JÄSENKIRJE 2  2019

Focus Localis ry:n jäsenkirje 2  2019 |

1

SISÄLLYS

Uusia tuulia, uusia vuosia .......................................................................................................................... 3
Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ................................................................ 4
Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2020 ............................................................................................... 5
1 Yleistä.......................................................................................................................................... 5
2 Jäsenistö ..................................................................................................................................... 5
3 Viestintä ...................................................................................................................................... 5
4 Tapahtumat ................................................................................................................................ 6
5 Yhteydenpito ja näkyvyyden lisääminen ................................................................................... 7
6 Julkaisutoiminta ja sen kehittäminen ........................................................................................ 7
7 Yhdistyksen talous...................................................................................................................... 8
Talousarvioesitys vuodelle 2020 ............................................................................................................... 9
1 Varsinainen toiminta .................................................................................................................. 9
2 Focus Localis ............................................................................................................................... 9
3 Tiedepäivät ................................................................................................................................. 9
4 Kuntatutkijainseminaari ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa................................................. 10
5 Jäsenmaksut ............................................................................................................................. 10
6 Muut maksut ............................................................................................................................ 10
7 Yleisavustus .............................................................................................................................. 11
Focus Localis ry:n hallitus, toimihenkilöt ja toiminnantarkastajat 2019 ............................................... 12
LIITTEET .................................................................................................................................................... 13
LIITE 1: Talousarvioesitys vuodelle 2020.................................................................................... 13

Focus Localis ry:n jäsenkirje 2  2019 |

2

Uusia tuulia, uusia vuosia
Focus Localis ry:n 48. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Yhdistyksen toimintavuosi on ollut vaiheikas
ja vaiherikas. Kuluvana vuonna Focus Localis ry vaihtoi nimensä jäsentensä toiveiden mukaisesti.
Vaikka nimeltään olemme uusi yhdistys, on meillä juuremme ja historia, jota kuvastaa osaltaan se,
että tämä vuosi on jo 48. toimintavuotemme. Edelleenkin yhdistys tutkimuksen, tieteen ja käytännön yhdistyspinta- ja vuorovaikutustoimijana on tärkeä ja tarpeellinen. Paikallisten ilmiöiden ja asioiden, kokemusten ja näkemysten tutkiminen ja tutkitun tiedon tuominen julki on merkityksellistä,
sillä elämä on mitä suurimmassa määrin paikallista.
Focus Localis ry:n ydintehtävä on mahdollistaa tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Kesäkuussa
tapasimme Helsingin keskustakirjasto Oodissa yhdistyksen tutkijaseminaarin merkeissä. Tutkijaseminaarin teema kytkeytyi vahvasti yhdistyksen ydintehtävään eli tutkimustiedon hyödyntämiseen
päätöksenteossa ja johtamisessa. Se, että paikallisia ilmiöitä tutkitaan, ei itsessään varmista tutkimuksen tuottaman tiedon hyödyntämistä käytännön toiminnassa. Kyse on tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Focus Localis haluaa olla vuoropuhelun mahdollistaja ja tehdä osansa
tutkitun tiedon vaikuttavuuden vahvistamisessa.
Paikallisuuden ja paikallisyhteisöjen merkitys nousi keskiöön myös Hallinnon ja kuntatutkimuksen 3.
tiedepäivillä, jotka järjestettiin yhteistyössä Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa marraskuun lopussa. Tiedepäivien teemana oli kokonaisturvallisuus arjessa. Ihmisten
kokemassa turvallisuudessa kunnilla ja paikallisilla yhteisöillä on ratkaiseva merkitys ja myös mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuden kokemiseen. Kunnat ja yhteisöt ylipäätään muodostuvat ihmisistä
ja ihmiset muodostavat yhteisöjä ikään kuin meille lajityypillisenä käyttäytymisenä. Yhteisöissä ja
ihmisten kohtaamisissa ja ihmisten välillä myös turvallisuuskokemukset syntyvät.
Kuluvana vuonna tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua on käyty yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, mutta myös yhdistyksen tiedejulkaisun muodossa. Kevään lopuksi tiedejulkaisun toimitus
siirtyi Vaasan yliopistosta Tampereelle, kun päätoimittajina aloittivat Anni Jäntti ja allekirjoittanut
sekä toimitussihteerinä Henna Paananen. Ensi vuonna toimitus jatkaa työtä tiedejulkaisun näkyvyyden vahvistamiseksi ja julkaisuprosessien kehittämiseksi entistä jouhevimmiksi, myös digitalisoinnin
keinoin.
Vaiherikas ja vaiheikas vuosi on luvassa myös uuden vuosikymmenen alussa. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa, johon tässä jäsenkirjeessä sinut kutsumme, valitaan yhdistykselle uusi hallitus ja
hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muutoksen tuulia on luvassa, sillä on minun aikani kiittää kuluneista neljästä vuodesta, jotka olen yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana toiminut. Olen saanut työskennellä innostuneiden, aikaansaavien, osaavien ja taitavien ihmisten kanssa, siitä olen erittäin iloinen ja kiitollinen. Yhdistyksessä olemme luoneet uusia
yhteistyömuotoja, kuten Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät ja pitäneet kiinni vanhoista hyvistä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun hyväksi!
Rentouttavaa ja miellyttävää joulunaikaa sekä kaikkea hyvää uudelle vuosikymmenelle!

