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Kuntaliitto tutkimuksen 
välittäjänä ja tuottajana



Suomen Kuntaliitto ry

• Suomen vaikuttavimpia 
edunvalvontajärjestöjä.

• Jäseninä kaikki Suomen 309 kuntaa ja 
kaupunkia. Toiminnassa mukana myös 
maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut 
kuntayhtymät sekä kuntataustaiset 
osakeyhtiöt.

• 200 oman alansa huippuasiantuntijaa:
• laki, talous, sote, elinvoima, demokratia, 

ympäristö, tietoyhteiskunta, koulutus, 
kulttuuri jne.

• Ydintehtävinä edunvalvonta, kehittäminen 
ja palvelut.
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Koostuu omasta tutkimus- ja selvitys-
toiminnasta sekä yhteistyöstä muiden 
tahojen tutkimus- ja selvityshankkeissa.

www.kuntaliitto.fi/tutkimustoiminta

4

Kuntaliiton 
tutkimuksellinen  
toiminta

http://www.kuntaliitto.fi/tutkimustoiminta


Tavoitteena on, että kuntien tutkimustarpeet ja 
kysymystenasettelut näkyvät paremmin 

tutkimuksissa ja että kunnat voivat helpommin 
hyödyntää tutkimustuloksia.
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Tutkimuksellinen  
toiminta ja 

yhteistyömuodot 
Kuntaliitossa

Kuntaliiton 
tutkimusohjelmat

KS2004, Paras-ARTTU, ARTTU2

-> Erilaistuva KuntaSuomi 
2025

(2020-2025)

Kuntaliiton 
tutkimusprojekteja 2020-21:

• Kuntalaistutkimus 2020 (KL)
• Kuntapäättäjätutkimus 2020 (ÅA) 

Ammattina luottamushenkilö (TUNI)
• Tehtäväkohtainen integraatio- selvitys 

sote-palveluista (TUNI)
• Kompleksiset kuntaliitokset (A.Koski)
• Monipaikkaisuus voimavarana ja 

haasteena erilaistuvissa kunnissa (ISY)

Kuntaliitto kumppanina 
tutkimushankkeissa

(mm. STN-hankkeet)

1. Yhteistyösitoumuksin:
a) rahoitusosuudella
b) ilman rahoitusosuutta tai
c) omalla työpanoksella, josta laskutamme

2. Yhteistyötä myös ilman 
yhteistyösitoumuksia

Kuntaliiton vuosittainen 
yo-gradupalkinto ja 

amk-opinnäytepalkinto

Kuntaliiton omat ja 
yhteistyössä toteutetut 
kyselyt ja tiedonkeruut

• Kuntapulssit ym. kyselyt
• Säännölliset tiedonkeruut Kuntaliiton rahoittamat 

professuurit
• Kaupunkitaloustieteen 

professuuri (2019-2023) 
(Kuntaliitto yksi rahoittajista)

Suomen Kuntasäätiö sr

Kuntaliiton jäsenyydet ja 
rahoitus tieteellisille 

seuroille

• Focus Localis
• HELSUS - Kestävyysinstituutti, HY

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES)
• Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Muu tutkimuksellinen 
yhteistyö

• Artikkeleja tutkijoiden kanssa
• Opinnäytteiden ohjausta
• Tutkimushankkeiden arviointia 

(SA, KAKS, Kulturfonden ym.)

Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom 25.11.2021



Kuntaliiton vuosittainen tunnustuspalkinto 
yo-gradulle ja amk-opinnäytetyölle

Kuntaliitto* on myöntänyt vuodesta 1993 alkaen vuosittain tunnustuspalkinnon 
parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu –työlle.
Tunnustuspalkinnon lisäksi myönnetään 1-2 kunniamainintaa.

Kuntaliitto* on myöntänyt tunnustuspalkinnon vuodesta 2019 alkaen vuosittain 
myös ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle. Tunnustuspalkinnon lisäksi 
myönnetään 1-2 kunniamainintaa.

• Tunnustuspalkinto myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta 
ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas.

• Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä. 
Se lisää myös tietoutta opinnäytetöistä Kuntaliiton asiantuntijoiden keskuudessa.

