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”Voimaa kuntatutkijoiden yhteisöstä”
Ensimmäinen puheenjohtajan tervehdykseni jäsenkirjeeseen – mukavan erilainen ja samalla haastava kirjoittamistehtävä. Kertoisinko millaisena näen kuntatutkimuksen tulevaisuuden? Vai korostaisinko kuntatutkimuksen tärkeyttä ja alleviivaisin sen antoisuutta? Voisinhan myös tuoda esiin
kantani uudistuskeskusteluista ja järjestämismalleista, mutta kannattaako pajatsoakaan heti tyhjentää…
Meille tutkijoille ja kuntatutkimuksesta kiinnostuneille on selvää, että tutkimustyö näiden jatkuvien
muutosten kentässä on sekä kiinnostavaa että erittäin tarpeellista. On kyllä niinkin, että vetävinkin
tutkimustyö joinakin turhautumisen, väsymisen ja riittämättömyyden tunteiden hetkinä tuntuu typerältä ja turhalta. Niin kuuluukin tuntua, sillä kaikki mikä herättää tunteita on meille merkityksellistä. Sen sijaan, että syyttäisimme tutkimusasetelmaa, työkavereita tai tutkimuskohdetta (syyttömiä kunnat siihen ovat) tai harkitsisimme jopa alanvaihtoa, tulisi meidän yksinkertaisesti puhua
enemmän. Paitsi keskenämme, myös kuntatoimijoiden ja hallinnon edustajien kanssa, eikä vain
Suomessa. Keskusteluissa löytyy syitä ja seurauksia, ja syntyy oivalluksia ja vastauksia.
Vuorovaikutteisuus, dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus ovat tuttuja asioita tutkimus- ja kehittämishankkeista, joten miksi emme toisi niitä vahvemmin mukaan yhteisöömme? Olemme kaikki kiireisiä tahoillamme ja ymmärrettävästi valitsemme tarkasti mihin aikamme käytämme. Miksi emme
siis suunnittelisi yhdistystoiminnastamme mahdollisimman kiinnostavaa ja innostavaa? Yhteisömme voi tuoda lisää voimaa juuri kun sitä eniten kaipaamme. Yhteinen ääni myös kantaa kauemmas – tai korkeammalle.
Yhdistyksen hallituksessa haluamme tarttua vuorovaikutteisuuden haasteeseen suunnittelemalla
perinteiset KT-päivät uudella tavalla. Kuopiossa 25.-26.9.2014 pidettävien päivien teema on ”Hyvinvoinnin luovat ratkaisut kunnissa” ja se mahdollistaa todella monia näkökulmia ja kiinnostavia
keskustelunaiheita. Millaisia aiheita haluaisit keskusteltavaksi ja ketkä olisivat kiinnostavia puhujia? Millä tavoin kehittäisit työryhmätyöskentelyä? Tällaisia kysymyksiä sisältävä pieni jäsenkyselymme lähtee liikkeelle piakkoin, ja voit vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Keskustelemme KT-päivistä myös kevätkokouksessamme Tampereella 31.3, tervetuloa mukaan!
Kunnallistieteen päivien ohella toinen vuoden ”must”-seminaareista ”PASCAL Workshop on Cities
Learning Together” pidetään Tampereella 12.-13.6. Kansainvälinen seminaari kokoaa tutkijoita ja
kehittäjiä keskustelemaan luovista ja ketteristä ratkaisuista. Seminaariin voi jo lähettää abstraktin
ja rekisteröityä, lisätietoa on jäljempänä tässä kirjeessä ja nettisivuillamme: www.kunnallistiede.fi
Yhteisössä on voimaa, sanotaan – ethän siis jätä tätä voimalähdettä hyödyntämättä! Kunnallistieteen yhdistys on taatusti ajan hermolla ja haluamme kehittyä entistä kiinnostavammaksi yhteisöksi.
Olethan jo mukana ryhmässämme Facebookissa, niin saat uutiset ja tapahtumatiedot tuoreimmillaan. Nähdään tapahtumissa!

