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1. Tiimin tervehdykset 
 

 

1.1 Puheenjohtajan tervehdys  
 

Yhdistyksen pyörittäminen on tiimityötä. Siksi myös tässä jäsenkirjeessä puheenjohtajan tervehdys on 

korvattu Focus Localis -tiimin jäsenten lyhyillä viesteillä. Itse haluan kiittää hallitusta ja jäsenistöä avoimesta 

suhtautumisesta tulevaisuuteen ja siitä tuesta, jota olen tätä yhdistystä luodatessani saanut kokea. Focus 

Localiksen puheenjohtajan tehtävä on tuntunut mukavalta, lähes harrastukselta. Osin tästä voidaan tietenkin 

kiittää aikaisempia puheenjohtajia, joista haluan mainita Lotta-Marian, jonka jäljiltä oli iso tarttua tähän 

tehtävään.  

 

Tulevaisuus on avoin, mutta menkäämme sitä kohti täynnään toivoa ja rohkeudella! 

 

puheenjohtaja Jenni Airaksinen  

 

 

1.2 Toimituksen terveiset 
 

Keväiset terveiset toimitukselta! Tampereen yliopistosta käsin luotsaamme Focus Localis -tiedejulkaisua nyt 

toista vuotta, aloitimme tehtävässämme kesällä 2019. Toimitustaipaleemme aikana olemme julkaisseet 

seitsemän numeroa. Tämän vuoden ensimmäinen, ja koko uramme kahdeksas, numero on lähtenyt 

maaliskuun puolivälissä taittajalle, ja se saapuu lukijoillemme huhtikuussa. 

 

Toimituksemme tähän mennessä julkaisemiin numeroihin sisältyy kaksi teemanumeroa: tiedonkäytön 

teemanumero 3/2020 ”Tiedonkäyttö päätöksenteossa ja johtamisessa – kohti tiedollista kumppanuutta” 

sekä Suomen arviointiyhdistyksen kanssa toimitettu Arvioinnin teemanumero 4/2020 ”Arviointi 

kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana”. Myös tänä vuonna on luvassa teemanumero, joka keskittyy 

laaja-alaisesti hyvinvointiin.  

 

Teemanumeroilla on tärkeä merkitys Focus Localiksen tunnettuuden lisäämisessä sekä uusien kirjoittajien ja 

lukijoiden houkuttelemisessa. Teemanumerot ovatkin saaneet innostuneen vastaanoton niin lukijoiden kuin 

kirjoittajien keskuudessa, mikä tekee teemanumeroiden toimituksesta palkitsevaa. Innostus konkretisoituu 

toiminnaksi, sillä esimerkiksi hyvinvoinnin teemanumeron avoimeen kirjoittajakutsuun vastasi 30 ehdotusta, 

joista suurin osa tuli monitieteisiltä kirjoittajakollektiiveilta.  

 

Avoimuus, monitieteisyys ja toimitusprosessien laadukkuus ovat toimituksemme tärkeimpiä tavoitteita, joita 

osaltamme haluamme edistää ja joihin olemme sitoutuneet. Focus Localis julkaisee kuntiin, alueisiin ja 

paikallisuuteen liittyvää tutkimusta, katsauksia, puheenvuoroja sekä kirja-arvioita. Lehtemme ala ja fokus on 

tarkentunut viime vuosina yhä enemmän paikallistasolla ilmenevien ja paikallistasolta käsin tulkittujen 

ilmiöiden tarkasteluun. Fokuksen tarkentamisen taustalla on yhä kasvava tarve tehdä ilmiölähtöistä, eri 

tieteenalat ja tutkimusperinteet ylittävää tutkimusta monimuotoistuvan ympäristön ymmärtämiseksi ja siinä 

tapahtuvan toiminnan tueksi. 
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Tänä vuonna julkaistaan Focus Localis -tiedejulkaisun 49. vuosikerta. Lehden toimitusprosessin laadukkuuden 

lisäämiseksi ja tieteen avoimuuden edistämiseksi, toimitus valmistelee Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

tukeman Journal.fi-julkaisualustan käyttöönottoa. Tarkoituksena on, että viestinvaihto kirjoittajien ja 

arvioijien kanssa siirtyy uudelle alustalle tämän vuoden aikana. Samalla valmistelemme sähköiseen 

julkaisemiseen siirtymistä. Sähköisen ja paperisen julkaisemisen vaihtoehdoissa toimitukselle on tärkeä 

kuunnella jäsenten toiveita. Toivotammekin tervetulleiksi kaikki ehdotukset ja ajatukset, mahdollisista 

teemanumeroista julkaisukanaviin ja mahdollisiin ideoihin tulevan 50. vuosikerran juhlistamiseksi! 

