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Puheenjohtajan tervehdys

Tämä loppuaan kohti kuluva vuosi on ollut Kunnallistieteen yhdistyksen 45. toimintavuosi. Kunnallistieteen yhdistys järjesti myös 45. kerran Kunnallistieteen päivät. Päivien
teemana olivat kuntalaiset ja osallisuus, uudistuvan kunnan viitekehyksessä. Päivät järjestettiin 13.-14.10.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Päivien kutsuttu pääpuhuja oli
professori Vivien Lowndes (professor of public policy, Institute of Local Government
Studies, School of Government and Society, University of Birmingham, UK). Professori
Lowndesin puheenvuoro käsitteli tähän aikaan kytkeytyen osallistumisen mahdollisuuksia taloudellisten resurssien vähentyessä ja niitä vähennettäessä: Prospects for Citizen
Participation under Austerity: Retrenchment, Continuity or Innovation? Päivien ohjelma ja teema saivat osallistujilta kiitosta ja positiivista palautetta. Päivien ohjelmaan,
seminaarikirjaan ja valokuviin voi tutustua osoitteessa www.kunnallistiede.fi sekä yhdistyksen facebook-yhteisösivulla. Erityiskiitos vielä Saanareetalle päivien järjestelyistä.
Vaikka 45. toimintavuosi on loppumassa, on, kuten aina, alkamassa uusi, 46. toimintavuosi, uusine mahdollisuuksineen. Tässä jäsenkirjeessä on Kunnallistieteen yhdistyksen
hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi. Tärkeimpänä ovat suunnitelmissa yhteiset tiedepäivät Hallinnon tutkimuksen seuran kanssa syksyllä 2017.
Kunnallistieteen yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päätetään sääntömääräisessä syyskokouksessa. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään
16.12.2016 kello 10, Tampereen yliopistolla. Kokoukseen voit osallistua myös omalta kotikoneeltasi ACP-yhteyden avulla. Tarkemmat tiedot ovat ohessa kokouskutsussa. Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus valitaan myös sääntömääräisessä syyskokouksessa. Jos
olet kiinnostunut kuntatutkimuksen ja kunta-arjen keskustelufoorumin kehittämisestä
ja KTYn toiminnasta, tule mukaan hallitukseen!

Tunnelmallista Joulun aikaa toivottaen,

Lotta-Maria Sinervo
KTYn hallituksen puheenjohtaja
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Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika

16.12.2016 kello 10.00

Paikka

Tampereen yliopisto (ACP-yhteys), videoneuvottelutila Päätalo A026
Linkki kokoukseen: https://connect.funet.fi/ktyhallitussyyskokous/
Kirjaudu vierailijana omalla nimelläsi

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 2016 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa)

6

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017

7

Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2017

8

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

9

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja hänen varatoiminnantarkastajan valinta

10

Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten kutsutapa tulevana vuonna

11

Muut asiat

12

Kokouksen päättäminen
Lotta-Maria Sinervo
puheenjohtaja
puh. 0400 223662
lotta-maria.sinervo@staff.uta.fi

Saanareetta Virikko
sihteeri
puh. 040 729 8790
saanareetta.virikko@staff.uta.fi
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Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2017
HALLITUKSEN ESITYS 28.11.2016
1

Yleistä

Kunnallistieteen yhdistys – Föreningen för kommunalvetenskap ry toimii edistääkseen kuntaalaan kohdistuvaa tutkimusta sekä tutkimuksen, tieteen ja käytännön kuntaelämän välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii eri tieteiden, yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja muiden kunta-asioista kiinnostuneiden välillä.
Yhdistyksen tärkeimpiä käytännön toimintamuotoja ovat Kunnallistieteen päivien ja tutkijaseminaarien järjestäminen sekä Kunnallistieteellisen aikakauskirjan 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.
Yhdistyksen strategia on maltillisen kasvun ja laadullisen kehittämisen strategia. Tämä tarkoittaa, että jäsenmäärän kasvattamisessa ja toimintojen laajentamisessa ollaan maltillisia ja päähuomio suunnataan sen sijaan olemassa olevien toimintamuotojen laadun kehittämiseen.

