keskeisten reformien ta-

voittelemista tehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista. Kutsuttuna pääpuhuja 

professori Birgit Jaeger Roskilden yliopistosta paneutui digitalisaatioon kunnan opetus- ja sivistysteh-

tävän viitekehyksessä. Marraskuun pimeys kehysti tiedepäivien virallista ja epävirallista ohjelmaa ja 

muistutti, että digitalisaation aikakautenakin yhteenkokoontumisella ja kasvokkain tapaamisella on 

oma arvonsa.  

 

Marraskuun tuulet vaihtuivat joulun odotukseen ja on aika paketoida Kunnallistieteen yhdistyksen 47. 

toimintavuosi. Tässä jäsenkirjeessä on kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. Syysko-

kouksessa valitaan yhdistyksen hallitus tulevalle vuodelle. Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, 

toimi nopeasti ja ole yhteydessä yhdistyksen toimihenkilöihin (sihteeri@focuslocalis.fi / jasensih-

teeri@focuslocalis.fi). Tarvitsemme ja toivotamme tervetulleiksi kaikki hallitustyöskentelystä kiinnos-

tuneet, tämä aika paikallis- ja aluehallinnollisissa pyörteissä kaipaa tahtoa ja myös yhdistyksemme 

osalta tarkkaa fokusta.  

 

Syksyn aikana kysyimme sinulta yhdistyksemme jäsen näkemystäsi Kunnallistieteen yhdistyksen fo-

kuksen tarkentamisesta ja sen myötä yhdistyksen uudelleennimeämisestä. Focus Localis ry sai vahvan 

kannatuksen myös teiltä. Ilolla tuokin tämän vuoden hallitus nimenmuutosasian sääntömääräisen 

syyskokouksen päätettäväksi.  

 

 

Kiitos ja kumarrus! 

 

 

Lotta-Maria 

KTYn puheenjohtaja 
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Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 

 

Aika:   19.12.2018 kello 14.00     

Paikka:  Tampereen yliopisto, Pinni A4014, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
Etäyhteys: ACP-yhteys: https://connect.funet.fi/syyskokous/   
 

Asialista 

1 Kokouksen avaus 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

  2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

  2.2 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

  2.3 Kahden ääntenlaskijan valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 Asialistan hyväksyminen 

5 Sääntömääräisen kevätkokouksen 2018 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa) 

6 Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019 

7 Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2019 

8 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

9 Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja hänen varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019  

10  Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten kutsutapa tulevana vuonna 

11  Muut asiat 

12 Kokouksen päättäminen 

 
 
 
 

Lotta-Maria Sinervo    Paula Rossi 
puheenjohtaja     tiedotussihteeri 
lotta-maria.sinervo@uta.fi   paula.rossi@uta.fi 

  

https://connect.funet.fi/syyskokous/
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2019 
 

1 Yleistä 

Kunnallistieteen yhdistys – Föreningen för kommunalvetenskap ry toimii edistääkseen kunta-alaan 
kohdistuvaa tutkimusta sekä tutkimuksen, tieteen ja käytännön kuntaelämän välistä yhteistyötä. Yh-
distys toimii eri tieteiden, yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja muiden kunta-asioista kiinnostuneiden 
välillä. Vuodelle 2019 yhdistyksen päätavoitteena toiminnan ja tutkimuksen vahvistaminen ja levit-
täytyminen sekä kansallisesti että kuntarajojen ylitse.  

