ARTTU2-uutiskirjeeseen nro 4/2016:

AJANKOHTAISTA ARTTU2-OHJELMASTA

ARTTU2-ohjelman toinen kokonainen toimintavuosi alkaa kääntyä kohti loppua. Vielä ennen vuoden
vaihdetta on luvassa lukuisia uusia tutkimustuloksia ja -raportteja sekä joulukuussa myös tämän vuoden
toinen, kaikille ARTTU2-ohjelman yhteistyötahoille suunnattu kuntaseminaari täällä Kuntatalolla
perjantaina 16.12.2016. Seuraavassa tiivis katsaus käynnissä oleviin osaprojekteihin ja tekeillä oleviin
tutkimuksiin.
Reaaliaikaiseen arviointitutkimukseen liittyvä REA-puntarikysely on toteutettu syys-lokakuussa.
Kohdejoukkona ovat ARTTU-kuntien johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Kyselytuloksia esitellään
joulukuun kuntaseminaarissa.
Osana Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimusta tehtiin Työterveyslaitoksen toimesta laaja
henkilöstökysely ARTTU-kuntien henkilöstölle viime keväänä. Kyselyyn osallistuneet kunnat saivat
kuntakohtaisia tuloksia elokuussa, ja marraskuussa on luvassa ensimmäisiä tutkimustuloksia sisältävä
osaraportti. Vaasan yliopiston vastuulla olevassa tutkimusosiossa on käynnistetty henkilöstöjohtamiseen
liittyvät haastattelut ARTTU2-tutkimuskunnissa. Haastattelut jatkuvat alkuvuoteen 2017 ja tuloksia on
luvassa ensi vuoden aikana. Henkilöstötutkimuksen puitteissa on tulossa myös KT:n toimesta laadittu
tilastoraportti ARTTU2-kuntien henkilöstöstä.
Kuntataloutta tarkastelevassa tutkimusprojektissa on valmisteilla kuntien sote-palvelujen kustannuseroja
ja niiden syitä koskeva analyysi. Tutkimuksen tekijä, emeritusprofessori Pentti Meklin tulee kertomaan
ensimmäisistä tuloksista joulukuun kuntaseminaarissa.
Kuntajohtamisen osaprojektissa on valmisteilla Kuntaliiton asiantuntijoiden toimesta työstettävät raportit
ARTTU2-kuntien kokouskäytännöistä sekä johtamisjärjestelmistä.
Päättäjätutkimuksesta 2015 on julkistettu tuloksia muun muassa luottamushenkilöiden ajankäytöstä ja
uhkailusta. Parhaillaan on työn alla kyselytulosten analysointi vaikuttamisesta, valtarakenteista ja
johtamisesta. Åbo Akademin vastuulla olevan päättäjätutkimuksen kysely toistetaan keskeisimpien
kysymysten osalta tammikuussa 2017.
Yhdyskuntarakenne ja elinvoima -projektin osana on julkaistu Itä-Suomen yliopiston alue- ja
kuntatutkimuskeskus Spatian toimesta monikeskuksisuutta ARTTU2-kunnissa tarkasteleva raportti. Se saa
jatkoa vielä ennen vuoden vaihdetta julkaistavan monikeskuksisuuden indikaattoreita tarkastelevan
tutkimuksen muodossa.
Kuntalaistutkimuksen 2015 puitteissa on julkistettu tutkimustuloksia kunnallisista palveluista,
päätöksenteosta sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavoista. Kuntaliiton vastuulla oleva
kuntalaiskysely toistetaan alkuvuonna 2017 ja ensimmäisiä vaaliaiheisia ennakkotuloksia pyritään saamaan
julki ennen huhtikuun kuntavaaleja.
Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä -osaprojekti on käynnistynyt lokakuussa Itä-Suomen
yliopiston oikeustieteen laitoksen toimesta. Tutkimuksessa selvitetään digitalisaatiolle asetettujen
tavoitteiden toteutumista kunnissa ja maakuntaliitoissa sekä erilaisten dokumenttiaineistojen että
teemahaastattelujen avulla. Tutkimustuloksia on luvassa alkukeväällä 2017.

Eikä tämä vielä ollut tässä. Edellä mainittujen tutkimusprojektien lisäksi on työn alla ja vuodenvaihteen
molemmin puolin tulossa julkaisuja myös ARTTU2-tutkimuskuntien väestörakenteesta ja -kehityksestä,
sote-rakenteista, kokeilutoiminnasta sekä kuntien kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhteesta.
***
Luvassa on siis paljon mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa purtavaksi ja sulateltavaksi niin kirjallisten
raporttien muodossa kuin myös joulukuun kuntaseminaarissa kuultavaksi. Monista osatutkimuksista ja
raporttiluonnoksista on keskusteltu ja kirjoittajia sparrattu ARTTU2-ohjelman asiantuntijaryhmissä, joissa
on edustusta ARTTU2-kunnista ja myös muista ohjelman yhteistyötahoista.
Lisää tutkimuksia ja tutkimustuloksia on luvassa ensi vuoden aikana - tiiviissä ja toivottavasti
helppolukuisessa Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuformaatissa. Valmisteilla ja valmistuville tarjoamme
myös erilaisia yhteisten keskustelujen foorumeita. Näistä tiedotamme kuntakumppaneitamme ja
yhteistyötahojamme myös erikseen. Lisätietoja ARTTU2-ohjelmasta löydät kotisivultamme.
Toivomme tutkimustemme tuovan hyödyllistä tutkittua tietoa kuntien kehittämisen ja johtamisen tueksi,
mutta myös alueelliselle ja kansalliselle tasolle. Toivottavasti tutkimukset tuovat lisäarvoa myös ensi kevään
kuntavaalien tiimoilta käytävään keskusteluun.
Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvistä hyviksi koetuista toimintatavoista kuulisimme ja kertoisimme
mielellämme myös muille. Otamme mieluusti vastaan paitsi lähiaikojen tutkimuksellisista tarpeista myös
ideoita erilaista tutkimustulosten julkaisu- ja levitystavoista. Ollaanhan siis kuulolla ja yhteydessä!
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