 

Aurinkoa ja antoisia lukuhetkiä toivotellen, 

 

Päätoimittajat Anni Jäntti ja Lotta-Maria Sinervo & toimitussihteeri Henna Paananen 

 

 

1.3 Sihteeristön terveiset 
 
Vaikka tänä vuonna julkaistaan Focus Localis -tiedejulkaisun 49. vuosikerta, yhdistyksemme täyttää nyt jo 

kunnioitettavat 50 vuotta. Juhlan tuntua onkin varmasti tiedossa Tampereella tämän vuoden Hallinnon ja 

kuntatutkimuksen tiedepäivillä, joiden suunnittelu onkin jo kovassa käynnissä. Kohotetaan siis yhdessä malja 

vireälle viisikymppiselle!  

 

 
 

Erinomaista juhlavuotta toivottavat 

 

Sihteeri Eveliina Högerman & viestintäsihteeri Kaisu Sahamies  
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2. Kokouskutsu 
 
 
FOCUS LOCALIS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021 
 
Aika:  keskiviikko 31.01.2021 klo 11-12 
Paikka: Teams kokous: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjY1OGViMmItYmVmYy00Yjg2LWI2MTktY2NkOTljM2RmYzVl%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-
c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2272934bcb-5ef9-4840-9735-eee794eade38%22%7d  
 
Huom! Käytä Chrome tai Microsoft Edge -selainta kokoukseen liittymiseen, jos sinulla ei ole Teams-
sovellusta. 

 
Asialista   
 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
2.2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
2.3 Kahden ääntenlaskijan valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Asialistan hyväksyminen   

 

5. Sääntömääräisen syyskokouksen 2020 pöytäkirja (pöytäkirja jaetaan kokouksessa) 

 

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen 

 

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 
10. Kokouksen päättäminen 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY1OGViMmItYmVmYy00Yjg2LWI2MTktY2NkOTljM2RmYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2272934bcb-5ef9-4840-9735-eee794eade38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY1OGViMmItYmVmYy00Yjg2LWI2MTktY2NkOTljM2RmYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2272934bcb-5ef9-4840-9735-eee794eade38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY1OGViMmItYmVmYy00Yjg2LWI2MTktY2NkOTljM2RmYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2272934bcb-5ef9-4840-9735-eee794eade38%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY1OGViMmItYmVmYy00Yjg2LWI2MTktY2NkOTljM2RmYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2272934bcb-5ef9-4840-9735-eee794eade38%22%7d
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FOCUS LOCALIS RY:N HALLITUS EHDOTTAA KEVÄTKOKOUKSELLE: 

 

3. Focus Localis ry:n toiminta vuonna 2020 
 
 

3.1 Yhdistyksen kokoukset 

 

3.1.1 Sääntömääräiset kokoukset 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.3.2020 Teams-etäkokouksena. Puheenjohtajana toimi 

Jenni Airaksinen ja sihteerinä Liina Tiainen. 

 

Syyskokous pidettiin 16.12.2020 Teams-etäkokouksena. Puheenjohtajana toimi Jenni 

Airaksinen ja sihteerinä Kaisu Sahamies. Hallitukseen valittiin syyskokouksessa ensimmäistä 

kertaa nimetty opiskelijajäsen. 

 

  3.1.2 Hallituksen kokoukset 

 
Vuonna 2020 hallitus kokoontui 9 kertaa. Maaliskuusta alkaen yhdistyksen kokoukset järjestettiin 

koronaepidemiasta johtuen pelkästään etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyksin järjestettyjen 

kokousten on todettu tehostaneen hallituksen työskentelyä sekä madaltaneen kokouksiin 

osallistumisen kynnystä. Kokouksiin käytetty aika on siis ollut aiempaa vähäisempi ja hallituksen 

jäsenten osallistuminen kokouksiin aiempaa aktiivisempaa. Hallitus päätti jatkaa hyväksi koettua 

käytäntöä myös jatkossa. 