Tähän tavoitteeseen liittyen vuoden 2018 hallitus on avannut hallitusrekrytoinnin vuodelle 2019 ja 
myös valmistelee yhdistyksen nimen muutosta. Vuoden 2018 hallitus on valmistellut yhdistyksen 
nimen muuttamista yhteneväiseksi Focus Localis –tiedejulkaisun kanssa. Nimenmuutos vaatii sään-
tömuutoksen ja 2/3 äänestykseen osallistuneista kannatuksen. Hallitus ehdottaa syyskokoukselle 
2018 päätettäväksi Kunnallistieteen nimenmuutos Focus Localis ry:ksi ja samalla ehdotetaan päivi-
tettäväksi yhdistyksen säännöt muiltakin osin. Nimenmuutoksesta on tehty jäsenistölle kysely loka-
marraskuussa 2018. Kyselyä käytetään pohjana nimenmuutoksen valmistelussa. Nimenmuutoksen 
taustalla on ajatus siitä, että yhdistys pystyisi jatkossa entistä paremmin vastaamaan entistä laajem-
paan alue- ja paikallishallinnolliseen toiminnalliseen kokonaisuuteen.  

Yhdistyksen tärkeimpiä käytännön toimintamuotoja ovat Kunnallistieteen päivien ja tutkijaseminaa-
rien järjestäminen sekä Focus Localis -tiedelehden julkaiseminen. Näiden avulla tuetaan kunta-alaan 
kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä luodaan ja ylläpidetään yhteyksiä kunta-alalla toimiviin ja 
alan tutkimusta harjoittaviin tahoihin. Lisäksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 
ajankohtaisista teemoista. 

 

2 Jäsenistö  

Yhdistyksessä on 14.11.2018 yhteensä 260 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 212, opiskelijajäseniä 
16, yhteisöjäseniä 29 ja kunniajäseniä 3. 

Jäsenyyden perustana on jäsenmaksun maksaminen. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta, 
loppuu Focus Localis -tiedejulkaisun postitus jäsenelle. Jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, kun jäsen-
maksut ovat kahden peräkkäisen vuoden ajalta maksamatta.  

Vuonna 2018 yhdistys on suorittanut jäsenmarkkinointia sekä tiedepäivillä, sosiaalisen median että 
yhdistyksen verkkosivujen kautta. Vuonna 2019 jäsenhankinta ja –markkinointi jatkuu samalla lin-
jalla, mutta toiminnassa keskitytään erityisesti yhteisöjäsenten, sekä opiskelijayhteistyön kautta 
opiskelijajäsenten hankintaan. Yhdistys osallistuu esimerkiksi hallintotieteitä opiskelevien opiskeli-
joiden Hallintotieteilijä –päivään.  
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3 Viestintä 

Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköisillä jäsenkirjeillä kaksi kertaa vuodessa sekä 
tarvittaessa yhdistyksen omassa tiedejulkaisussa. Yhdistys tiedottaa myös sähköisesti Yhdistysrekis-
terin kautta. Tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla www.focuslocalis.fi, Facebookin yh-
teisösivulla sekä Twitter-tilillä (@focuslocalis). Tapahtumien lisäksi kotisivuilla esitellään Focus Loca-
lis -tiedejulkaisun sisältöjä.  

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kotisivujen kautta sekä ilmoittautua yhdistyksen järjestämiin tapah-
tumiin. Lisäksi kotisivuille laitetaan mahdollisuuksien mukaan Kunnallistieteen päivien esiintyjien ja 
rinnakkaissessioissa esiintyvien tiivistelmiä.  

 

4 Tapahtumat 

Kunnallistieteen yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja tieteellisten seminaarien tavoitteena on 
kehittää kunta-alaan kohdistuvan tutkimuksen teoreettista ja metodista perustaa sekä edistää tutki-
muksen ja käytännön tuloksellista vuorovaikutusta. Tilaisuuksien avulla edistetään tutkimustiedon 
välittymistä käytäntöön ja käytännöstä nousevien tutkimustarpeiden ja osaamisen välittymistä tut-
kijoille. Yhdistyksen tapahtumat toimivat tärkeänä verkostoitumiskanavana ja ovat etenkin aloitta-
ville kuntatutkijoille keskeinen tutkimuksen ja vuorovaikutuksen edistämisen foorumi. 

