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2014 2015 2016 2017

ARTTU2-tutkimusohjelman osaprojektien aikataulutusta vuosina 2014-2018

2018

Osa I 
valmis

Jatkuvaa tietotuotantoa muiden tutkimusten tueksiTilast. toimintaympäristöanalyysit

Kuntiin kohdistuvat uudistukset

Kuntajakoselvitykset, kuntaliitokset

Kuntien talous

Kuntalaiset 

Henkilöstövoimavarat

Kuntapäättäjät 

Sote-palvelut

Johtaminen ja konserniohjaus

Koulupalvelut

Yhdyskuntarakenne ja elinvoima

KL:n omana 
työnä

Talouden tasapaino  
kunnissa

Uusintakysely
Keväällä 2017

TSR:n rahoittama osio.  Henkilöstökysely keväällä 2016, haastatteluja 
ja työpajoja syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Hyvinvoinnin edistäminen 
kunnissa,

Sote-hallintorakenteet

Konsernijohtamine
n

Kouluverkkomuutokset sekä 
kouluverkon ja palveluverkon 

yhteydet

Kuntalaiskysely 
kevät 2015 

Eduskuntavaalit 
19.4.2015

Kuntavaalit 
9.4.2017

Sote-
kustannusten

analyysi

Hyvinvoinnin 
edistäminen 

kunnissa

Tulevaisuuden 
sivistyskunta

Maankäytön 
mahdollisuudet ja 

haasteet 
tulevaisuuden 

kunnissa

Johtamisjärjestelmät,
kokouskäytännöt 

Kuntien monikeskuksisuus

Päättäjäkysely
syksy 2015

Uusintakysely
Keväällä 2017

Reaaliaikainen arviointitutkimus (REA)

Kuntien muuttuvat roolit ja sote- ja maakuntauudistus läpileikkaavasti mukana eri osaprojekteissa 

Maakuntavaalit 
1/2018 ARTTU2 / kevt 2017/ mps



Päättäjätutkimus 2017
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Åbo Akademi
Siv Sandberg



Kuntalaistutkimus 2017

Kuntaliitto, Marianne Pekola-Sjöblom



Henkilöstö strategisena 
voimavarana
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KT, Terttu Pakarinen
Työterveyslaitos, Jari Hakanen
Vaasan yliopisto, Riitta Viitala
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Uutta ARTTU2-ohjelmasta -
julkaisu nro 6/2017:

Työn imu ja työn 
tuunaaminen aktiivisen

sopeutumisen vahvistajina 
muutoksissa.

Lotta Harju & Jari Hakanen

Osaprojekti
Henkilöstö strategisena resurssina

Linkki raporttiin: 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3348

Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojekti:



Uudistusten reaaliaikainen arviointi 
(REA)
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Tampereen yliopisto, Jari Stenvall
Lapin yliopisto, Hanna Vakkala
Åbo Akademi, Siv Sandberg



Kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
kustannuserojen syyt 

osana talouden osaprojektia
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Tampereen yliopisto, Pentti Meklin ja 
Kuntaliitto, Heikki Pukki



Kuntastrategiat digitalisaation
ohjausvälineenä –tutkimus

osana johtamisen ja konserniohjauksen 
osaprojektia

Itä-Suomen yliopisto, julkisoikeuden laitos
Tomi Voutilainen, Tommi Oikarinen, 
Isamaria Räsänen, Niko Vartiainen



Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä:

Tutkimuskysymykset

1. Mitä digitalisaatioon liittyviä tavoitteita kunnat ovat 
asettaneet ja millä toimenpiteillä ne ovat pyrkineet 
saavuttamaan tavoitteensa? 

2. Miten kunnat ovat huomioineet strategisissa tavoitteissaan 
strategian laatimisen aikana voimassa olleiden 
hallitusohjelmien ja muiden strategisten tavoitteiden linjaukset 
ja miten linjaukset näkyvät tavoitteiden toteuttamiseksi 
asetetuissa digitalisaatioon tukeutuvissa toimenpiteissä?

3. Miten kunnat ovat arvioineet tai suunnitelleet 
arvioivansa asettamiensa digitalisaatioon liittyvien 
tavoitteiden onnistumista? 

Tavoitteena ollut tunnistaa hyviä käytänteitä ja strategioiden 
kehittämiskohteita tulevien strategiakausien valmistelua varten



• Tutkimuskuntia kaikkiaan 45. ARTTU2-kunnat + Helsinki, 
Joensuu, Kajaani, Lahti ja Rovaniemi. 

• Tutkimuksen asiakirja-aineisto: kuntien valtuustokauden 
2013–2016 kuntastrategioista, strategioiden 
toimeenpanosuunnitelmista sekä talousarviosta ja -
suunnitelmista. 

• Asiakirjoista hankittua tietoa syvennetty teemahaastattelujen
avulla; kohteina 6 kuntaa: Espoo, Jyväskylä, Mikkeli, Sipoo ja 
Turku sekä Helsinki.

• Raportointi: Tulossa Acta-raportti + tiivistetty versio Uutta 
ARTTU2-ohjelmasta sarjan julkaisuna.

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä:

Tutkimuskohteet, metodit, raportointi



Yhdyskuntarakenne ja elinvoima–
osaprojekti 
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Valmistunut: Monikeskuksisuutta koskevat 
tutkimusraportit (ISY, Spatia)

Valmisteilla: Tutkimus maankäytön 
mahdollisuuksista ja haasteista
tulevaisuuden kunnissa 
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Uutta ARTTU2-ohjelmasta -
julkaisu nro 4/2017:

Monikeskuksisen kunnan 
indikaattorit.