Kiitoksin,
Lotta-Maria
Puheenjohtaja

Focus Localis ry:n jäsenkirje 2  2019 |

3

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika:

torstai 19.12.2019 klo 10.00 (brunssitarjoilu klo 9.30 alkaen)

Paikka: Pinni A5023, Tampereen yliopisto/ ACP-etäyhteys: https://connect.funet.fi/flsyyskokous19/

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 2019 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa)

6

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020

7

Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020

8

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

9

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja hänen varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

10

Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten kutsutapa tulevana vuonna

11

Muut asiat

12

Kokouksen päättäminen

Lotta-Maria Sinervo
puheenjohtaja
lotta-maria.sinervo@tuni.fi

Saanareetta Virikko
sihteeri
sihteeri@focuslocalis.fi
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Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2020
1 Yleistä
Vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen Focus Localis ry (ent. Kunnallistieteen yhdistys) edistää
alue- ja paikallishallinnolliseen alaan kuuluvien tutkimusalojen ja käytännön työelämään kiinnittyneiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimintamme tavoitteena on alue- ja paikallishallinnon alaan
kuuluvan tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksen edistäminen.
Näkyvimmät toimintamuotomme ovat Focus Localis tiedejulkaisun julkaiseminen sekä vuosittain järjestettävät Tiedepäivät, jotka kokoavat yhteen 100–120 alan tutkijaa ja käytännön asiantuntijaa. Lisäksi yhdistys järjestää kuntatutkijain seminaarin sekä muita tilaisuuksia ajankohtaisista ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisista teemoista. Näiden avulla yhdistys tukee alue- ja paikallishallinnon alaan
kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä luo ja ylläpitää yhteyksiä alue- ja paikallishallinnon alalla toimiviin ja alan tutkimusta harjoittaviin tahoihin. Lisäksi yhdistys järjestää harkintansa mukaan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.
Vuodelle 2020 yhdistyksen päätavoitteena on yhdistyksen näkyvyyden vahvistaminen sekä yhdistyksen Focus Localis –tiedejulkaisun näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tähän tavoitteeseen
liittyen yhdistys on organisoinut toimintaansa uudelleen sekä vahvistanut hyviä olemassa olevia käytäntöjään myös toimintavuoden 2019 aikana.