Hanna Vakkala,
Puheenjohtaja
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Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika

31.3.2014 kello 13.30

Paikka

Luentosali A07
Tampereen yliopisto, Kanslerinrinne 4, Tampere

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 2011 pöytäkirja (jaetaan kokouksessa)
6 Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen
7 Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen
8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9 Muut esille tulevat asiat
10 Kokouksen päättäminen

Hanna Vakkala
puheenjohtaja
puh. 040 4844230
hanna.vakkala@ulapland.fi

Lotta-Maria Sinervo
Sihteeri
puh. 0400 223662
lotta-maria.sinervo@uta.fi
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Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ehdottaa kevätkokoukselle:

Kunnallistieteen yhdistyksen
toimintakertomus vuodelta 2013
1 YLEISET TILAISUUDET
1.1 Kunnallistieteen päivät
42. Kunnallistieteen päiviä vietettiin 10.-11.10.2013 Turun yliopistolla. Turun kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettyjen päivien teemaksi valikoitui ”Kunnat ja julkisten palvelujen tulevaisuus”.
Päivät olivat kaksipäiväiset ja ne tavoittivat yhteensä 66 osallistujaa.
Kunnallistieteen päivien puheenjohtajina toimivat ensimmäisenä päivänä tutkimusjohtaja Sampo
Ruoppila Turun yliopistosta yhdessä KTYn varapuheenjohtaja Inga Nyholmin kanssa. Toisena päivänä puheenjohtajana oli KTY:n hallituksen puheenjohtaja Risto Harisalo. Päivien ohjelma oli jaettu viiteen teemaan. Ensimmäisen teeman, ”Kunnallisten palvelujen tila ja tulevaisuus”, KEYNOTEpuheenvuoron (englanniksi) ”Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus” esitti Samhällspolitisk utredare Gunnar Wetterberg, Saco, Tukholmasta. Tämän jälkeen kommenttipuheenvuoron
(englanniksi) esitti professori Jari Stenvall, Tampereen yliopistosta.
Toinen teema oli ”Kuka järjestää palvelut Turun seudulla? -paneelikeskustelu”. Vetäjinä olivat toimittajat Hannu Taavitsainen ja Lassi Lähteenmäki, panelisteina Minna Arve, Pekka Myllymäki ja
Mikko Rönnholm.
Ensimmäisen päivän kolmantena teemana oli ”Elävä hallinto ja kumppanuus kuntapalveluissa”.
Dosentti, hallintojohtaja Ilpo Laitinen Helsingin kaupungilta piti esitelmän ”Aktiiviset asiakkaat
maailmalla”. Toisen esityksen ”Kuntapalvelut sosiaalisen pääoman paikallisena hallintana” piti varajohtaja, HT Torsti Hyyryläinen Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto.
Ensimmäisen päivän työryhmiä oli yhteensä neljä: Kuntien ja korkeakoulujen yhteistyö kuntakehityksen tukena, Kuntapolitiikan tutkimus, Radikaalit palveluinnovaatiot ja Kuntatalouden työryhmät.
KUNTIEN JA KORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖ KUNTAKEHITYKSEN TUKENA
Sampo Ruoppila: Turun kaupunkikehitysohjelma
Pasi-Heikki Rannisto & Piia Tienhaara: Moniulotteisella yhteistyömallilla vaikuttavuutta - case
Tampereen palveluinnovaatiokeskus TAMSI
Päivi Sutinen: Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Marko Joas & Kate Theobald: Understanding knowledge brokerage for urban sustainability
KUNTAPOLITIIKAN TUTKIMUS
Maija Karjalainen: Mikä selittää suoran demokratian käyttöä kuntatasolla?
Marianne Pekola-Sjöblom: Suomalainen kunta pohjoismaisessa perspektiivissä