2

Jäsenistö

Yhdistyksessä oli 28.11.2016 yhteensä 393 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä on 312, opiskelijajäseniä 40, yhteisöjäseniä 37 ja kunniajäseniä 4.
Jäsenyys säilyy vain jäsenmaksun maksamalla. Kunnallistieteellisen aikakauskirjan postitus loppuu heti jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksut ovat maksamatta.
Vuosina 2015 ja 2016 Kunnallistieteen yhdistys oli mukana Kuntamarkkinoilla. Yhdistys sai näkyvyyttä sekä uusia henkilö-, opiskelija- ja yhteisöjäseniä.

3 Viestintä
Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköisillä jäsenkirjeillä kaksi kertaa vuodessa
sekä tarvittaessa myös Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa. Tapahtumista tiedotetaan myös
yhdistyksen kotisivuilla www.kunnallistiede.fi ja Facebookin yhteisösivulla. Kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Tapahtumien lisäksi kotisivuilla esitellään myös Kunnallistieteellisen aikakauskirjan sisältöjä. Kotisivujen kautta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi ja ilmoittautua KTY:n tapahtumiin. Lisäksi kotisivuille laitetaan mahdollisuuksien mukaan Kunnallistieteen päivien esiintyjien ja rinnakkaissessioissa esiintyvien tiivistelmiä.

4 Tapahtumat
Tavoitteet
Kunnallistieteen yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja tieteellisten seminaarien tavoitteena
on kehittää kunta-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
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etenkin aloittaville kuntatutkijoille keskeinen tutkimuksen ja vuorovaikutuksen edistämisen foorumi.
Hallinnon ja kuntatutkimuksen yhteiset tiedepäivät
Kunnallistieteen päivät on järjestetty 45 kertaa, viimeksi Helsingissä Tieteiden talolla 13.–
14.10.2016. Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja Hallinnon tutkimuksen seuran johtokunta
ovat päättäneet järjestää yhteiset tiedepäivät syksyllä 2017. Yhteisten päivien tapahtumapaikkana
on Tampere ja ohjelmassa huomioidaan myös 100-vuotias Suomi.
Tutkijaseminaari
Kunnallistieteen yhdistys järjestää kunta-alan tutkijoille ja jatko-opiskelijoille suunnatun tutkijaseminaarin keväällä 2017.
Muu toiminta
Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu myös muihin erilaisiin kunta-alan tilaisuuksiin ja
tieteellisiin tapahtumiin.

5 Yhteydenpito ja näkyvyyden lisääminen
Vuorovaikutus
Yhteyksiä ylläpidetään kuntiin ja niiden edustajana toimivaan Suomen Kuntaliittoon, alan tutkimusta harjoittaviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat
jokainen omalla tahollaan myös yhdistyksen tiedonvälittäjinä ja yhteyksien ylläpitäjinä. Yhdistys
on mukana kehittämässä tapoja, joilla voidaan parantaa tutkimustiedon käyttöä kunnissa.
Eri yliopistoissa toimivaa yhteyshenkilöverkostoa kehitetään edelleen. Se on tärkeä sekä jäsenhankinnan ja Kunnallistieteellisen aikakauskirjan artikkelitarjonnan kannalta että yhdistyksestä
ja sen toiminnasta tiedottamisessa ja koko maan kattavien yhteyksien luomisessa.
Yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa vahvistetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tutkijatapaamisia ja seminaareja.
Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja luomaan suhteita myös muihin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin organisaatioihin.

6 Julkaisutoiminta
Kunnallistieteellinen aikakauskirja (KTA) on tärkeä kuntiin kohdistuvan tutkimuksen, siihen liittyvän keskustelun ja alan opetuksen monipuolistajana. Vuoden 2017 alusta KTAn toimitus siirtyy
Vaasan yliopistoon. KTAn päätoimittaja aloittaa yliopistonlehtori, dosentti Olli-Pekka Viinanen.
Vuoden 2017 aikana KTAsta ilmestyy neljä numeroa. Aikakausikirjan numerot pidetään noin satasivuisina. Lehdessä julkaistavat artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn. Kirjoittajaksi kannustetaan tunnettujen tutkijoiden ja alan kehittäjien lisäksi erityisesti alan nuoria tutkijoita. Aikakauskirjassa voimistetaan kuntatutkimukseen liittyvää tieteellispohjaista keskustelua. Myös kirjallisuusarvioita vastailmestyneestä alan kirjallisuudesta ja erityisesti uusista väitöskirjoista julkaistaan.
Toimituksellisia menettelytapoja on kehitetty vuodesta 2014 lähtien, aikakauskirjan refereeprosessi takaa laadukkaat tieteelliset artikkelit. Aikakauskirjassa noudatetaan kuuden kuukauden
embargoa, jonka jälkeen lehden artikkelit ovat sähköisesti saatavilla Elektra-palvelun kautta.
Lehden teemat esitellään yhdistyksen kotisivuilla, myös pääkirjoitus julkaistaan kotisivujen ”uutisvirrassa”.
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7 Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous käsitellään vuoden 2017 talousarviossa ja sen perusteluissa erikseen. Edellä
toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvion määrärahoissa. Yhdistys
toimii tieteellisten seurojen periaatteiden mukaisesti. Suomen Akatemia ja Suomen Kuntaliitto
osallistuvat toiminnan rahoittamiseen.