 

Kunnallistieteen päivät ja yhteiset tiedepäivät 

Kunnallistieteen päivät on järjestetty yhteensä 45 kertaa, viimeksi Helsingissä Tieteiden talolla 13.–
14.10.2016. Päivien teema on aina oma kokonaisuutensa. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet vuosit-
tain. Vuonna 2017 Kunnallistieteen yhdistys järjesti ensimmäisen kerran yhteiset Hallinnon- ja kun-
tatutkimuksen tiedepäivät Hallinnon Tutkimuksen Seuran kanssa. Tiedepäivät järjestettiin 15.–
17.11.2017 Tampereen yliopistolla. Tiedepäivien teemana oli Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi Jul-
kisen johtamisen seuraavat 100 vuotta. Vuonna 2018 yhteisten tiedepäivien järjestäminen sai jatkoa 
edellisvuoden päiviltä saadun positiivisen palautteen sekä runsaan osallistujamäärän johdosta. Tie-
depäivien teemana oli Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio – tahdon asia. Tiedepäivät järjes-
tettiin Rovaniemellä 14.–16.11.2018 Lapin yliopistossa. 

Edeltäneiden kahden vuoden tapaan vuonna 2019 yhdistys osallistuu yhteisten tiedepäivien järjes-
tämiseen yhdessä Hallinnon tutkimuksen seuran kanssa. Tiedepäivät järjestetään Maanpuolustus-
korkeakoululla.   

 

Muu toiminta 

Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu myös muihin erilaisiin kunta-alan tilaisuuksiin ja tie-
teellisiin tapahtumiin. 
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5 Yhteydenpito ja näkyvyyden lisääminen 

Yhdistys ylläpitää keskeisiä vuorovaikutussuhteita kuntiin ja niiden edustajana toimivaan Suomen 
Kuntaliittoon, sekä alan tutkimusta harjoittaviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Yhteistyötä mui-
den tieteellisten seurojen kanssa vahvistetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tutkijatapaamisia 
ja seminaareja, sekä vuosittain yhteiset tiedepäivät. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja luomaan suhteita 
myös muihin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin organisaatioihin. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat jokainen omalla tahollaan yhdistyksen tiedonvälittäjinä ja 
yhteyksien ylläpitäjinä. Yhdistys on mukana kehittämässä tapoja, joilla voidaan parantaa tutkimus-
tiedon käyttöä kunnissa. Eri yliopistoissa toimivaa yhteyshenkilöverkostoa kehitetään laajentamalla 
edelleen hallituksen jäsenten maantieteellistä hajontaa. Tämä toiminnan laajentaminen nähdään 
tärkeänä sekä jäsenhankinnan ja Focus Localis -tiedejulkaisun artikkelitarjonnan kannalta, että yh-
distyksestä ja sen toiminnasta tiedottamisessa ja koko maan kattavien yhteyksien luomisessa. 

 

6 Julkaisutoiminta  
Kunnallistieteellisen aikakauskirja uudistui syksyllä 2017. Tiedejulkaisun uusi nimi on Focus Localis. 
Focus Localiksen päätoimittajana on toiminut vuodesta 2017 alkaen tutkimusjohtaja, dosentti Olli-
Pekka Viinamäki (Vaasan yliopisto). Uuden nimen ja ulkoasun myötä Focus Localis keskittyy entistä 
laajempaan alue- ja paikallishallinnolliseen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Uudenlaista ja innova-
tiivista lähestymistapaa tarvitaan, koska erilaiset rajat – muun muassa hallinnolliset, organisatoriset, 
maantieteelliset, kulttuurilliset ja symboliset – murtuvat kovaa vauhtia paikallis- ja aluetasoilla. Focus 
Localis mahdollistaa ilmiö- ja ongelmalähtöiset tarkastelut ja tiedon tuottamisen sekä käytännön ih-
misille, että tutkijakunnalle. Samalla tavoin, fokus voi parhaimmillaan edesauttaa moni- ja poikkitie-
teellisten lähestymistapojen yhdistämistä sekä vahvistaa tutkimustiedon kytkentää uudistuvaan 
kunta-alaan sekä alue- ja paikallistason käytäntöihin. 

