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Yliopistojen rehtorit ja tiedotusyksiköt 
 

SUOMEN KUNTALIITON 2 500 EURON TUNNUSTUSPALKINTO VUONNA 2018 

VALMISTUNEELLE KUNTIA TAI KUNTASEKTORIA KÄSITELLEELLE PRO GRADU –TYÖLLE 

Suomen Kuntaliitto myöntää Suomen Kuntasäätiön kautta vuosittain tunnustuspalkinnon 
parhaalle kalenterivuonna valmistuneelle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro 
gradu -tasoiselle opinnäytetyölle. 2500 euron suuruisen tunnustuspalkinnon lisäksi 
jaetaan 1-2 kunniamainintaa. Tunnustukset myönnetään tutkielmille, joiden aihepiiri on 
kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas.  

Kullakin yliopistolla on mahdollisuus asettaa ehdolle yhdestä kolmeen (1-3) vuoden 

2018 aikana hyväksyttyä pro gradu -tasoista, kuntia tai kuntasektoria käsittelevää 

työtä.  

Yliopistokohtaiset esitykset liitteineen pyydetään lähettämään viimeistään tiistaina 
30.4.2019. Esityksiin tulee liittää opinnäytetöiden lisäksi palkittavaksi esitettyjen 
opinnäytetyön tekijöiden yhteystiedot (posti- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä 
mahdolliset suositukset.  

Esitykset sekä esitettävät pro gradu -opinnäytetyöt pyydetään toimittamaan 

sähköpostitse osoitteella marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi. Pyydämme liittämään 
esitykseen myös linkin opinnäytetyöhön, mikäli se on julkaistu ja luettavissa yliopiston 
kotisivulla.  

Mikäli opinnäytetyötä ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti pdf-tiedostona, pyydämme 
liittämään esitykseen paperikopion opinnäytetyöstä. Postitse lähetettävät esitykset toimitetaan 
osoitteeseen Suomen Kuntaliitto/Marianne Pekola-Sjöblom, PL 200, 00101 Helsinki. 

Tunnustuspalkinto myönnetään ja julkistetaan syksyllä 2019. Päätöksen palkittavasta työstä 
tekee Kuntaliiton perustama Suomen Kuntasäätiön hallitus. 

Lisätietoja asiasta antaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom puh. 050 337 5634, 
sähköposti: marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi. 

Huolehdittehan, että tieto tästä gradupalkintoasiasta leviää organisaationne sisällä kaikille 
tiedekunnille/laitoksille ja että yliopistonne esitykset toimitetaan meille keskitetysti, ei erillisinä 
laitoskohtaisina esityksinä. 

Lisätietoja gradupalkintoaiheesta, mm. aikaisemmin palkituista, löytyy Kuntaliiton kotisivulta 
osoitteesta www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto. 
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JAKELU Seuraavien yliopistojen rehtorit ja tiedotusyksiköt: 
 

Aalto-yliopisto  Lapin yliopisto  Tampereen yliopisto  
Helsingin yliopisto LUT-yliopisto  Turun yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopisto  Vaasan yliopisto  
Jyväskylän yliopisto Svenska handelshögskolan Åbo Akademi  
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