Osana
Yhdyskuntarakenne ja elinvoima -

osaprojektia

Yhdyskuntarakenne ja elinvoima -osaprojekti:



Toimintaympäristöanalyysit
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Uutta ARTTU2-ohjelmasta -
julkaisu nro 2/2017:

Väestörakenne ja –kehitys 
ARTTU2-tutkimuskunnissa

Osana
ARTTU2-kuntien 

toimintaympäristöanalyyseja

Linkki raporttiin: 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3327

Toimintaympäristöanalyysit:

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3327
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Uutta ARTTU2-ohjelmasta -
julkaisu nro 3/2017:

ARTTU2-kuntien sote-polkuja.

Osana
ARTTU2-kuntien 

toimintaympäristöanalyyseja

Linkki raporttiin:
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3328

Toimintaympäristöanalyysit:

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3328


Kunnat hyvinvoinnin edistäjinä 
(KUHE)
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Kuntaliitto, Soile Paahtama ja Ville Nieminen
Tutkimustaho(t) auki



8-10/2017: 
Kuntatyöpajat

10-11/2017: 
Alueelliset tilaisuudet

12/2017: 
Valtakunnallinen seminaari 

Kunnat hyvinvoinnin edistäjinä -verkostoprojekti 2017

Dokumentti-
analyysi
8-9/2017

9-11/2017: 

Työpajojen yhteenvedot (FCG)

REA-
puntari
9-10/2017

Syventävät 
haastattelut 

11/2017

10-11/2017: 

Focus group -haastattelut
osana alueellisia tilaisuuksia

Verkosto-
projektin 
julkaisu

12/2017-1/2018

Tutkimuskysymykset:
1. Miten hyvinvoinnin edistäminen nähdään 

eri kunnissa? - Minkälaista sisältöä kunnat näkevät 
hyvinvoinnin edistämisessä?

2. Miten hyvinvoinnin edistäminen nähdään 
suhteessa kunnan muihin rooleihin?

3. Mitkä ovat kuntien hyvinvointijohtamisen 
rakenteet ja toimintatavat osana kunnan 
kokonaisjohtamista mukaan lukien verkostot?

KUHE –verkostoprojektin (2017-2019) tavoitteet:
• Taustoittaa ja kehittää tulevaisuuden kuntien hyvinvoinnin 

edistämistä ja luoda polkuja indikaattorikeskeisyydestä 
toimenpiteisiin 

• Kehittää hyvinvointijohtamista kunnissa ja yhdyspinnoilla – ja 
edistää hyvinvoinnin edistämisen rakenteita ja toimintamalleja 

• Kehittää yhdyspinnoilla toteutettavia hyvinvoinnin periaatteita 
ja niistä sopimisen mahdollisuuksia (mm. sopimusmallit 
yhteisöjen kanssa)

• Vahvistaa hyvinvointiennakointia projektikunnissa. 
Verkostoprojektissa mukana: 
• Kuntaliitto, STM, VM ja FCG
• Kiinnostuneita kuntia noin 30 kpl

KUHE-
verkostoprojekti

ARTTU2



Tulevaisuuden sivistyskunta
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ARTTU2 Sivistyskunta –osaprojektin 
tausta ja tarve

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin korostuu 
kuntien vastuu sivistyspalvelujen järjestämisestä ja hyvinvoinnin 
edistämisestä.  Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja 
kansalaisopistopalvelut lisäävät kuntien elinvoimaa ja asukkaiden 
viihtyvyyttä. 

• Projekti kytkeytyy Kuntaliiton Kunnat 2021 -ohjelmaan ja 
Sivistyskunta-projektiin. Lisäksi projekti tuottaa hyödyllistä tietoa 
OKM:n käynnistämään sivistyskuntatyöhön ja edistää näin 
osaltaan tutkimukseen perustuvaa kehittämistä.

• Projektia hyödynnetään myös Kuntaliiton seuraavassa Sivistyksen 
suunta -asiakirjan laadinnassa.
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ARTTU2 Sivistyskunta -osaprojektin tavoitteet:

1. Tehdä näkyväksi sivistyspalvelujen nykytilaa kuntalaisten ja 
päättäjien näkökulmasta (mistä tilanteesta tulevaisuuden 
sivistyskuntaa lähdetään rakentamaan)

2. Arvioida lähtökohtia ja toimintaedellytyksiä kunta- ja 
paikallistalouden näkökulmasta, fokuksena erityisesti lukiot.

3. Avata suuntia ja näkymiä siitä miten kunnat aikovat vastata 
sivistyskunnan haasteisiin osana kunnan strategista ja 
verkostojohtamista sekä osallisuuden vahvistamista. 

4. Arvioida henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen 
tilaa sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta (case-kuvaukset, 
esim. Vantaa?). Miten pyritään säilyttämään vetovoimainen 
työnantajapolitiikka? 
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Myös nämä tulossa 
Uutta ARTTU2-ohjelmasta sarjassa

 Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksenteko-
järjestelmät muutoksessa (Jarkko Majava, Kuntaliitto)

 Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja 
kokeilukulttuurista (AK, MPS, TP, Kuntaliitto)

 Näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta sekä 
kehittämisehdotuksia kuntapalvelujen 
digitalisointiin (Marja Teljamo, Sipoon kunta)
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