• Suomen Kuntaliitto pyytää vuosittain yliopistoja ja ammattikorkeakouluja asettamaan 
ehdolle 2-3 maisteritasoista tutkielmaa tai amk/yamk-opinnäytetyötä.
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*Suomen kuntasäätiön stipendi Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom 25.11.2021



Kuntaliitolla kuntatutkimusohjelmia 
vuodesta 1995 alkaen
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Toteutettujen tutkimusohjelmien tavoitteena on ollut
tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista
tutkimustietoa yhtäältä kuntiin kohdistuneiden ja 
kohdistuvien sekä kuntien itse toteuttamien 
uudistusten tuloksista.

Kunkin tutkimusohjelman tutkimuskunnat on valittu 
edustamaan mahdollisimman hyvin erikokoisia ja 
erityyppisiä kuntia eri puolelta Suomea. Keskeistä 
vertailtavuus ja yleistettävyys.

Vuonna 2020 käynnistyneen ja aina vuoteen 2025 
jatkuvan Erilaistuva KuntaSuomi 2025 –
tutkimusohjelman (2020-2025) kantavana ajatuksena 
on kuntien erilaisuus ja moniäänisyys.
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Kuntalais- ja kuntapäättäjä-
tutkimukset 2020

Jatkumoa jo 1990-luvulta asti tehtyihin vastaaviin kyselytutkimuksiin -> pitkät aikasarjat

Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020 ja www.kuntaliitto.fi/kuntapaattajatutkimus2020

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

http://www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020
http://www.kuntaliitto.fi/kuntapaattajatutkimus2020


Esimerkkejä 
Kuntaliiton 
julkaisemista muita 
tutkimuksista ja 
selvityksistä 2021

www.kuntaliitto.fi/julkaisut

http://www.kuntaliitto.fi/julkaisut


Kestävät kunnat 2030
-ennakointijulkaisu

Julkaisu ladattavissa Kuntaliiton verkkosivulta osoitteesta: 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2127-kestavat-
kunnat-2030-ennakointijulkaisu

http://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2127-kestavat-


Uutta kunnista nro 6/2021:

Tavoitteesta lähtökohta. Vaikutusten hankinta kunnissa
■ Kirjoittajat: Kyösti Anni & Airaksinen Jenni, Tampereen yliopisto

■ Selvityksessä on kartoitettu vaikutusten hankinnan tilannetta eri 
kunnissa, eri puolella Suomea haastattelemalla kuntien 
viranhaltijoita ja työntekijöitä.

■ Tavoitteena on ollut auttaa ymmärtämään sitä, mistä vaikutusten 
hankinnassa on kysymys ja miten sitä toteutetaan kunnissa 
käytännön tasolla.

■ Tutkimus kuvaa kuntien erilaisia lähtökohtia vaikutusten hankinnan 
toteuttamisessa sekä avaa näkökulmia siihen, millä tavalla 
vaikutusten hankinnan käyttöönottoa kunnissa olisi mahdollista 
tukea.

■ Selvitys on toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton sekä TEM:n 
vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen kanssa. 
Yhteistyökumppanit ovat toimineet myös tutkimuksen 
rahoittajina.

■ Raportti on julkaistu kesällä 2021.
■ Linkki raporttiin: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2120-tavoitteesta-

lahtokohta-vaikutusten-hankinta-kunnissa
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http://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2120-tavoitteesta-


Acta-tutkimus nro 278:

Tehtäväkohtainen yhteistyö kunnissa
■ Kirjoittajat: Patrik Nordin &Jan-Erik Johanson, 

Tampereen yliopisto ja Kauko Aronen, Kuntaliitto

■ Raportti julkaistu Kuntaliiton Acta–sarjassa 
maaliskuussa 2021.

■ Linkki raporttiin: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2102-
tehtavakohtainen-yhteistyo-kunnissa-acta-nro-278

■ Tiedote 2.3.2021: Tutkimus: sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja kuntien muiden tehtävien välillä 
voimakkaita yhteistyötarpeita.

Aiempia uutisia:
• 3.3.2020: Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista 

ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä käynnistyy

• 8.7.2020: Tehtäväkohtaisesta sote-integraatioselvityksestä 
tuloksia elokuussa
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http://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2102-
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