Focus Localiksen tavoitteena on toimia kunta-alan tieteellisenä kanavana. Se edesauttaa tutkitun 
tiedon saattamista päätöksentekijöiden käyttöön sekä edistää tiedon kumuloitumista ja uuden tut-
kimuksen rakentumista aikaisempien tutkimustulosten varaan. Tiedelehti keskittyy kotimaisilla kie-
lillä julkaistaviin teksteihin. Entistä enemmän painotetaan monitieteisiä lähestymistapoja sekä roh-
keita menetelmällisiä ja metodisia valintoja. Kuntakenttä ja päätöksenteko tarvitsevat tietoa ja tut-
kimustuloksia, joita on tuotettu lähestymällä ilmiöitä ja tutkimuskohteita monesta eri näkökulmasta. 
Tiedelehden sisällöissä tulee painottumaan analyyttisyys sekä asioiden ja ilmiöiden selkeä erittely ja 
jäsentely. 

Focus Localis ilmestyy neljästi vuodessa. Tiedelehdessä julkaistavat artikkelit käyvät läpi vertaisarvi-
ointimenettelyn. Numerossa 3/2018 oli ensimmäistä kertaa Vertaisarvioitu -leima. Tiedelehdessä 
noudatetaan kuuden kuukauden embargoa, jonka jälkeen lehden artikkelit ovat sähköisesti saatavilla 
Elektra-palvelun kautta.  

Vuonna 2019 lehden teemat esitellään yhdistyksen kotisivuilla, myös pääkirjoitus julkaistaan säh-
köisten kanavien ”uutisvirrassa”. Lehden markkinointia tehostetaan ja markkinoinnissa hyödynne-
tään erityisesti yhdistyksen sosiaalisen median kanavia (facebook ja twitter). Vuonna 2019 kirjoitta-
jaksi kannustetaan tunnettujen tutkijoiden ja alan kehittäjien lisäksi myös alan nuoria tutkijoita. Leh-
teen toivotaan myös lektioita ja puheenvuoroja lisää. Lehden toimituskunta – päätoimittaja ja toimi-
tussihteeri vastaavat puheenvuoropyyntöjen esittämisestä. Hallitus sitoutuu kannustamaan väitte-
leviä kollegoitaan ja tuttaviaan lektioiden tarjoamiseen Focus Localis –tiedejulkaisussa julkaistavaksi. 
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7 Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen talous käsitellään vuoden 2019 talousarviossa ja sen perusteluissa erikseen. Edellä toi-
mintasuunnitelmassa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvion määrärahoissa. Yhdistys toimii 
tieteellisten seurojen periaatteiden mukaisesti. 
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Talousarvioesitys vuodelle 2019 
 

Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi koskee yhdistyksen varsinaista toimintaa, Focus Localis -tiede-
lehteä, Kunnallistieteen päiviä, tutkijaseminaaria ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä varain-
hankintaa. Tulot ja menot on kohdissa merkitty peräkkäin, jolloin voidaan nähdä kunkin kohdan ar-
vioitu tulos. Menoja on tarkistettu kustannusten ja toiminnan lisäystä tai vähennystä vastaavasti. 

 
Varsinainen toiminta 

Varsinainen toiminta sisältää yhdistyksen hallinnosta aiheutuvat menot. Näitä ovat toimihenkilöiden 
(puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri) vuosipalkkiot ja mahdolliset muut maksettavat palkkiot sekä 
toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten kokous- ja seminaarimatkojen korvaukset, joihin varataan 
yhteensä 12 218,00 euroa. Tähän summaan sisältyvät myös kokousten tarjoiluihin, yleisiin toimisto-
kuluihin (toimistotarvikkeet, pankkikulut, jäsenmaksut ym.), palvelusten ostoon kuten kirjanpitopal-
veluihin, yhdistyksen kotisivun ylläpitopalveluihin ja muihin menoihin, kuten huomionosoituksiin liit-
tyvät kulut. Varsinaisen toiminnan kustannukset ovat pienentyneet sen myötä, kun yhdistys luopui 
vuonna 2013 paperisista jäsenmaksukirjeistä. Hallituksen kokouksissa hyödynnetään nykyisin säh-
köisiä yhteyksiä, eikä aikaisempien vuosien tapaan kuluja muodostu videoneuvotteluista. Etäkokous-
ten vuoksi arvioidaan, että matkakustannuksia vuoden 2019 hallituksen kokousten osalta ei synny. 