 
 

Kokouspäivä Kokouspaikka 
 

29.1.2020 Tampereen yliopisto & Teams 
20.2.2020 Tampereen yliopisto & Teams 
26.3.2020 Teams-etäyhteys 
28.4.2020 Teams-etäyhteys 
26.5.2020 Sähköpostikokous 
13.8.2020 Teams-etäyhteys 
23.9.2020 Teams-etäyhteys 
28.10.2020 Teams-etäyhteys 
25.11.2020 Teams-etäyhteys 
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3.2 Hallitus ja toimihenkilöt 2020 

 
3.2.1 Hallitus 
 

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja 
 
Jenni Airaksinen, Tampereen Yliopisto Sari Pikkala, Åbo Akademi 

 
Jäsen      Varajäsen 
 

Keijo Houhala, Tampereen kaupunki Liisa Kähkönen, Helsingin kaupunki Liisa 
Jurmu, Tampereen Yliopisto Minna Joensuu, Espoon kaupunki Jenni 
Airaksinen, Tampereen yliopisto Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto 
Antti Mäenpää, Vaasan Yliopisto Paula Alatalo, Lapin yliopisto 
Arto Haveri, Tampereen yliopisto Anna Kork, Tampereen yliopisto 
Sari Pikkala, Åbo Akademi Hanna Heino, Turun yliopisto 
Rinna Ikola-Norrbacka, Asiakkalan kunta Pekka Kettunen, Åbo Akademi 

 

Kuntaliiton nimeämät edustajat 
 

Hannele Häkkinen Marianne Pekola-Sjöblom 
Johanna Viita Kai Ketelimäki 

 
 

3.2.2 Toimihenkilöt 

 

Vuonna 2020 Focus Localis ry:n sihteerinä toimi Liina Tiainen ja viestintäsihteerinä Kaisu Sahamies. 

Hallitus valitsi marraskuun kokouksessa yhdistyksen uudeksi sihteeriksi Eveliina Högermanin, joka aloitti 

tammikuussa 2021. 

 

Vuonna 2020 Focus Localiksen päätoimittajina toimivat yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo ja 

tutkijatohtori Anni Jäntti. Toimitussihteerinä toimi yliopisto-opettaja Henna Paananen. 

 

3.2.3 Tilintarkastus 

 

Yhdistyksen tilintarkastajana vuonna 2020 toimi tilintarkastusyhteisö BDO Auditator Oy, vastaavana 

tilintarkastajana HT, JHT Ari Virolainen (etunimi.sukunimi@bdo.fi). 
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3.3 Jäsenistö 
 

Yhdistyksessä oli jäseniä kertomusvuoden 2020 lopussa yhteensä 233. 
 

Henkilöjäsenet Opiskelijat Yhteisöjäsenet Kunniajäsenet Yhteensä 

175 27 24 7 233 

Taulukko 1: Focus Localis ry:n vuoden 2020 jäsenmäärä jäsenryhmittäin 

 
Yhdistyksen jäsenmäärät ovat olleet laskussa jo useamman vuoden peräkkäin (ks. Kuvio 1). 

Vuonna 2020 jäsenten määrä kääntyi kuitenkin pieneen nousuun. 
 

Kuvio 1: Focus Localis ry:n jäsenmäärät 2015–2020 

 
Jäsenmäärän kasvuun vaikutti erityisesti opiskelijajäsenten määrän kasvu (vuonna 2019 

opiskelijajäseniä oli vain 9). Opiskelijajäsenten houkuttelu oli yksi vuodelle 2020 

toimintasuunnitelmassa asetetuista tavoitteista. Tavoitteen toteuttamiseksi opiskelijajäsenyyden 

hintaa laskettiin 20 eurosta 10 euroon, opiskelijoille ja ainejärjestöille kohdennettiin 

markkinointiviestintää ja hallitukseen valittiin opiskelijajäsen. 