2 Jäsenistö
Focus Localis ry:n tämän hetkinen (24.10.2019) jäsenmäärä on 224 jäsentä, joista henkilöjäseniä on
179, opiskelijajäseniä 9, yhteisöjäseniä 29 ja kunniajäseniä 7. Edellisvuosiin verrattuna jäsenmäärän
kehitys on laskusuuntainen, vuonna 2018 jäsenmäärä oli 260, vuonna 2017 296, vuonna 2016 393
jäsentä sekä vuonna 2015 vastaava luku oli 419.
Lukumääriä tärkeämmäksi seikaksi nousee sähköisen jäsenrekisterin positiiviset vaikutukset haamujäsenten ja passiivisten jäsenten osalta. Sähköinen jäsenrekisteri on mahdollistanut jäsenmaksujen
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.
Vuonna 2019 yhdistys on suorittanut jäsenmarkkinointia sekä tiedepäivillä, sosiaalisen median että
yhdistyksen verkkosivujen kautta. Työtä näkyvyyden vahvistamiseksi jatketaan vuonna 2020. Yhdistyksen talousarviossa varataan kehittämisrahaa sekä yhdistyksen toiminnan että Focus Localis –tiedejulkaisun julkaisuprosessien, ulkoasun ja julkaisutapojen kehittämiseen.

3 Viestintä
Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköisillä jäsenkirjeillä kaksi kertaa vuodessa sekä
tarvittaessa yhdistyksen omassa tiedejulkaisussa. Yhdistys tiedottaa myös sähköisesti Yhdistysrekisterin kautta. Tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla www.focuslocalis.fi, Facebookin yhteisösivulla sekä Twitter-tilillä (@focuslocalis). Tapahtumien lisäksi kotisivuilla esitellään Focus Localis -tiedejulkaisun sisältöjä.
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4 Tapahtumat
Focus Localis ry:n järjestämien tapahtumien ja tieteellisten seminaarien tavoitteena on kehittää
alue- ja paikallishallinnon alaan kohdistuvan tutkimuksen teoreettista ja metodista perustaa sekä
edistää tutkimuksen ja käytännön tuloksellista vuorovaikutusta. Tilaisuuksien avulla edistetään tutkimustiedon välittymistä käytäntöön ja käytännöstä nousevien tutkimustarpeiden ja osaamisen välittymistä tutkijoille. Yhdistyksen tapahtumat toimivat tärkeänä verkostoitumiskanavana ja ovat
etenkin aloittaville tutkijoille keskeinen tutkimuksen ja vuorovaikutuksen edistämisen foorumi.
Kunnallistieteen päivät on järjestetty yhteensä 45 kertaa, viimeisimmät pidettiin (13.–14.10.2016)
vuonna 2016 Helsingissä Tieteiden talolla. ne niiden teema on valittu harkiten. Päivien teema on
aina oma kokonaisuutensa. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet vuosittain.

Tiedepäivät
Tiedepäivät ovat yhdistyksen päätoimintamuoto ja päivien ohjelma on rakennettu harkiten valitun
teeman ympärille. Vuonna 2017 yhdistys järjesti ensimmäisen kerran yhteiset Hallinnon- ja kuntatutkimuksen tiedepäivät yhteistyössä Hallinnon Tutkimuksen Seuran kanssa. Tiedepäivien teemana
oli tuolloin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Julkisen johtamisen seuraavat 100 vuotta. Tiedepäivät
järjestettiin 15.–17.11.2017 Tampereen yliopistolla. Vuonna 2018 yhteisten tiedepäivien järjestäminen sai jatkoa edellisvuoden päiviltä saadun positiivisen palautteen sekä runsaan osallistujamäärän
johdosta. Tiedepäivien teemana oli Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio – tahdon asia. Tiedepäivät järjestettiin Rovaniemellä 14.–16.11.2018 Lapin yliopistossa.
Kuluvana vuonna 2019 yhdistys järjesti kolmannet yhteiset tiedepäivät Hallinnon Tutkimuksen Seuran sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa 27.-29.11.2019 Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Tiedepäivien teemana on kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana,
ja arvioitu osallistujamäärä on noin 150. Totuttuun tapaan tiedepäiviä edeltää jatko-opiskelijoille
suunnattu maksuton prekonferenssi.
Vuonna 2020 yhdistys haluaa jatkaa hyvää perinnettä Hallinnon Tutkimuksen Seuran kanssa yhteisten tiedepäivien järjestämisessä.

Kuntatutkijain seminaari
Yhdistys on järjestänyt vuosittain, muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta, kuntatutkijain seminaarin. Vuonna 2019 seminaari järjestettiin kesäkuussa 6.6.2019 Helsingissä keskustakirjasto Oodissa. Seminaarin teemana oli tiedonkäyttö kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa. Yhdistys järjestää perinteisen kuntatutkijain seminaarin myös vuonna 2020 hallituksen linjausten mukaisesti.