 
Focus Localis  

Focus Localiksen menot muodostuvat tiedelehden toimittamis- ja painatuskustannuksista. Neljän 
noin 100 sivun mittaisen aikakauskirjan painatuskustannuksiksi arvioidaan 12 000 euroa. Focus Lo-
caliksen painatuskustannukset ovat kasvaneet hieman vuosittain. Focus Localiksen painatus kilpailu-
tettiin vuoden 2018 alussa. 

Palkkioihin on varattu 4.000 euroa ja palvelujen ostoon (mm. käännös- ja postituspalvelut) 3 060,00 
euroa. Focus Localis -tiedejulkaisun talousarviovuoden menot ovat 19 060 euroa. Menojen katteeksi 
on merkitty jäsenmaksujen osuutta 2340,00 (jäsenmaksujen osuus on varsinaisilta jäseniltä 9 euroa 
jäsentilausta kohti). Tilausmaksuista ja irtonumeroista on Focus Localiksen tuloiksi laskettu 4 600,00 
euroa. Irtomyynnin on arvioitu tuottavan noin 100 euron verran. Kopiostotuottoarvio on 750,00 eu-
roa. Focus Localiksen kustantamista varten on anottu Suomen Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan 
tukea 5 000 euroa vuodelle 2019. (Vuodesta 2008 lähtien avustusta on myönnetty 5 000 euroa vuo-
dessa.)  

 
Kunnallistieteen päivät 

Kunnallistieteen päivät järjestetään vuonna 2019. Keskustelua yhteisten tiedepäivien järjestämisestä 
Hallinnon Tutkimuksen seuran kanssa aloitetaan. Yhteisten tiedepäivien budjetti on molemmista 
seuroista erillinen. Vastuu tulo- ja menojakaumasta tehdään ennakkoon. 

Mikäli yhteisiä tiedepäiviä ei järjestetä vuonna 2019, pidetään Kunnallistieteen päivät omana tapah-
tumanaan syksyllä 2019. Päivien tuottoarvio on 2 000 euroa ja menojen arvio niin ikään 4 000 euroa. 
Kyse on keskimääräisistä arvioista, joihin vaikuttaa merkittävästi kutsuttujen esiintyjien ja puhujien 
sekä hallituksen jäsenten, että toimihenkilöiden matka- ja majoituskustannukset, jotka vaihtelevat 
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suuresti kokouspaikan sijainnin mukaan. Budjetti laaditaan päivien suunnittelun edetessä ja käsitel-
lään hallituksen kokouksessa. 

 
Tutkijaseminaarit ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa 

Tutkijaseminaareihin ja yhteistyöhän korkeakoulujen kanssa varataan 2 000 euroa. Määrärahalla on 
tarkoitus toteuttaa yksi tutkijaseminaari. Tutkijaseminaariin pyritään saamaan osanottajia eri kor-
keakouluista.  Osanottomaksua ei peritä. Määrärahasta katetaan seminaareihin kutsuttujen esiinty-
jien matkakuluja sekä kahvitarjoilut. 

 
Jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja korotettiin vuoden 2017 alusta. Hallitus esittää, että jäsenmaksuja ei koroteta vuonna 
2019. Aikakauskirjan osuus on 9 euroa / jäsentä kohden. Jäsenmaksut ovat: 

 

 Yhteisöjäsenet  200 euroa   

 Varsinaiset jäsenet  40 euroa   

 Opiskelijajäsenet  20 euroa   
   

Varsinainen jäsen saa Focus Localis -tiedelehden yhtenä ja yhteisöjäsen kolmena kappaleena (tiede-
lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa) maksettuaan jäsenmaksun. 