RADIKAALIT PALVELUINNOVAATIOT
Jaana Salmi: Asiakaspalvelu 2014 - yhdessä palvelut lähelle
Ilpo Luoto & Eija Mäkinen: Kuntien velvoitteita kevennetään - miten käy kuntalaisten oikeuksien?
KUNTATALOUDEN TYÖRYHMÄ
Anne Arvola: Evaluating performance in public sector (municipalities) with the help of BSC
Anna Kork: Asiakkaalle parasta, mutta millä hinnalla?
Pentti Rönkkö: Kunnallishallintoa koskevat rakenneuudistukset kuntatalouden näkökulmasta
Katja Aalto: Kun yhtiöitetään - mikä muuttuu?
2 JULKAISUTOIMINTA
Kunnallistieteellinen aikakauskirja ilmestyi 4 kertaa vuoden 2013 aikana. Kunnallistieteellisen aikakauskirjan numero 4/2013 oli Luovan kaupunkikehittämisen teemanumero, jonka toimittivat
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Ari-Veikko Anttiroiko ja Jarmo Vakkuri.
Kunnallistieteen päivien alustuksista ja työryhmissä esitettyjen papereiden tiivistelmistä julkaistiin
seminaarikirja: Lotta-Maria Sinervo (toim.): Kunnat ja julkisten palvelujen tulevaisuus. Seminaarikirja, 42. Kunnallistieteen päivät. Kunnallistieteen yhdistys. Tampere 2013. Seminaarikirjaa, kuten
myös aikaisempien vuosien seminaarikirjoja sekä Kunnallistieteellisen aikakauskirjan irtonumeroita voi tilata yhdistyksen jäsensihteeri Päivi Palmulta (paivi.palmu@kuntaliitto.fi).
3 TALOUS
Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla, aikakauskirjan myynnillä ja toimintaan saaduilla avustuksilla. Jäsenmaksuna on peritty yhteisöjäseniltä 150 euroa, varsinaisilta jäseniltä 30 euroa
ja opiskelijajäseniltä 15 euroa.
Suomen Kuntaliitto on avustanut yhdistystä yhteensä 10 0000 euron toiminta-avustuksella. Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämä valtionavustus Kunnallistieteen aikakauskirjan kustantamiseen oli 5 000 euroa.
Kunnallistieteen aikakauskirjan vuositilaushinta oli 40 euroa ja irtonumeron hinta 12 euroa kappaleelta. Aikakauskirja sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun. Aikakauskirjan tilauksia oli 158 kpl, joista
alennustilauksia lehtitoimistojen kautta 62 kpl (alennus 30 %) ja 7 kpl ilmaisjakeluna.
Taloudellinen tulos vuodelta 2013 on tuloslaskelman mukaan 1 210,44 euroa alijäämäinen ja taseen
loppusumma päättyy 40 947,68 euroon.
Kertomusvuoden päättyessä yhdistyksellä oli kassavaroja pankkitilillä yhteensä 17 623,22 euroa
(Nordea pankkitili).
Yhdistyksen määräaikainen sijoitustili erääntyi ja varoja sijoitettiin Nordea Korko Extra -tilille yhteensä 23 000 euroa. Nordea Korko Extra -tili vastaa määräaikaistiliä, mutta korko oli sijoitusajankohtana parempi kuin 12 kk määräaikaistilillä. Koska yhdistyksen toiminnan tuloista merkittävä
osa koostuu vuosittain anottavista avustuksista, määräaikaistilin varat ovat turvana siltä varalta, että avustuksia ei jatkossa myönnettäisi.
Yhdistykselle tuli korkotuloja 18,70 euron verran vuonna 2013. Korko Extra-tili erääntyi vasta
tammikuussa 2014, joten sen korkotuloja ei kohdentunut vuodelle 2013.
Vuonna 2011 yhdistyksen 40-vuotishistorian kunniaksi teetettiin Kunnallistieteilijä -logolla varustettuja T-paitoja. Niitä oli toimintavuoden lopussa varastossa 320 euron arvosta (64 kpl).
Yhdistyksen tulot ja menot olivat tilinpäätöksen mukaan v. 2013 seuraavat:
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MENOT