Muu toiminta
Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu myös muihin kuntien, alue- ja paikallishallinnon ja paikallisuuden teeman tilaisuuksiin sekä tieteellisiin 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 muiden 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 tutkimustiedon 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 yhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedottamisessa ja koko maan kattavien yhteyksien luomisessa.

6 Julkaisutoiminta ja sen kehittäminen
Yhdistys julkaisee Focus Localis –tiedejulkaisu. Tiedejulkaisun kehittämisen prosessi alkoi syksyllä
2017 nimenmuutoksen sekä uuden ulkoasun myötä. Focus Localiksen teemat laajentuivat entistä
moniulotteisempiin kuntia, paikallisuutta ja alue- ja paikallishallinnollista koskevien aihepiirien tutkimiseen. Tiedejulkaisun kehittämistyö jatkuu vuonna 2020, jolloin toimituksen prosesseja, tiedejulkaisun sisäsivujen ulkoasuja kehitetään sekä kartoitetaan mahdollisuuksia avoimeen, sähköiseen julkaisemiseen.
Focus Localiksen toimitus vaihtui toimintavuonna 2019 ja kesästä alkaen uusina päätoimittajina ovat
toimineet Lotta-Maria Sinervo ja Anni Jäntti. Toimitussihteerinä toimii Henna Paananen.
Focus Localis haluaa olla aktiivinen ja vuorovaikutteinen kuntia, paikallisuutta sekä alue- ja paikallishallintoa koskevan tutkimuksen tieteellisenä kanava. Täten Focus Localis edesauttaa tutkitun tiedon
saattamista päätöksentekijöiden ja käytännön toimijoiden käyttöön sekä edistää tiedon kumuloitumista ja uuden tutkimuksen rakentumista aikaisempien tutkimustulosten varaan.
Tällä hetkellä Focus Localis ilmestyy neljästi vuodessa. Tiedejulkaisussa julkaistavat artikkelit käyvät
läpi vertaisarviointimenettelyn. Tiedejulkaisussa noudatetaan kuuden kuukauden embargoa, jonka
jälkeen lehden artikkelit ovat sähköisesti saatavilla Elektra-palvelun kautta. Vuonna 2020 toimitus
kehittää tiedejulkaisun julkaisuprosesseja edelleen vastaamaan jouhevaa, joustavaa ja nykyaikaista
toimintatapaa. Toimitus selvittää julkaisuprosessien digitalisointia ja journal.fi-käyttöönottoa vaiheittain.
Tiedejulkaisu keskittyy kotimaisilla kielillä julkaistaviin teksteihin. Toimitus vahvistaa ja kannustaa entistä enemmän monitieteisten lähestymistapojen sekä rohkeiden menetelmällisten valintojen tutkimusten julkaisemista. Paikallisuuden muuttuva toimintakenttä ja päätöksenteko tarvitsevat tietoa,
tiedettä ja tutkimustuloksia, joissa on tarkasteltu ilmiöitä ja tutkimuskohteita monesta eri näkökulmasta.
Vuonna 2020 Focus Localiksen teemat esitellään yhdistyksen kotisivuilla, myös pääkirjoitus julkaistaan sähköisten kanavien ”uutisvirrassa”. Lehden näkyvyyttä vahvistetaan ja markkinoinnissa hyödynnetään erityisesti yhdistyksen sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Twitter). Vuonna 2020
kirjoittajaksi kannustetaan tunnettujen tutkijoiden ja alan kehittäjien lisäksi myös alan nuoria tutkijoita. Lehteen toivotaan myös lektioita ja puheenvuoroja lisää.
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7 Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous käsitellään vuoden 2020 talousarvioesityksessä ja sen perusteluissa erikseen.
Edellä toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvion määrärahoissa. Yhdistys toimii tieteellisten seurojen periaatteiden mukaisesti.
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Talousarvioesitys vuodelle 2020
Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi koskee yhdistyksen varsinaista toimintaa, Focus Localis -tiedejulkaisua, ensi vuoden tiedepäiviä, tutkijaseminaaria ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä
varainhankintaa. Tulot ja menot on kohdissa merkitty peräkkäin, jolloin voidaan nähdä kunkin kohdan arvioitu tulos. Menoja on tarkistettu kustannusten ja toiminnan lisäystä tai vähennystä vastaavasti.