 
Muut maksut  

Kunnallistieteellisen aikakauskirjan hintaa korotettiin vuonna 2017 40 eurosta 50 euroon (vuosi-
kerta) ja irtonumeroa 12 eurosta 15 euroon.  Hallitus esittää, että Focus Localiksen hintaan ei tehdä 
muutoksia vuonna 2019. 

Kunnallistieteen yhdistyksen tämän hetkinen (14.11.2018) jäsenmäärä on 260 jäsentä, joista henki-
löjäseniä on 212, opiskelijajäseniä 16, yhteisöjäseniä 29 ja kunniajäseniä 3. Edellisvuosiin verrattuna 
jäsenmäärän kehitys on laskusuuntainen, sillä vuonna 2017 jäsenmäärä oli 296, vuonna 2016 yh-
teensä 393 jäsentä sekä vuonna 2015 vastaava luku oli 419. Lukumääriä tärkeämmäksi seikaksi nou-
see sähköisen jäsenrekisterin käyttöönotto. Sähköinen jäsenrekisteri on mahdollistanut jäsenmak-
sujen ja -määrän seuraamisen reaaliajassa, eli jäsenmäärä koostuu vain yhdistyksen jäsenmaksun 
maksaneista henkilöistä ja yhteisöistä. Sähköinen jäsenrekisteri on jäsenseulonnan lisäksi tehostanut 
yhdistyksen toimintaa mahdollistamalla sähköisen laskutuksen ja painanut esimerkiksi postituskulut 
minimiin. 

 
Yleisavustus 

Kunnallistieteen yhdistyksen toimintaan käytettävät tulot ovat melko vakiintuneet, liikkumavaraa ei 
paljon ole, sillä toimintamenot nousevat jonkin verran joka vuosi (mm. matkat, majoitukset, tarjoi-
lut). Tämä tarkoittaa, että uusien jäsenien hankintaa ja Kunnallistieteen päivien budjetin tasapainoi-
suutta on tehostettava. 

Suomen Kuntaliitolta on haettu avustusta yhdistyksen varsinaista toimintaa varten 10 000 euroa vuo-
delle 2019. Focus Localiksen julkaisukustannukseen on haettu Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 
avustusta 5000 euroa vuodelle 2019. 
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Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2018 
 

Hallitus 
 
Jäsen:       Varajäsen: 
 
Pekka Kettunen, Åbo Akademi    Hanna Heino 
Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto   Minna Joensuu 
Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto   Harri Raisio 
Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto   Jonne Parkkinen 
Anni Jäntti, Tampereen yliopisto    Kaisa Kurkela 
Hanna Vakkala, Lapin yliopisto    Anu Hernesmaa 
Paula Rossi, Tampereen yliopisto    Sanna Tuurnas 
 

Suomen Kuntaliiton nimeämät jäsenet: 
 
Jenni Airaksinen      Liina Tiainen 
Kauko Aronen       Arto Koski 
 

 
    

Toimihenkilöt  
 

Puheenjohtaja 
Lotta-Maria Sinervo, yliopistonlehtori 
Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 

puh. 050 5099042/ lotta-maria.sinervo@uta.fi 

 
Tiedotussihteeri 1.8.-31.12.2018 
Paula Rossi, yliopisto-opettaja 
Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 

paula.rossi@uta.fi/ jasensihteeri@focuslocalis.fi 

 
Päätoimittaja 
Olli-Pekka Viinamäki, dosentti  
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa 
puh. 029 449 8420 
olli-pekka.viinamaki@uwasa.fi 
 
 
 

Sihteeri (1.1.-31.7.2018) 
Saanareetta Virikko, jatko-opiskelija 
Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 

sihteeri@focuslocalis.fi 

 
Jäsensihteeri (1.1.-31.7.2018) 
Henna Paananen, yliopisto-opettaja 
Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 

jasensihteeri@focuslocalis.fi 
 
Toimitussihteeri 
Niklas Lundström, tutkijatohtori 
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa 
puh. 029 4498381 
toimitussihteeri@focuslocalis.fi
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LIITTEET 
 

