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Mikä ihmeen ARTTU2 ?

• ARTTU2 on ARTTU-ohjelman 
jatko-ohjelma, Paras-Artun 
”pikkuveli” – tai 
vähintäänkin ”serkku” 
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• ARTTU lyhenne syntyi 
vuonna 2007 Kuntaliitossa 
järjestetyn sisäisen 
nimikilpailun tuloksena 
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Paras-ARTTU:n lähtökohdista ARTTU2:n 
lähtökohtatilanteeseen…



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Uudistustilanne ohjelman 
valmisteluvaiheessa keväällä 2014

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman 2011 mukaan 
hallitus toteuttaa koko maan laajuisen 
kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin 
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen 
kuntarakenne. Tätä kuntauudistusta edelsi vuonna 2005 
käynnistynyt kunta- ja palvelurakenneuudistus eli Paras-hanke, 
jota ohjaava puitelaki tuli voimaan helmikuussa 2007. 

”Meneillään olevan kuntauudistuksen sekä siihen 
kytkeytyvien muiden uudistusten vuoksi on 
perusteltua käynnistää jatkotutkimusohjelma 
kunnissa toteutettujen ja tekeillä olevien uudistusten 
arvioimiseksi. ”

”Ohjelma varmistaa osaltaan Paras-hankkeen aikana 
suunniteltujen ja toteutettujen uudistusten pidempiaikaisten 
vaikutusten arvioinnin. Tutkimustiedon saaminen 
kuntauudistusten vaikutuksista palvelee kunnallisen itsehallinnon 
kehittämistyötä.”  
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Kuntalehden uutinen 9.12.2014
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Tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset yleisellä tasolla:

* Millaisia päätöksiä ja toimenpiteitä kunnat ovat tehneet ja ovat 
tekemässä kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen aikana ja/tai mitä kunnissa 
on tapahtunut?

* Millaisia vaikutuksia kuntien toimenpiteillä ja tapahtumilla on eri 
näkökulmista (talous, palvelut, henkilöstövoimavarat, yhdyskuntarakenne, 
elinvoima, demokratia ja johtaminen)?  

* Miten valtionohjaus on vaikuttanut kuntien toimintaan 
kuntauudistuksessa?
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Tavoite: Tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tutkimustietoa 
yhtäältä kunnissa toteutetuista ja tulevista uudistuksista ja toisaalta toteutettujen ja 
tekeillä olevien uudistusten ja kehittämistoiminnan vaikutuksista palveluihin, 
talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä elinvoimaan 
erityisesti tutkimukseen osallistuvissa kunnissa. 



www.kuntaliitto.fi/arttu2
www.kommunforbundet.fi/arttu2
twitter.com/ARTTU2_KL
#arttu2

• 19 kuntaa mukana Paras-ARTTU-
ohjelmassa

• 6 kuntaa mukana sen lisäksi 
KuntaSuomi 2004 –ohjelmassa 
(Hämeenlinna, Kotka, 
Lappeenranta, Pudasjärvi, Vaasa 
ja Vimpeli sekä 3 kunnasta osa: 
Kemiönsaaresta Kemiö, Oulusta 
Haukipudas ja Salosta Kiikala.

• 3 kuntaa (Espoo, Kokkola ja 
Mikkeli) mukana KS2004-
ohjelmassa ja nyt ARTTU2-
ohjelmassa.