1 Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminta sisältää yhdistyksen hallinnosta aiheutuvat menot. Näitä ovat toimihenkilöiden
(puheenjohtaja, sihteeri, viestintäsihteeri) vuosipalkkiot ja mahdolliset muut maksettavat palkkiot
sekä toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten kokous- ja seminaarimatkojen korvaukset, joihin varataan yhteensä 13 072,60 euroa. Tähän summaan sisältyvät myös kokousten tarjoiluihin, yleisiin toimistokuluihin (toimistotarvikkeet, pankkikulut, jäsenmaksut ym.), palvelusten ostoon kuten kirjanpitopalveluihin, yhdistyksen kotisivun ylläpitopalveluihin ja muihin menoihin, kuten huomionosoituksiin liittyvät kulut. Varsinaisen toiminnan kustannukset ovat pienentyneet sen myötä, kun yhdistys luopui vuonna 2013 paperisista jäsenmaksukirjeistä. Sähköinen jäsenrekisteri on tiputtanut varsinaisen toiminnan kustannuksia merkittävästi. Lisäksi hallituksen kokouksissa hyödynnetään nykyisin sähköistä etäyhteyttä eikä aikaisempien vuosien tapaan kuluja muodostu videoneuvotteluista.
Etäkokousten vuoksi arvioidaan, että matkakustannuksia vuoden 2020 hallituksen kokousten osalta
ei synny.

2 Focus Localis
Focus Localis -tiedejulkaisun menot muodostuvat tiedejulkaisun toimittamis- ja painatuskustannuksista. Neljän noin 100 sivun mittaisen aikakauskirjan painatuskustannuksiksi arvioidaan 9 000,00 euroa. Painatuskustannukset ovat tasaantuneet kilpailutuksen myötä. Palkkioihin on varattu 5 000 euroa ja palvelujen ostoon (mm. käännöspalvelut) 560,00 euroa. Lisäksi ensi vuodelle ehdotetaan 1
500,00 tiedejulkaisun kehittämiseen. Tiedejulkaisun talousarviovuoden menot ovat 16 060,00 euroa. Menojen katteeksi on merkitty jäsenmaksujen osuutta 2 475,00 (jäsenmaksujen osuus on varsinaisilta jäseniltä (henkilöjäsenet, opiskelijajäsenet, yhteisöjäsenet) 9 euroa jäsentilausta kohti). Tilausmaksuista ja irtonumeroista tiedejulkaisun tuloiksi on laskettu 1 300,00 euroa. Irtomyynnin on
arvioitu tuottavan noin 100 euron verran. Kopiostosta saatava tuottoarvio on 1 332,17 euroa
(vuonna 2019 toteutunut tuotto). Focus Localiksen kustantamista varten on anottu Suomen Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan tukea 5 000 euroa vuodelle 2020. (Vuodesta 2008 lähtien avustusta
on myönnetty 5 000 euroa vuodessa.)

3 Tiedepäivät
Yhteisten tiedepäivien tradition toivotaan jatkuvan myös vuonna 2020. Yhteisten tiedepäivien budjetti on molemmista seuroista erillinen, joten sitä ei liitetä ensi vuoden talousarvioon. Vastuu tuloja menojakaumasta tehdään ennakkoon, ja se hyväksytään molempien yhdistysten hallituksissa.
Mikäli yhteisiä tiedepäiviä ei järjestetä vuonna 2020, pidetään Kunnallistieteen päivät omana tapahtumanaan syksyllä 2020. Päivien tuottoarvio on 2 000 euroa ja menojen arvio niin ikään 4 000 euroa.
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Kyse on keskimääräisistä arvioista, joihin vaikuttaa merkittävästi kutsuttujen esiintyjien ja puhujien
sekä hallituksen jäsenten että toimihenkilöiden matka- ja majoituskustannukset, jotka vaihtelevat
suuresti kokouspaikan sijainnin mukaan. Budjetti laaditaan päivien suunnittelun edetessä ja käsitellään hallituksen kokouksessa.