Talousarvioesitys vuodelle 2017
HALLITUKSEN ESITYS 28.11.2016
Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi koskee yhdistyksen varsinaista toimintaa, Kunnallistieteellistä aikakauskirjaa, Kunnallistieteen päiviä, 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.
Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminta sisältää yhdistyksen hallinnosta aiheutuvat menot. Näitä ovat toimihenkilöiden (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja) vuosipalkkiot ja mahdolliset muut maksettavat
palkkiot sekä toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten kokous- ja seminaarimatkojen korvaukset,
joihin varataan yhteensä 14.488 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. Hallituksen kokouksissa
hyödynnetään nykyisin sähköisiä yhteyksiä, eikä aikaisempien vuosien tapaan kuluja muodostu
videoneuvotteluista. Etäkokousten vuoksi arvioidaan, että matkakustannuksia vuoden 2017 hallituksen kokousten osalta ei synny.
Kunnallistieteen aikakauskirja
Kunnallistieteellisen aikakauskirjan menot muodostuvat aikakauskirjan toimittamis- ja painatuskustannuksista. Neljän noin 100 sivun mittaisen aikakauskirjan painatuskustannuksiksi arvioidaan 13.000 euroa. Aikakauskirjan painatuskustannukset ovat kasvaneet hieman vuosittain. Aikakauskirjan painatus on viimeksi kilpailutettu vuonna 2014 Tieteellisten seurain valtuuskunnan
toimesta, painopaikka pysyi samana. Akatemian avustuksen saamisen edellytys on säännöllinen
kilpailutus. Aikakauskirjan painatus kilpailutetaan vuonna 2017.
Palkkioihin on varattu 4000 euroa ja palvelujen ostoon (mm. käännös- ja postituspalvelut) 2.760
euroa. Aikakauskirjan talousarviovuoden menot ovat 19.760 euroa. Menojen katteeksi on merkitty jäsenmaksujen osuutta 4.680 euroa. (Jäsenmaksujen osuus on varsinaisilta jäseniltä 15 euroa jäsentilausta kohti). Tilausmaksuista ja irtonumeroista on aikakauskirjan tuloiksi laskettu
6.550 euroa. Irtomyynnin on arvioitu tuottavan noin 150 euron verran. Aikakauskirjan kustantamista varten on anottu Suomen Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan tukea 5 000 euroa. (Vuodesta 2008 lähtien avustusta on myönnetty 5 000 euroa vuodessa.)
Kunnallistieteen päivät
Kunnallistieteen päivät järjestetään vuonna 2017 yhteistyössä Hallinnon tutkimuksen seuran
kanssa. Päivien tuottoarvio vuonna 2017 on 4 000 euroa ja menojen arvio niin ikään 4 000 euroa.
Nämä ovat keskimääräisiä lukuja. Muun muassa kutsuttujen esiintyjien ja puhujien sekä hallituksen jäsenten että toimihenkilöiden matka- ja majoituskustannukset vaihtelevat suuresti kokouspaikan sijainnin mukaan. Budjetti laaditaan päivien suunnittelun edetessä ja käsitellään hallituksen kokouksessa.
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2000-luvulla Kunnallistieteen päivien tulos on ollut alijäämäinen. Vuoden 2014 tulos oli alijäämäinen yhteensä 2 962,86 euroa. Päivät järjestettiin Kuopiossa, alijäämää selittääkin matka- ja
majoituskustannusten suuruus. Luentopalkkioita ei pääsääntöisesti ole maksettu. Tuottoihin vaikuttavat osanottajamäärät sekä osallistumismaksut. Vuonna 2014 osallistumismaksuja päätettiin
laskea ja saamamme palautteen perusteella pienempi osallistumismaksu vastaa hyvin päivien sisältöä. Lounas on omakustanteinen, myös vuonna 2017.
Tutkijaseminaarit ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Tutkijaseminaareihin ja yhteistyöhän korkeakoulujen kanssa varataan 1 000 euroa. Määrärahalla
on tarkoitus toteuttaa yksi tutkijaseminaari. Tutkijaseminaariin pyritään saamaan osanottajia eri
korkeakouluista. Osanottomaksua ei peritä. Määrärahasta katetaan pääasiassa seminaareihin
kutsuttujen esiintyjien matkakuluja sekä kahvitarjoilut.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksuja korotettiin vuoden 2008 alusta. Hallitus esittää, että jäsenmaksuun tehdään korotus vuoden 2017 osalta seuraavasti:
Ehdotettu:

vuonna 2017

(nykyinen)



Yhteisöjäsenet

200 euroa

(150 euroa)



Varsinaiset jäsenet

40 euroa

(30 euroa)



Opiskelijajäsenet

20 euroa

(15 euroa)



Aikakauskirjan osuus

15 euroa

(9 euroa)

Varsinainen jäsen saa Kunnallistieteellisen aikakausikirjan yhtenä ja yhteisöjäsen kolmena kappaleena maksettuaan jäsenmaksun.
Muut maksut
Kunnallistieteellisen aikakauskirjan hinta on pysynyt samana vuodesta 2011. Hallitus esittää, että
Kunnallistieteellisen aikakauskirjan hintaan tehdään seuraava korotus:
vuonna 2017

(nykyinen)



Aikakauskirjan vuosikerta

50 euroa

(40 euroa)



Aikakauskirjan irtonumero

15 euroa

(12 euroa)

Kunnallistieteen yhdistyksen tämän hetkinen jäsenmäärä on 28.11.2016 393 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä on 312, opiskelijajäseniä 40, yhteisöjäseniä 37 ja kunniajäseniä 4. Jäsenmäärä oli
samaan aikaan vuonna 2015 419 eli 26 jäsentä enemmän. Jäsenmaksuja on maksamatta muutamia.
Yleisavustus
Suomen Kuntaliitolta on anottu yhdistyksen varsinaista toimintaa varten 10 000 euroa.
Toimintaan käytettävät tulot ovat melko vakiintuneet, liikkumavaraa ei paljon ole, sillä toimintamenot nousevat jonkin verran joka vuosi (mm. matkat, majoitukset, tarjoilut). Näihin vaikuttavat
hallituksen kokousmatkat sekä Kunnallistieteen päivien pitopaikat majoitus- ja matkakustannuksineen.
Tämä tarkoittaa, että uusien jäsenien hankintaa ja Kunnallistieteen päivien budjetin tasapainoi-
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suutta on tehostettava. Avustusten saaminen niin toimintamenoihin kuin aikakauskirjan menoihin on vähentynyt. Kuntaliiton avustus on vakiintunut noin 10 000 € tasolle. Tieteellisten seurain
valtuuskunta myönsi avustusta Kunnallistieteen aikakauskirjalle vuodelle 2016 5000 euroa.
Avustusta anottiin vuodelle 2016 yhteensä 5 000 €. Todennäköistä on, että saatavan avustuksen
määrä pysyy samana kuin aikaisemmin. Vuonna 2016 Kunnallistieteen päivien Keynote-puhujalle saatiin Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 1000 euron avustus matkakustannusten kattamiseen.
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Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2016
KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN HALLITUS 2016
Jäsenet:
Kettunen Pekka
Laitinen Ilpo
Puustinen Alisa
Olli-Pekka Viinamäki
opisto
Sinervo Lotta-Maria
Jäntti Anni
Vakkala Hanna

dosentti, Åbo Akademi
tutkimusjohtaja, Helsingin kaupunki
projektitutkija, Vaasan yliopisto
dosentti, yliopistonlehtori, Vaasan yliyliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Varajäsenet:
Sandberg Siv
Stenvall Jari
Nyholm Inga
Raisio Harri
Taavitsainen Hannu
Haveri Arto
Rossi Paula

tutkija, Åbo Akademi
professori, Tampereen yliopisto
neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Freelance-toimittaja
professori, Tampereen yliopisto
yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Suomen Kuntaliiton nimeämät jäsenet:
Majoinen Kaija
dosentti, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Pekola-Sjöblom Marianne tutkimuspäällikkö
Suomen Kuntaliiton nimeämät varajäsenet:
Aronen Kauko
Sallinen Sini

kaupunkitutkimuspäällikkö
erityisasiantuntija
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KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2016
Puheenjohtaja
Sinervo Lotta-Maria