LIITE 1: Talousarvioyhdistelmä vuodelle 2019 

 

VARSINAINEN TOIMINTA    Tulot – menot  Yhteensä 
 
Henkilöstökulut         
4120 Palkkiot      -5.500,00 
4130 Sosiaalikulut     -1.518,00 
 
Muut varsinaisen toiminnan kulut 
4513 Postitus      -200,00 
4514 Pankkikulut     -200,00 
4515 Matkakulut     -300,00      
4516 Tarjoilut      -100,00 
4518 Ostetut palvelut     -3.500,00 
4521 Kopiointi/monistus    -100,00 
4522 Toimistotarvikkeet    -200,00 
4523 Kokoustarjoilut     -300,00   
4524 Muut menot     -300,00 
___________________________________________________________- 12.218,00  
 

FOCUS LOCALIS -TIEDELEHTI  
 
Focus Localiksen tulot 
4527 Lehden tilausmaksut             4.500,00 
4528 Irtonumeromyynti     100,00 
4529 Focus Localiksen jäsenmaksuosuus  3.213,00 
4530 Ilmoitus/ kopiostotuotot   750,00 
         _________________8.563,00 
 
Focus Localis -menot 
4532   Kielentarkistuspalkkiot    -560,00 
4534   Focus Localis -toimituspalkkiot  -4.000,00 
4535   Focus Localis –painatuskulut   -12.000,00   
4536   Postituskulut     -2.200,00   

 Ostetut palvelut (grafiikka)              -300,00 
___________________________________________________________-19.060,00 
Focus Localiksen yli/alijäämä                 -10.497,00 
 
KUNNALLISTIETEEN PÄIVÄT    Tulot – menot  Yhteensä 

4540 Osallistumismaksut      2.000,00 

Kunnallistieteen päivien tulot yhteensä     2000,00 
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Kunnallistieteen päivien menot 
4542 Ostetut palvelut      -500,00 
4543 Majoituskulut     -1.000,00  
4544 Matkakulut     -1.200,00 
4546 Muut kulut      -500,00     
4549 Muut palkkiot      -800,00   
__________________________      -4000,00 
Kunnallistieteen päivien yli/alijäämä                  -2.000,00  
    

 

TUTKIJA- JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN SEMINAARITOIMINTA 

Tutkijatoiminta 
5000 Tutkijatoiminta     -2.000,00  

___________________________________________________________-2.000,00 

 
VARAINHANKINTA 
 
Tuotot 
6100 Jäsenmaksut                9.640,00 
6101 Opiskelijajäsenmaksut     400,00 
6102 Yhteisöjäsenmaksut     6.400,00 
__________________________________________________     16.440,00 
 
Menot 
Poistot jäsenmaksuista    -3.213           
(siirretty Focus Localiksen tuotoiksi) 
 
 
Varainhankinnan kokonaistilanne ennen avustuksia     13.227,00 
 
Avustukset 
Yleisavustukset (Kuntaliitto) anottu v. 2018  10.000,00 
Valtionavut (TSV: Julkaisuavustus)    5.000,00 
_____________________________________________________________15.000,00 
 
Varainhankinta yhteensä         28.227,00 
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LIITE 2: Talousarvioesitys vuodelle 2019 

 

MENOT 

Varsinainen toiminta   -12.218,00 
Focus Localis -tiedejulkaisu  -19.060,00 
Kunnallistieteen päivät   -4.000,00 
Tutkijaseminaaritoiminta  -2.000,00 
 
Menot yhteensä   -37.278,00 
 
 
TULOT 
 
Focus Localis -tiedejulkaisu  8.563,00 
Kunnallistieteen päivät   2.000,00     
Varainhankinta   13.227,00 
Avustukset     15.000,00 
 
Tulot yhteensä    38.790,00     
 

Ylijäämää     + 1.512,00 

 