4 Kuntatutkijainseminaari ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Kuntatutkijainseminaariin ja yhteistyöhän korkeakoulujen kanssa varataan 2 000 euroa. Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yksi tutkijaseminaari. Tutkijaseminaariin pyritään saamaan osanottajia
eri korkeakouluista. Osanottomaksua ei peritä. Määrärahasta katetaan seminaareihin kutsuttujen
esiintyjien matkakuluja sekä kahvitarjoilut.
5 Jäsenmaksut
Jäsenmaksuja korotettiin vuoden 2017 alusta. Hallitus esittää, että jäsenmaksuja ei koroteta vuonna
2019. Aikakauskirjan osuus on 9 euroa/ jäsentä kohden. Varsinainen jäsen saa Focus Localis -tiedejulkaisun yhtenä ja yhteisöjäsen kolmena kappaleena (tiedejulkaisu ilmestyy 4 kertaa vuodessa) maksettuaan jäsenmaksun. Jäsenmaksut ovat:





Yhteisöjäsenet
Varsinaiset jäsenet
Opiskelijajäsenet

200 euroa
40 euroa
20 euroa

6 Muut maksut
Focus Localis -tiedejulkaisun hintaa korotettiin viimeksi vuonna 2017 40 eurosta 50 euroon (vuosikerta) ja irtonumeroa 12 eurosta 15 euroon. Hallitus esittää, että Focus Localiksen hintaan ei tehdä
muutoksia vuonna 2020.
Focus Localis ry:n tämän hetkinen (24.10.2019) jäsenmäärä on 224 jäsentä, joista henkilöjäseniä on
179, opiskelijajäseniä 9, yhteisöjäseniä 29 ja kunniajäseniä 7. Edellisvuosiin verrattuna jäsenmäärän
kehitys on edelleen laskusuuntainen, sillä esimerkiksi vuonna 2017 jäsenmäärä oli 296, vuonna 2016
yhteensä 393 jäsentä sekä vuonna 2015 yhteensä 419.
Lukumääriä tärkeämmäksi yhdistys kuitenkin näkee sähköisen jäsenrekisterin myötä tapahtuneen
jäsenmaksujen ajankohtaisen tilanteen seuraamisen. Sähköinen jäsenrekisteri on mahdollistanut jäsenmaksujen 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. Sähköinen jäsenrekisteri on myös osoittanut, ettei yhdistyksellä ole jäsenmaksun maksamattomia jäseniä tällä hetkellä.
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7 Yleisavustus
Focus Localis ry:n toimintaan käytettävät tulot ovat melko vakiintuneet. Suomen Kuntaliitto on
myöntänyt toiminta-avustusta yhdistyksen varsinaista toimintaa varten 10.000 euroa vuodelle 2020
ja Focus Localis -tiedejulkaisun julkaisukustannukseen on haettu Tieteellisten seurain valtuuskunnalta avustusta 5000 euroa vuodelle 2020. Avustukset takaavat yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden.
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Focus Localis ry:n hallitus, toimihenkilöt ja toiminnantarkastajat 2019
Jäsen

Varajäsen

Hanna Heino, Turun yliopisto
Minna Joensuu, Espoon kaupunki
Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto
Tarja Saarelainen, Jyväskylän kaupunki
Anni Jäntti, Tampereen yliopisto
Sari Pikkala, Åbo Akademi
Anne Arvola, Turun yliopisto

Paula Rossi, Tampereen yliopisto
Harri Raisio, Vaasan yliopisto
Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto
Paula Alatalo, Lapin yliopisto
Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto
Pekka Kettunen, Åbo Akademi
Sanna Tuurnas, Tampereen yliopisto

Kuntaliiton nimeämät edustajat
Liina Tiainen
Johanna Viita

Jenni Airaksinen
Marianne Pekola-Sjöblom

Puheenjohtaja

Lotta-Maria Sinervo, yliopistonlehtori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
lotta-maria.sinervo@tuni.fi