Sihteeri
Virikko Saanareetta

Jäsensihteeri
Kyösti Anni

Rahastonhoitaja
Marianne Sinkkonen

yliopistonlehtori, HTT
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 0400 223 662
lotta-maria.sinervo@staff.uta.fi
väitöskirjatutkija
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 040 7298 790
saanareetta.virikko@staff.uta.fi
väitöskirjatutkija
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 525 7967
anni.kyosti@staff.uta.fi
marianne.sinkkonen@gmail.com

KUNNALLISTIETEELLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMITUS 2016
Päätoimittaja
Virtanen Petri

Toimitussihteeri
Tuurnas Sanna

professori
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7068
petri.virtanen@staff.uta.fi
yliopistonlehtori, HTT
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 040 190 1334
sanna.tuurnas@staff.uta.fi
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LIITTEET
1

Talousarvioyhdistelmä vuodelle 2017

2

Talousarvioesitys vuodelle 2017

LIITE 1: Talousarvioyhdistelmä vuodelle 2017
VARSINAINEN TOIMINTA

Yhteensä

Henkilöstökulut
4120 Palkkiot
4130 Sosiaalikulut

-7.500
-1.518

Muut varsinaisen toiminnan kulut
4513 Postitus
4514 Pankkikulut
4515 Matkakulut
4516 Tarjoilut
4518 Ostetut palvelut
4521 Kopiointi/monistus
4522 Toimistotarvikkeet
4523 Kokoustarjoilut
4524 Muut menot

Tulot – menot

-1.200
-260
-3.500
-200
-150
-160

-14.488

KUNNALLISTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA
Aikakauskirjan tulot
4527 Lehden tilausmaksut (75 kpl x 50€) + (50 kpl x 35€)
4528 Irtonumeromyynti (10 kpl x 15 €)
4529 Aikakauskirjan jäsenmaksuosuus
4530 Ilmoitus/ kopiostotuotot

5.500
150
4.680
900

Aikakauskirjan menot
4532 Kielentarkistuspalkkiot
4534 Aikakauskirjan toimituspalkkiot
4535 Aikakauskirjan painatuskulut
4536 Postituskulut

-8.530

-560
-4.000
-13.000
-2.200

KUNNALLISTIETEEN PÄIVÄT (vuonna 2017 yhdessä HT -seuran kanssa)
Kunnallistieteen päivien tulot
4540 Osallistumismaksut
Kunnallistieteen päivien kulut
4542 Ostetut palvelut
4543 Majoituskulut
4544 Matkakulut

2.000
-500
-1.000
-1.200
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4546 Muut kulut
4549 Muut palkkiot

-500
-800

-2.000

TUTKIJA- JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN SEMINAARITOIMINTA
Tutkijatoiminnan kulut
5000 Tutkijatoiminta (tila-, matka-, majoitus-, tarjoilukust.)-1.000
VARAINHANKINTA
Tuotot
6100 Jäsenmaksut (300 x 40€)
6101 Opiskelijajäsenmaksut (35 x 20€)
6102 Yhteisöjäsenmaksut (30 x 200€)

-1.000

12.000
700
6.000

Menot
Poistot jäsenmaksuista
(siirretty KTAn tuotoiksi)

-4.680

Avustukset
Yleisavustukset (Kuntaliitto) anottu v. 2017
Valtionavut (TSV: julkaisuavustus)

14.020

10.000
5.000
15.000

LIITE 2: Talousarvioesitys vuodelle 2017
MENOT
Varsinainen toiminta
Aikakauskirja
Kunnallistieteen päivät
Tutkijaseminaaritoiminta

14.488
19.760
4.000
1.000

Menot yhteensä

39.248

TULOT
Aikakauskirja
Kunnallistieteen päivät
Varainhankinta
Avustukset

11.230
2.000
14.020
15.000

Tulot yhteensä

42.250

Ylijäämää

3.002
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