 

Hallitus päätti vuoden 2020 syyskokouksessa, että vuonna 2021 jatketaan aktiivista viestintää, 

jotta positiivinen kehitys jatkuisi. Markkinointiviestintää päätettiin kohdentaa tulevana vuonna 

myös muihin ryhmiin. 
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3.4 Tapahtumat: Hallinnon- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 
 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuvien liikkumis- ja 

kokoontumisrajoitusten vuoksi. Yhdistyksen tapahtumat keskitettiin siten 11.-13.11.2020 

järjestetyille Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville, eikä aiemmilta vuosilta tuttua erillistä 

kuntatutkijain seminaaria järjestetty. 

3.4.1 Prekonferenssi 

Prekonferenssin aiheena oli tänä vuonna Tieteenfilosofia. Prekonferenssia pidettiin palautteen 

perusteella erittäin hyvin toteutettuna, mutta kritiikkiä annettiin tiukasta aikataulusta sekä 

epätasaisesti jakauteneesta palautteen määrästä osallistujien kesken. Prekonferenssiin toivottiin 

myös osallistumismahdollisuutta ilman oman abstraktin esittelyä. 

 

3.4.2 Hallinnon- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät pääpäivät 

Vuoden 2020 Tiedepäivät järjestettiin poikkeusolojen vuoksi verkossa maksuttomana 

tapahtumana. Teemana oli Hallinto, viestintä ja johtaminen. Tiedepäivät toteutettiin jälleen 

yhdessä Hallinnon Tutkimuksen Seuran kanssa. 

Tiedepäivät tavoittivat aiempia vuosia isomman yleisön, sillä erillisiä kävijöitä päivillä oli yhteensä 

272. Torstaina pääohjelmaan osallistui 181 ja perjantaina 184 kävijää. Tapahtuman yleisöennätys 

tehtiin perjantaina iltapäivällä, jolloin paikalla oli yhtä aikaa 158 osallistujaa. Osallistujat viettivät 

tapahtumassa keskimäärin 217 minuuttia. Tapahtuman suosioon vaikuttivat todennäköisesti 

uudenlainen järjestämistapa, tapahtuman maksuttomuus sekä tehostettu markkinointi erityisesti 

sosiaalisessa mediassa. 

Kävijäpalautteen perusteella pääohjelman sisältöön oltiin pääasiassa todella tyytyväisiä. 

Positiivista palautetta annettiin erityisesti esityksistä, lämminhenkisestä aloituksesta, 

aikataulussa pysymisestä sekä helposta seurattavuudesta. Erityiskiitoksia keräsi kuntien 

viestintää poikkeustilassa käsitellyt Kuntapaneeli. (ks. Liite 1: Palauteraportti) 
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HALLINNON JA KUNTATUTKIMUKSEN TIEDEPÄIVIEN OHJELMA 2020 

 
Torstai 12.11.2020 

10.00 avaussanat 

10.15-11.00 Christoph Demmke, professor in Public Management, University of Vaasa: Benchmarking 
governments and public administrations – It´s all about interpretation and communication 

Linkki tallenteeseen: https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a63f79ce- 
4742-46f4-b100-ac7200cbbe32 

 
11.00-12.00 Paneeli: Kuntien viestintä poikkeustilanteessa, vetäjänä Jenni Airaksinen Tampereen 
yliopistosta 

Panelistit: 
Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunnanjohtaja, HTT, Suomen Kuntajohtajat ry:n varapuheenjohtaja 
Taru Kuosmanen, johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, Tampereen kaupunki 
Jari Seppälä, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 

Marja Vettenranta, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Laihian kunta 
 

12.00 –13.00 lounastauko 

 
• 13.00-14.00 Kim Strandberg & Thomas Karv, Åbo Akademi: Deliberating municipal mergers – the case of 

Mustasaari 
Linkki tallenteeseen: https://uwasa.zoom.us/rec/play/GTzestQXhMBve6mkSsaOSbmshoxE7ttg7bSy- 
029HVCxtRZ4CTq3c5IXlQ9BoU0K78X_fTz-IHDEe-jQ.jxpmCY82xC3Qjdjd 

 