Sihteeri

Saanareetta Virikko
väitöskirjatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
sihteeri@focuslocalis.fi/saanareetta.virikko@tuni.fi

Päätoimittajat

Lotta-Maria Sinervo, yliopistonlehtori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
lotta-maria.sinervo@tuni.fi
Anni Jäntti, yliopistonlehtori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
anni.jantti@tuni.fi

Toimitussihteeri

Henna Paananen, yliopisto-opettaja
Johtamisen ja talouden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
toimitussihteeri@focuslocalis.fi

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii JHTT Ari Virolainen ja varatoiminnantarkastajana Riitta Samola (JHTT) BDO Audiatorista (etunimi.sukunimi@bdo.fi).
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LIITTEET
LIITE 1: Talousarvioesitys vuodelle 2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Tulot – menot

Yhteensä

Henkilöstökulut
4120 Palkkiot
4130 Sosiaalikulut

5.500,00
-102,60
5.602,60

Muut varsinaisen toiminnan kulut
4513 Postitus
4514 Pankkikulut
4515 Matkakulut
4516 Tarjoilut
4518 Ostetut palvelut
4522 Toimistotarvikkeet
4523 Kokoustarjoilut
4526 Toiminnan kehittäminen
4524 Muut menot

-50,00
-220,00
-300,00
-100,00
-3.000,00
-200,00
-300,00
-3.000,00
-300,00
7.470,00
- 13.072,60

FOCUS LOCALIS -TIEDEJULKAISU
Focus Localis ry:n tulot
4527 Lehden tilausmaksut
4528 Irtonumeromyynti
4529 Jäsenmaksuosuus
4530 Ilmoitus/ kopiostotuotot

1.300,00
100,00
2.475,00
1.332,17
+ 5.207,17

Focus Localis ry:n menot
4532 Kielentarkistuspalkkiot
4534 Focus Localis -toimituspalkkiot
4535 Focus Localis -painatuskulut
4536 Focus Localis –tiedejulkaisun
kehittäminen

-560,00
-5.000,00
-9.000,00
-1.500,00
- 16.060,00

Focus Localis ry:n yli/alijäämä

- 23.925,43
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TIEDEPÄIVÄT

Tulot – menot

4540 Osallistumismaksut

2.000,00

Yhteensä

Tiedepäivien tulot yhteensä

+ 2.000,00

Tiedepäivien menot
4542 Ostetut palvelut
4543 Majoituskulut
4544 Matkakulut
4546 Muut kulut
4549 Muut palkkiot

-500,00
-1.000,00
-1.200,00
-500,00
-800,00
- 4.000,00

Tiedepäivien päivien yli/alijäämä

- 2.000,00

TUTKIJA- JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN SEMINAARITOIMINTA
Kuntatutkijain seminaari
5000 Tutkijatoiminta

-2.000,00
- 2.000,00

VARAINHANKINTA
Tuotot
6100 Jäsenmaksut
6101 Opiskelijajäsenmaksut
6102 Yhteisöjäsenmaksut

7.160,00
180,00
5.800,00
+ 13.140,00

Varainhankinnan kokonaistilanne ennen avustuksia

+ 13.140,00

Avustukset
Yleisavustukset (Kuntaliitto)
Valtionavut (TSV: Julkaisuavustus)

10.000,00
5.000,00
+ 15.000,00

Varainhankinta yhteensä

+ 28.140,00
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Talousarvioesitys vuodelle 2020

MENOT
Varsinainen toiminta
Focus Localis -tiedejulkaisu
Kunnallistieteen päivät
Tutkijaseminaaritoiminta

- 13.072,60
- 16.060,00
- 4.000,00
- 2.000,00

Menot yhteensä

- 35.132,60

TULOT
Focus Localis -tiedejulkaisu
Kunnallistieteen päivät
Varainhankinta
Avustukset

5.207,17
2.000,00
13.140,00
15.000,00

Tulot yhteensä

+ 35.347,17

Ylijäämää

+ 214,57

Focus Localis ry:n jäsenkirje 2  2019 |

15