http://www.kuntaliitto.fi/arttu2
http://www.kommunforbundet.fi/arttu2


Kuntaliitolla kuntatutkimusohjelmia vuodesta 1995 alkaen

KuntaSuomi 2004:
1995-2004
47 kuntaa

Paras-ARTTU:
2008-2012
40 kuntaa

ARTTU2:
2015-2018
40 kuntaa

MPS 7.3.2018
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Talous

Yhdyskunta-
rakenne ja
elinvoima

Henkilöstö 
strategisena 

resurssina

Kuntalaiset

Koulu-/
sivistys-
palvelut

Kuntiin 
kohdistuvien 
uudistusten

reaaliaikainen 
arviointi

Johtaminen ja
omistajaohjaus

Demokratia
ja päätöksenteko

Kunnan 
muuttuva 

rooli 
Sote- ja 

maakunta-
uudistus

Sote-
palvelut

Tutkimuskehikko
2014-2018 

Osaprojekteja fokusoidummin 
kysymyksin



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, Hyvinvoinnin edistäminen

Johtaminen ja konserniohjaus

Sivistyspalvelut - Sivistyskunta

Yhdyskuntarakenne ja elinvoima

KL:n ja FCG:n
tutkimus

Talouden tasapaino  
kunnissa

Uusintakysely
kevät 2017

TSR:n rahoittama osio.  Henkilöstökysely keväällä 2016, rajattu uusintakysely 
8/2017, haastatteluja ja työpajoja syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Hyvinvoinnin edistäminen 
kunnissa,

Sote-hallintorakenteet

Konsernijohtaminen 

Kouluverkkomuutokset sekä 
kouluverkon ja palveluverkon 

yhteydet

Kuntalaiskysely 
kevät 2015 

Eduskuntavaalit 
19.4.2015

Kuntavaalit 
9.4.2017

Sote-kustannusten
analyysi

Kuntakonsernit

Hyvinvoinnin edistäminen 
kunnissa

Tulevaisuuden sivistyskunta

Maankäyttö 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 
10/2018 ARTTU2 / maaliskuu 2018/ mps
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ARTTU2: Monia tutkimustahoja, lukuisia tutkijoita

• Itä-Suomen yliopisto: Petri, Timo, Pasi, Tomi, 
Tommi, Niko, Isamaria.

• Lapin yliopisto: Hanna.

• Oulun yliopisto: Toni, Jonne, Niina.

• Tampereen yliopisto: Pentti, Jari, Kristiina.

• Turun yliopisto: Sami, Anni.

• Työterveyslaitos: Jari, Lotta, Anna, Piia.

• Vaasan yliopisto: Riitta, Anu, Susanna.

• Åbo Akademi: Siv.

• FCG: Anni, Jarmo, Heikki, Jussi, Heli.

• Kuntaliitto: Marianne, Arto, Soile, Heikki, Sirkka-
Liisa, Jarkko, Sanna, Terttu, Kaija, Jenni.

26.3.2018

11





Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

ARTTU2: Monia rahoittaja- ja yhteistyötahoja

 Kuntaliitto (2014-2018)

 40 tutkimuskuntaa (2015-2018)

 Keva (2016-2018)

 Valtiovarainministeriö (2015-2017)

 Ympäristöministeriö (2015-2017)

 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017)

 Sosiaali- ja terveysministeriö (2015)

 Työsuojelurahasto (epäsuorasti, 
henkilöstötutkimuksen päärahoittajana)

 Tutkimusten toteuttajatahot
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Organisointi 
2014-2018

26.3.2018
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Ohjausryhmä

Asiantuntija-
ryhmiä

osatutkimusten ja 
tutkijoiden tueksi

Yhdyshenkilö(itä)

kustakin 
tutkimus-
kunnasta

Tieteellinen 
johtaja

Ohjelmajohto

Kuntaliiton oma
ARTTU2-tiimi 
työrukkasena
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Vuorovaikutuksen tapoja 
tutkijoiden ja käytännön 

välillä

• Kokoukset

• Kuntaseminaarit

• Suorat kontaktit

• Tutkimuskuntien järjestämät 
tilaisuudet

• Yhteistyökumppanien järjestämät 
tilaisuudet

• ARTTU2-uutiskirjeet

• Mediatiedotteet ja kuntauutiset

• Blogit

• Asiantuntija-artikkelit mediassa

• Sosiaalinen media, erityisesti 
Twitter

• Viikon faktat

• Sähköposti

26.3.2018
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Viestintätapoja ja -kanavia

Lopputuloksia tiiviimmin ja nopeammin



Posterit yksi esimerkki uudemmista 
tutkimustulosten viestintätavoista 
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Monenlaista hyötyä:
1. Pitkäjänteistä ja systemaattista vertailutietoa paikalliseen           

ja kansalliseen päätöksentekoon ja muutosten johtamiseen. 