• 14.00–14.15 Gradupalkinnon voittajan julkistaminen 

 
14.15–15.00 tauko 

 
• 15.00–17.00 Työryhmät 

 
 

Perjantai 13.11.2020 
 

• 9.30–11.00 Työryhmät 
 

11.00-12.00 lounastauko 

 

• 12.00-13.00 Pekka Sauri, Ph.D., Helsingin yliopisto: Viestintä ja kunnan elinvoima 
Linkki tallenteeseen: https://uwasa.zoom.us/rec/share/Zo9axLAcvNRcxJF4HCZFevp-JvbBzVERFuje- 
meXataYn2DchUunW_GNyXgotvEk.X1Bv4Ks2NNQOTKZ8?startTime=1605261603000 

 

• 13.00-14.00 Tanja Sihvonen, viestintätieteiden professori, Vaasan yliopisto: Julkinen toimija sosiaalisessa 
mediassa 
Linkki tallenteeseen: https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b7c898bd- 
82dd-4305-9d57-ac7200c8ee92 

 

• 14.00-15.00 Reeta Pöyhtäri, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto & Paula Haara, tutkija, Tampereen 
yliopisto: Demokratia uhattuna? Vihapuhe kuntapolitiikassa. 
Esityksen diat: https://cloud.uwasa.fi/index.php/s/fVrLGgLLUyHRRB5 

 

• 15.00 Loppusanat ja kutsu vuoden 2021 tiedepäiville 

https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a63f79ce-4742-46f4-b100-ac7200cbbe32
https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a63f79ce-4742-46f4-b100-ac7200cbbe32
https://uwasa.zoom.us/rec/play/GTzestQXhMBve6mkSsaOSbmshoxE7ttg7bSy-029HVCxtRZ4CTq3c5IXlQ9BoU0K78X_fTz-IHDEe-jQ.jxpmCY82xC3Qjdjd
https://uwasa.zoom.us/rec/play/GTzestQXhMBve6mkSsaOSbmshoxE7ttg7bSy-029HVCxtRZ4CTq3c5IXlQ9BoU0K78X_fTz-IHDEe-jQ.jxpmCY82xC3Qjdjd
https://sites.univaasa.fi/hktp2020/tyoryhmat/
https://sites.univaasa.fi/hktp2020/tyoryhmat/
https://uwasa.zoom.us/rec/share/Zo9axLAcvNRcxJF4HCZFevp-JvbBzVERFuje-meXataYn2DchUunW_GNyXgotvEk.X1Bv4Ks2NNQOTKZ8?startTime=1605261603000
https://uwasa.zoom.us/rec/share/Zo9axLAcvNRcxJF4HCZFevp-JvbBzVERFuje-meXataYn2DchUunW_GNyXgotvEk.X1Bv4Ks2NNQOTKZ8?startTime=1605261603000
https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b7c898bd-82dd-4305-9d57-ac7200c8ee92
https://univaasa.panopto.nordu.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b7c898bd-82dd-4305-9d57-ac7200c8ee92
https://cloud.uwasa.fi/index.php/s/fVrLGgLLUyHRRB5
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3.5 Julkaisutoiminta 
 

Yhdistys julkaisi neljä Focus Localis -tiedelehteä toimintavuonna 2020. Tiedejulkaisussa julkaistavat 

artikkelit käyvät läpi vertaisarviointimenettelyn ja julkaisussa keskitytään kotimaisilla kielillä 

julkaistaviin teksteihin. Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajat yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo 

ja tutkijatohtori Anni Jäntti sekä toimitussihteeri yliopisto-opettaja Henna Paananen. 

 

Toimintavuonna 2020 julkaistut numerot olivat kaksi perusnumeroa (numerot 1 ja 2) sekä tiedonkäytön 

(numero 3) ja arvioinnin teemanumero (numero 4). Arvioinnin teemanumero toteutettiin yhteistyössä 

Suomen arviointiyhdistys ry:n kanssa, ja vierailevina päätoimittajina toimivat Kirsi-Maria Hyytinen ja 

Mari Räkköläinen oman toimituskuntamme lisäksi. Teemanumerojen avoimet kirjoittajakutsut 

herättivät laajaa kiinnostusta kirjoittajissa. 