euroa

Aikakauskirja

20 085,67

Kunnallistieteen päivät

6 268,67

Tutkijatoiminta

129,04

Varsinainen toiminta

16 425,80

Muut menot

0,00

Ylijäämä

-

Yhteensä

42 909,18

TULOT

euroa

Aikakauskirja

10 376,04

Kunnallistieteen päivät

4 860,00

Tutkijatoiminta

0,00

Varsinainen toiminta (avustukset)
Korkotulot

15 000,00
18,70

Jäsenmaksut

11 444,00

jäsenmaksukertymästä on aikakauskirjan osuutena 4 581 euroa aikakauskirjan tuloissa
Muut tulot

0,00

Alijäämä

1 210,44

Yhteensä

42 909,18

Tilinpäätös hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 24 / 2. 2014

4 JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kertomusvuoden 2013 lopussa 433 jäsentä.

Jäsenet
Jäsenet 31.12.2013

Varsinaiset
346

Opiskelija
49

Yhteisöjäsenet
38

Yhteensä
433

Edellisestä vuodesta jäsenmäärä väheni ennätyksellisen paljon, 34:llä. Eniten vähenivät opiskelija-
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jäsenet, joita on nyt 17 vähemmän. Varsinaiset henkilöjäsenet vähenivät 16 henkilöllä. Yhteisöjäseniä on yksi vähemmän kuin vuosi sitten.
Jäsenmaksuja jäi saamatta noin 1 300 eurona vuodelta 2013 (maksamattomia oli 51 henkilöä, joista
neljätoista opiskelijaa). Tämä luonnollisesti vaikutti myös taloudelliseen tulokseen.
Jäsenmaksujen perintää on tehostettu. Jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksut ovat maksamatta.
Vuosi

Jäsenmäärä

2009

487

2010

489

2011

475

2012

467

2013

433

5 KOKOUKSET
5.1 Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 22.3.2013 Kuntatalolla Helsingissä. Puheenjohtajana toimi Heikki Koski ja
sihteerinä Inga Nyholm.
Syyskokous pidettiin 17.12.2013 Tampereen yliopistolla. Puheenjohtajana toimi Risto Harisalo ja
sihteerinä yhdistyksen sihteeri Lotta-Maria Sinervo.

5.2 Hallituksen kokoukset
Hallitus on pitänyt vuonna 2013 kuusi kokousta seuraavasti:
Kokouspäivä

Kokouspaikka

1 28.1.2013

Tampereen yliopisto, Kuntatalo (videoneuvottelu)

2 26.2.2013

Tampereen yliopisto, Kuntatalo (videoneuvottelu)

3 2.4.2013

Tampereen yliopisto, Kuntatalo (videoneuvottelu)

4 3.5.2013

Tampereen yliopisto, Åbo Akademi (videoneuvottelu)

5 16.9.2013

Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Kuntatalo (videoneuvottelu)

6 22.11.2013

Tampereen yliopisto

6 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2013
6.1 Hallitus
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Risto Harisalo, professori

Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies
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Jäsenet:

Varajäsenet:

Risto Harisalo, professori

Arto Haveri, professori

Pekka Kettunen, professori

Olavi Kallio, dosentti

Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies

Ilpo Laitinen, tutkimusjohtaja

Pasi-Heikki Rannisto, dosentti

Harri Raisio, tutkijatohtori

Siv Sandberg, tutkija

Maarit Sihvonen, kehittämispäällikkö

Jari Stenvall, tutkimusprofessori

Ari Vesikkala, asuntotoimen päällikkö

Hanna Vakkala, yliopisto-opettaja

Hannu Taavitsainen, toimittaja

Suomen Kuntaliiton nimeämät:
Kaija Majoinen, dosentti, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Sini Sallinen, projektipäällikkö

6.2 Toimihenkilöt
Kunnallistieteen yhdistyksen sihteerinä toimi vuonna 2013 yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo
Tampereen yliopistosta. Vuonna 2013 jäsensihteerin tehtävistä vastasi sihteeri Päivi Palmu Suomen
Kuntaliitosta ja rahastonhoitajan tehtävät hoiti tilastotutkija Sirkka-Liisa Piipponen Suomen Kuntaliitosta.

6.3 Kunnallistieteellinen aikakauskirja
Vuonna 2013 Kunnallistieteellisen aikakauskirjan (KTA) päätoimittaja oli professori Jarmo Vakkuri
ja toimitussihteerinä hallintopäällikkö Sari Saastamoinen. Molemmat ovat Tampereen yliopistosta.
Toimitusneuvoston muodostivat vuonna 2013:
Aarrevaara Timo, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Haveri Arto, professori, Tampereen yliopisto
Heuru Kauko, HT
Kangas Anita, professori, Jyväskylän yliopisto
Meklin Pentti, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto
Mäkinen Eija, professori, Vaasan yliopisto
Niiranen Vuokko, professori, Itä-Suomen yliopisto
Nikkilä Juhani, emeritusprofessori, Oulun yliopisto
Oulasvirta Lasse, professori, Tampereen yliopisto
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Rannisto, Pasi-Heikki, kehityspäällikkö, Tampereen yliopisto
Ryynänen Aimo, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto
Stenvall Jari, professori, Lapin yliopisto
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto

6.4 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Raija Ruuskanen (JHTT) ja Juhani Liski (JHTT)
BDO Audiatorista.
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Kansainvälinen kuntatutkijan seminaari
CALL FOR PAPERS FOR THE PASCAL WORKSHOP ON CITIES LEARNNING
TOGETHER – PUBLIC ADMINISTRATION AS A DOMAIN FOR SMART SOLUTIONS
University of Tampere, School of Management, Finland, 12-13 June 2014
The objective of the conference is to bring about awareness of the role and needs of local communities in relation to learning, and to seek smart solutions in which cities and other public organizations can play a greater role in response to those needs.
Topic
Cities have to meet and solve unique and rapidly changing problems. Complexity brings about uncertainty and renders the managerial landscape fuzzy. Today, we live in an open society, bound together by systems of organisations, in which the transfer of information, interaction, and various
boundaries are correspondingly reflected as the trademarks of public policy and public policy implementation. In this light then, there is an urgent need to reassess the traditional foundations and
concepts of organisational and learning theory as well as the epistemological choices made in the
course of current learning and organisational research.
A smart organization – like a smart city – constructs its knowledge base through a continuous learning process, based on, inter alia, numerous discussions within a given organization and exchange
of ideas vis-à-vis with other organizations. In this context, cities need smart solutions which help
them to overcome professional silos and to work with other public and private organizations. Coproduction can be described as a potential relationship that exists between producer and client in
the production of a service. Technology provides totally new kinds of possibilities to create smart
solutions in cities. Few can be managed successfully by any one city, or public organizations working alone. Working together is essential but difficult.
There is a need to bring together theoretical insights and empirical data to enable a better understanding of smart solutions in the context of cities learning together. Therefore, we welcome both
theoretical and empirical papers on the topics. Interdisciplinary papers are also welcomed. Submissions are encouraged from doctoral students working on the topics. This workshop is interested in
conceptual papers and case studies around questions that link learning and smart solutions in the
public administration domain. Potential questions to be answered in the workshop include:
- Does city learning really matter? How do cities really learn?
- How can we create learning spaces and processes that encourage people to learn and plan consciously as groups linking up with other learner-actors across all sectors and institutions in the city?
- How and where does devolution really work?
- How can local responsibility and wisdom be engaged to meet global and national ecological and
economic priorities?
- How is high-level intent translated into practical action?
- How can city administration, voluntary bodies, businesses and universities work together to overcome complex problems facing us, and develop cities that can survive and self-improve?
- What is the role of local communities, citizens and service users in addressing and solving the big
issues confronting cities?
The meeting will open with the keynotes and consist of individual paper presentations and be concluded with a round table discussion.
The study group co-chairs aim at providing an outlet for papers presented at the meeting, most likely through a special issue in an international journal.
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The conference targets all city, public organization and business leaders, as well as non-government
organizations and academics.
Date and Location
The Cities Learning Together meeting will take place in Tampere, Finland, on 12 and 13 June 2014
at University of Tampere.
Cost
The registration fee is 70 Euros or 95 Euros including book Universities in a time of crises – their
role in regional development). Participants shall arrange travel and accommodation themselves.
For registered participants further information on accommodation will be send.
Registration
Please register at latest 30.4.2014.
Registration form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11642/lomake.html
Payment
The conference fee should be paid to the account indicated below by 31.5.2014.
Account holder:Finnish Association for Local Goverment Studies
Iban: FI5917453000060782
Bic: NDEAFIHH
Please, use refefrence: Pascal_first name_ last name
Submissions
Please, submit abstracts (maximum 600 words) by 7 April 2014 to Elias Pekkola
elias.pekkola@uta.fi.
Participants will be notified of acceptance by 16 April 2014. Full papers should be submitted by
6 June 2014.
Organization
The workshop is organized by Pascal International Observatory (University of Glasgow, UK), the
School of Management (University of Tampere, Finland) and the Finnish Association for Local
Government Studies (Finland). The workshop is co-chaired by Professor Jari Stenvall (University of
Tampere) and Professor Michael Osborne (University of Glasgow).
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Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2014
KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN HALLITUS 2014:
Jäsenet:
Kettunen Pekka
Laitinen Ilpo
Nyholm Inga
Sandberg Siv
Sinervo Lotta-Maria
Stenvall Jari
Vakkala Hanna