2. Hyviä käytäntöjä kuntien kehittämistyöhön. 

3. Kuntakentän moninaisuuden näkyväksi tekemistä. 

4. Kuntien, tutkijoiden ja valtakunnan tason toimijoiden verkostojen
vahvistamista sekä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun
edistämistä.

5. Aiempien uudistusten vaikutusten pidempiaikaista arviointia ja 
johtopäätöksiä. 

6. Sillanrakennusta eri uudistusten välillä. Ilman laajempaa, 
koordinoitua ohjelmaa kuntiin kohdistuvien uudistusten tutkimus ja arviointi 
jää liian satunnaiseksi ja hajanaiseksi. 

7. Tietoa eri vaalien tiimoilta käytävään keskusteluun, samaten muihin 
käynnissä oleviin uudistuksiin.

18
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 Uudistuksen muuttuminen useaankin kertaan tutkimusohjelman 
valmisteluvaiheesta alkaen. 

 Mielenkiintoinen, mutta haastava tutkimuskenttä, kun monissa kunnissa    
on tehty jatkuvasti uudistuksia kunta- ja/tai palvelurakenteeseen ja/tai 
johtamisjärjestelmään. 

 Lyhyt tutkimusaika muutosten mittaamiseen

 Miten erottaa uudistusten vaikutukset muista samaan aikaan 
tapahtuneista muutoksista

 Tutkimustulosten hyödyntäminen kunnissa

 Eläköitymisen ym. aiheuttama henkilövaihtuvuus tutkimuskunnissa 
(jatkuvuus)

 Tiedonkeruu vaikeutunut kyselyjen kautta – on vaadittu enemmän aikaa, 
vaivaa ja resursseja riittävän tutkimusaineiston keräämiseen.

 Tilastojen jälkijättöisyys vaikeuttaa ajankohtaisen tilanteen tarkastelua.

Hyötyjen lisäksi myös haasteita… 
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ARTTU2-tutkimusohjelma pähkinänkuoressa
Toimikausi 2014-2018

Tutkimuskuntia 40
Kuntien yhdyshenkilöitä 1-4/kunta, yht. noin 80.*

Osaprojekteja 11, joiden alla erilaisia osatutkimuksia

Tutkimustahoja 10

Tutkijoita/tutkimusten tekijöitä noin 40 

Rahoittajatahoja 6 + 40

Tutkimusrahoitusta noin 1,5 milj. euroa
Ilmestyneitä raportteja 38 (33 Uutta Artusta ja 5 Actaa)

Tulossa olevia raportteja 18 (16 Uutta Artusta ja 2 Actaa)

Kyselyitä 14

Kyselyvastaajia runsaat 41 000

Kuntaseminaareja 8 (ensimmäinen 9.12.2014)

Uutiskirjeitä 16 (ja vielä tulee muutama)
Mediatiedotteita & kuntauutisia noin 50
Kolumneja ja blogeja 10+5

*7 kunnassa yhdyshlöt vaihtuneet, 33 kunnassa väh. 1 sama kuin käynnistysvaiheessa.
Vain 15 kunnassa sama kuntajohtaja kuin käynnistysvaiheessa v. 2014 lopussa.
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Kuntalehti ehti taas uutisoimaan…. (nro 3/2018)

Jatkonäkymiäkin on…



Kiitos!
Toivottavasti tämä seminaaripäivä ja 

ARTTU2-ohjelma ja sen tuotokset 
herättelevät meissä uusia silmuja!