 

Toimintavuonna 2020 Focus Localis -julkaisun viestintää tehostettiin julkaisemalla lehden numeroista 

ja kirjoituksista tiedotteita Twitterissä. Focus Localis tiedejulkaisun irtonumeroita voi tilata osoitteesta 

toimitussihteeri@focuslocalis.fi 

 

Yhdistys on lähtenyt yhdessä Hallinnon tutkimuksen seura ry:n kanssa mukaan kirjaprojektiin, jonka 

aiheena on hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Kirjan toimituksesta vastaa 

seitsemänjäseninen toimituskunta, jossa on mukana myös koko Focus Localis -tiedejulkaisun 

toimituskunta. Kirjaan on haettu kirjoittajia avoimella kirjoittajakutsulla ja tätä kirjoittajakutsua jaettiin 

aktiivisesti myös yhdistyksemme julkaisukanavissa. 

 
  

mailto:toimitussihteeri@focuslocalis.fi
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FOCUS LOCALIS RY:N HALLITUS EHDOTTAA KEVÄTKOKOUKSELLE: 
 

4 Focus Localis ry:n talous 2020 
 

Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla, tiedejulkaisun myynnillä ja toimintaan saaduilla 

avustuksilla. Jäsenmaksuna on peritty yhteisöjäseniltä 200,00 €, varsinaisilta jäseniltä 40,00 € ja 

opiskelijajäseniltä 10,00 €. 

 

Suomen Kuntaliitto on avustanut yhdistystä yhteensä 10.000 € toiminta-avustuksella. Tieteellisten 

seurain valtuuskunnan myöntämä valtionavustus Focus Localiksen kustantamiseen oli 5.000 €. 

 

Focus Localis -tiedejulkaisun vuositilaushinta oli 50,00 € ja irtonumeron hinta 15,00 €/kpl. Focus Localis 

-tiedejulkaisu sisältyy postitettuna yhdistyksen jäsenmaksuun. 

 

Tuloslaskelman mukaan yhdistyksen taloudellinen tulos vuodelta 2020 on 1 727,08 euroa 

(ylijäämäinen) ja taseen loppusumma päättyi 52 389,12 euroon. Vuonna 2019 vastaava tilanne oli 3 

699,15 euroa (ylijäämäinen) ja tase 48 732,09 euroa. 

 

Kertomusvuoden päättyessä yhdistyksellä oli kassavaroja Nordean pankkitilillä yhteensä 31 631,72 

euroa ja säästötilillä on 20.000,00 euroa. Koska yhdistyksen toiminnan tuloista merkittävä osa koostuu 

vuosittain anottavista avustuksista, säästötilin varat ovat turvana siltä varalta, että avustuksia ei 

jatkossa myönnettäisi. 
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Vuonna 2020 yhdistyksen tulot ja menot olivat tilinpäätöksen mukaan seuraavat: 

 
MENOT 
 
Varsinainen toiminta 

euroa 
 

- 10 558,52 

Focus Localis - 18 190,13 
HKTP –tiedepäivät - 1 112,09 
Tutkijatoiminta 0,00 
Muut menot 0,00 
Ylijäämä 1 727,08 

Yhteensä - 

 

TULOT 
 

euroa 

Varsinainen toiminta (avustukset) 15.000,00 

Focus Localis 7.009,42 
HKTP- tiedepäivät 0,00 
Tutkijatoiminta 0,00 
Muut tulot 12,40 
Jäsenmaksut 9.566,00 

Alijäämä 0,00 
Yhteensä 31 587,82 
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LIITE: Palauteraportti HKTP2020 
 
 
 

 
Palauteraportti 
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Kattava, laaja sekä 

hyvä kokonaisuus 

Tapahtuma ilmeineen oli 

arvokas, vaikka toteutus 

olikin verkossa. 

Tekniikka pelasi ja aloitus oli lämminhenkinen. Myös- 

kin paneelikeskustelu oli virkistävästi toteutettu. 

Todella hyvin yleisöä näytti olevan mukana ja pientä 

yhteisöllisyy- den tuntuakin sai jännästi koettua vaikkei nähnyt 

ketään livenä. Kaiken kaikkiaan todella mieluisa korona-ajan 

kokemus! 