professori, Jyväskylän yliopisto
tutkimusjohtaja, Helsingin kaupunki
neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
tutkija, Åbo Akademi
yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
professori, Lapin yliopisto
yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Varajäsenet:
Haveri Arto
Kallio Olavi
Ots Mika
Raisio Harri
Sihvonen Maarit
Vesikkala Ari
Taavitsainen Hannu

professori, Tampereen yliopisto
dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
tohtorikoulutettava
tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
kehittämispäällikkö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
asuntotoimen päällikkö, Keravan kaupunki
Freelance-toimittaja

Suomen Kuntaliiton nimeämät jäsenet:
Kaija Majoinen
dosentti, kehitysjohtaja
Marianne Pekola-Sjöblom
tutkimuspäällikkö
Suomen Kuntaliiton nimeämät varajäsenet:
Kauko Aronen
kaupunkitutkimuspäällikkö
Sini Sallinen
projektipäällikkö
KUNNALLISTIETEEN YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2014:
Puheenjohtaja:
Vakkala Hanna

Sihteeri:
Sinervo Lotta-Maria

Jäsensihteeri:
Palmu Päivi

Rahastonhoitaja:
Piipponen Sirkka-Liisa

Yliopistonlehtori, HTT
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi
puh. 040 4844230
sähköposti: hanna.vakkala@ulapland.fi
yliopistonlehtori, HT
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 0400 223662
sähköposti: lotta-maria.sinervo@uta.fi
sihteeri
Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
puh. (09) 771 2465
sähköposti: paivi.palmu@kuntaliitto.fi
tilastotutkija
Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
puh. (09) 771 2741,
sähköposti: sirkka-liisa.piipponen@kuntaliitto.fi
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Kunnallistieteellisen aikakauskirjan toimihenkilöt
ja toimitusneuvosto 2014
KUNNALLISTIETEELLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMIHENKILÖT 2014:
Päätoimittaja:
Virtanen Petri

Toimitussihteeri:
Tuurnas Sanna

professori
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7068
sähköposti: petri.virtanen@uta.fi
tutkija
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 040 190 1334
sähköposti: sanna.tuurnas@uta.fi

KUNNALLISTIETEELLISEN AIKAKAUSKIRJAN TOIMITUSNEUVOSTO 2014:
Aarrevaara Timo

tutkimusjohtaja
Heine, 00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1912 4967
sähköposti: timo.aarrevaara@helsinki.fi

Haveri Arto

professori
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 3551 7615 tai 050 434 5618
sähköposti: arto.haveri@uta.fi

Heuru Kauko

HT
sähköposti: kauko.heuru@pp1.inet.fi

Kangas Anita

professori
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
puh. (014) 260 3113
sähköposti: akangas@yfi.jyu.fi

Meklin Pentti

emeritusprofessori
sähköposti: pentti.meklin@uta.fi

Mäkinen Eija

professori
Julkisoikeuden oppiaine,
Vaasan yliopisto, PL 700, 65101 Vaasa
puh. (06) 324 8428
sähköposti: eija.makinen@uwasa.fi

Niiranen Vuokko

professori
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos,
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus,
PL 1627, 70211 Kuopio
puh. (017) 162 660
sähköposti: vuokko.niiranen@uef.fi

Nikkilä Juhani

emeritusprofessori
sähköposti: juhani.nikkila@oulu.fi
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Oulasvirta Lasse

professori
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 3551 6391
sähköposti: lasse.oulasvirta@uta.fi

Rannisto Pasi-Heikki

tutkimusjohtaja, dosentti, HT
Johtamiskorkeakoulu,
Tutkimus- ja kehittämiskeskus Synergos,
Palveluinnovaatiokeskus (TamSI),
33014 Tampereen yliopisto,
puh. 040 557 8981
sähköposti: pasiheikki.rannisto@uta.fi

Ryynänen Aimo

emeritusprofessori
sähköposti: aimo.ryynanen@uta.fi

Stenvall Jari

professori
Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto
sähköposti: jari.stenvall@uta.fi

Syväjärvi Antti

professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi
puh. (016) 341 2637
sähköposti: antti.syvajarvi@ulapland.fi
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