Pääohjelma 

 
 

Pääohjelman sisältöön ja toteutukseen oltiin pääasiassa todella tyytyväisiä. Kiitoksia saivat esi- 

tykset, lämminhenkinen aloitus, aikataulussa pysyminen ja helppo seurattavuus. Kuntapa- 

neeli sai erityisiä kiitoksia ja se vaikutti palautteen perusteella olleen tiedepäivien suosituin 

ohjelmanumero. Pääohjelman kehitysehdotukset käsittelivät lähinnä etätoteutukseen liittyviä 

seikkoja. Break out room -työskentelyä pääohjelmaan toivottiin. 

 

Zoom-tilastojen perusteella pääohjelmassa erillisiä kävijöitä oli yhteensä 272. Molempina päi- 

vinä osallistujia oli lähes yhtä paljon: torstaina 181 ja perjantaina 184. Yleisöennätys tehtiin 

perjantaina Tanja Sihvosen esityksen aikaan, jolloin yhtä aikaa kokouksessa oli 158 osallistujaa. 

Torstaina pääohjelmassa vietettiin aikaa keskimäärin 147 minuuttia ja mediaani oli 130 mi- 

nuuttia. Perjantain ohjelmassa vastaavat lukemat olivat 139 minuuttia ja 143 minuuttia. 
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Harmillista, ettei tuon 3 työ- 

ryhmän sisältöä ollut tar- 

jolla enää viimeisenä päi- 

vänä mutta muutoin toteu- 

tus sujuvaa ja keskustelut 

mainioita. 

 

(…) monia hyödyllisiä ajatuksia 

ja asioita sain omaan työkalu- 

pakkiinikin, vaikka työskente- 

len yksityisellä sektorilla. 

Työryhmät 

Työryhmiä kuvailtiin yleisesti onnistuneiksi, mutta monet kaipasivat lähitoteutuksen verkostoi- 

tumista. Työpajan break out room -työskentelyä kehuttiin toimivaksi ratkaisuksi. 

 

Työryhmien toteutuksessa kritisoitiin sitä, että työryhmät menivät päällekkäin ja samaa sisäl- 

töä ei ollut saatavilla molempina päivinä. Työryhmiin osallistuneet jäivät kaipaamaan työryh- 

mien jälkeistä ajatustenvaihtoa, joka paikan päällä tapahtuvilla tiedepäivillä on mahdollista. 

 

 
Ennakkomarkkinoinnin lisäämistä toivottiin ja työryhmien vetäjille entistä enemmän apua 

abstraktien houkutteluun ja työryhmien muodostamiseen. 

 

 

 

 

Työryhmät, joihin osallistuin, olivat onnistuneita. Valitettavasti 

etätoteutus ei kuitenkaan sopinut työryhmätyöskentelyyn 

kovin hyvin. 
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konferenssi onnistuu näköjään hienosti etänä myös mutta 

toki ilmapiiri ja väliaikatapaamiset ja keskustelut jäävät 

puuttumaan toki tunnuitte olevan "hyvin elävästi läsnä" 

 

Etäosallistuminen erittäin hyvä juttu (…) 

Olisi hyödyksi monelle ja tietoa on hyvä 

saada jakoon. 

Prekonfrerenssi 

 
 

Prekonferenssista saimme palautetta vain kahdelta henkilöltä. Prekonferenssia pidettiin erit- 

täin hyvin toteutettuna. Kritiikkiä sai kuitenkin liian tiukka aikataulu ja epätasaisesti osallistu- 

jien kesken jakautunut palautteen määrä. Prekonferenssiin toivottiin osallistumismahdolli- 

suutta ilman, että tarvitsi lähettää omaa abstraktiaan ja esittää sitä prekonferenssissa. Tätä 

perusteltiin muun muassa esitysjännityksellä. 

 
Etätoteutus 

Etätoteutuksesta pidettiin ja sen mahdollisuutta toivottiin myös tulevaisuudessa. Verkkoto- 

teutus mahdollisti osallistumisen myös opiskelijoille ja kiireisen työarjen keskellä eläville. Mo- 

nilla oli kuitenkin kaipuu myös fyysisille tiedepäiville. Etätoteutuksen myötä tiedepäivät saivat 

myös täysin uusia kuulijoita, jotka eivät normaalisti tapahtumaan osallistuisi ja viesti kulki käy- 

tännön työn tasolle asti. 

Etätoteutukseen toivottiin enemmän yhteisöllisyyttä. Yhtenä ideana oli niin kutsuttu etäkol- 

lega. Tässä etänä osallistuvista muodostettaisiin pienempiä ryhmiä, joissa osallistujat saisivat 

keskustella. Myös Zoom-chatin rinnalla toimivaa keskustelualustaa ehdotettiin. 

 

 

 
 

 
Etäosallistumismahdollisuus oli ihan huippua, pai- 

kanpäälle tuskin olisin päässyt tulemaan <3 
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iso operaatio oli suunniteltu ja organisoitu hyvin, vuo- rovaikutus 

toimi yllättävän hyvin 

 
Kaikki meni järjestäjien taholta aivan 

upeasti! Kiitos! 

Muita terveisiä 

Päivien teemavalintaa pidettiin ajankohtaisena ja mielenkiintoisena. Kiitosta tuli siitä, että ai- 

hetta käsiteltiin sekä ajankohtaisen koronatilanteen näkökulmasta että yleisellä tasolla ja vies- 

tinnän teoriapuoleen heijastellen. 

 

 

 

 

Etätoteutuksen lisäksi myös muita toiveita Tampereen päivistä esitettiin. Paneelia toivottiin 

myös seuraaville tiedepäiville. Pääohjelman aiheiksi ehdotettiin: 

- Johtaminen ja työyhteisöt 

- Viranhaltijan/virkamiehen oikeusturva 

o Lainsäädännön ja toimintaympäristön kompleksisuus. Kynnys tahatto- 

maan väärintekemiseen ja erehdyksiin on alentunut ja oikeusturva hei- 

kentynyt. Lisäksi ainakin virkamies joutuu itse maksamaan mahdolliset ri- 

kossyytteisiin liittyvät oikeusprosessit. Kuinka hyvin virkamiehet tuntevat 

oikeusturvansa ja tiedostavat riskit haastavassa toimintaympäristössä? 

- Viestintä (”sitä voisi käsitellä joka vuosi”) 

- Hallinnon tutkimuksen metodologinen kehitys 

- Megatrendit 

- Johtaminen ja sen kehittäminen 
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Juhlavuoden kunniaksi pitäsi kyllä saada todella erinomaiset ja mielellään nimekkäätkin keynote -
puhujat. Olisi hienoa saada jotain kiinnostavia kv-puhujia, vaikka sitten verkon välityksellä. Näin 

voitaisiin panostaa palkkioon, kun ei tulisi matkakustannuksia ja sitten paikan päällä voisi olla "kisa- 
katsomo". Jos pääohjelma olisi livenä, se voitaisiin ainakin streemata verkkoon. 

 
Lisäksi, koska tapahtuma järjestetään Tampereella, olisi mielestäni sopivaa, että vuosikymmenen 

kuntatutkija palkinnon saanut prof. Arto Haveri Tampereen yliopistosta olisi mukana pääohjelmassa. 
 

Ja Jenni Airaksinen vetämään taas paneelia, tämän vuoden paneeli oli loistava! Paneeli voisi kyllä olla 
kiva livenä (+ striimattuna?) Ja paneeliin sellaisia tyyppejä, jotka puhuu aidosti ja rohkeasti 

käsiteltävästä aiheesta sydämellä, kuten tänä vuonna. Kukaan ei halua kuunnella jargonia paneelissa. 
 

Juhlavuoden teemaan sopisi mielestäni, että käsiteltäisiin hallinnon tutkimuksen metodologista 
kehitystä. Olisi myös hyvä, jos katsottaisiin tulevaisuuteen megatrendien kautta, esim. 

kaupungistuminen, polarisoituminen. Nämä voisivat näkyä aiheissa esim. metropolihallinto, 
kompleksiset urbaanit ongelmat paikallishallinnossa? 

 
Niin ja HKTP2021 jatkot jossain ikonisessa tamperelaisessa  paikassa! 


