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HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

 

Aika: tiistaina 14.12.2021 klo 17.00-17.38 

Paikka: etäyhteydellä osoitteessa https://uwasa.zoom.us/j/66419183691?pwd=SmF-

zdlo1Z0ZpdUtXUE5HZlhRKyt0QT09 (password: 700526) 

Läsnä: Kirsi Lehto, Hanna-Kaisa Pernaa (17.19 asti), Laura Perttola, Anssi Juvela, Tomi Kallio 

(17.02 asti), Vuokko Niiranen, Sanna Ryynänen, Riikka Kangas, Merja Rasi, Jaana Leinonen, 

Henna Nurmi 

 

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anssi Juvela ja sihteeriksi Laura Perttola.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Jalonen ja Jaana Leinonen. Samat henkilöt toimi-

vat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

5. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022 

Jäsenmaksut ehdotetaan pidettävän ennallaan siten, että varsinaisen jäsenen jäsen-

maksu on 38 € ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu 18 €. Myös yhteisöjäsenmaksu 100 € 

säilyy ennallaan. 

Hyväksyttiin jäsenmaksut ehdotuksen mukaisesti. 

 

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022.  

Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sellaisenaan. Ks. liite 1. 
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7. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kymmenen jäsenen ja opiskelija-

edustajan sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta.  

Hyväksyttiin johtokunnan kokoonpano liitteen 2 mukaisesti. 

 

8. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä va-

linta 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Posio ja Paula Tulppo. Varatoiminnantarkastajiksi 

valittiin Anne Koski ja Esa Hyyryläinen. 

 

9. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

10. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38. 

 

 

Vaasassa 14.12.2021 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Anssi Juvela   Laura Perttola                                                  

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

Harri Jalonen   Jaana Leinonen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja
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Liite 1. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 

1 Yleistä seurasta 
 
Hallinnon Tutkimuksen Seura ry on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta 
Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistoimintaan. Seura on perustettu vuonna 1981. Hallin-
non Tutkimuksen Seuran keskeisimmät toimintamuodot ovat julkaisutoiminta ja seminaaritilaisuuksien 
järjestäminen. Lisäksi seura toimii hallintoa tutkivien yksiköiden ja tutkijoiden yhteistoiminnan kana-
vana, tekee tunnetuksi hallintotieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä ottaa tarvittaessa kantaa ajan-
kohtaisiin ja periaatteellisiin hallintoa koskeviin kysymyksiin ja edistää tutkimustiedon käyttöä. Seura on 
myös mukana kansainvälisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Seura on jäsenenä eurooppalaisessa 
hallinnon alan tutkimuksen järjestössä EGPA:ssa (European Group for Public Administration, www.iias-
iisa.org/egpa). 
 
Seura on vuodesta 1982 lähtien julkaissut säännöllisesti Hallinnon Tutkimus -nimistä korkeatasoista tie-
teellistä lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tärkeä osa seuran toimintaa ovat myös vuosittaiset 
Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, jotka kokoavat yhteen alan tutkijoita, asiantuntijoita sekä 
perus- ja jatko- opiskelijoita. Seuran tiedotus tapahtuu seuran omien kotisivujen (www.hallinnontutki-
mus.fi), jäsenten sähköpostilistan, Facebookin ja Twitterin kautta. 
 
Hallinnon Tutkimuksen seuran taloudellisessa tilanteessa ei ennakoida merkittäviä muutoksia vuoden 
2022 aikana. Juhlavuonna 2021 oli aiempaa enemmän menoja, ja osa näistä menoista saattaa erääntyä 
maksettavaksi vasta vuonna 2022, mutta nämä katetaan kertyneellä ylijäämällä. Toimintasuunnitelman 
ja siihen liittyvän talousarvion laadinnassa oletuksina ovat, että Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jul-
kaisutoiminnan avustus pysyy vuoden 2021 tasolla, ja jäsenmaksu- sekä lehtitilaustuotot pienenevät 
hieman. 
 

2 Seuran toiminta vuonna 2022 
 
Vuonna 2022 vastuu Hallinnon Tutkimuksen Seuran toiminnasta ja Hallinnon Tutkimus -lehden toimit-
tamisesta siirtyy vakiintuneen tavan mukaisesti uusille toimijoille seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Pu-
heenjohtajan, toimihenkilöiden ja lehden toimituskunnan vaihtuminen on aina eräänlainen uusi alku, 
vaikka toiminta perustuukin jatkuvuuteen. Vastuu seuran toiminnasta siirtyy nyt Vaasasta Lapin yliopis-
toon, ja lehden toimitus siirtyy Tampereelta Vaasaan. 
 
Toiminnallisena tavoitteena on tarjota nykyisille jäsenille riittävästi vastinetta jäsenmaksuilleen, jotta 
yleinen laskeva trendi maksavien jäsenten määrässä saataisiin pysähtymään. Jäsenmäärää pyritään kas-
vattamaan erityisesti opiskelijajäsenten osalta, mikä edellyttää aktiivista markkinointia. Tieteellisten 
Seurain Valtuuskunnan linjauksen mukaisesti seura kehittää toimintaa, jolla edistetään tutkimustiedon 
käyttämistä päätöksenteossa ja tiedon avointa julkistamista. Seura tukee hallinnon alan koulutuksen ja 
jatkuvan oppimisen kehitystyötä sekä tukee erityisesti jatko-opiskelijoiden integroitumista osaksi tie-
deyhteisöjä. 
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2.1 Seuran johto 
 
Seuran sääntöjen mukaan syyskokous valitsee seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, johtokun-
nan jäsenet sekä toiminnantarkastajat aina seuraavalle toimikaudelle. Seuran puheenjohtajuus on Lapin 
yliopistossa kolmivuotiskauden 2022–2024. Seuran johtokunnan jäsenet edustavat niitä yliopistoja, 
joissa on hallinnon tutkimusta. Seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja 
toimihenkilöt. 

2.2 Julkaisutoiminta ja Hallinnon Tutkimus lehden toimitus 
 
Hallinnon tutkimus -lehden toimitus siirtyy vuonna 2022 Vaasan yliopistoon. Vuosina 2019–2021 pää-
toimittajan apuna on ollut kaksi toimitussihteeriä, ja kahden toimitussihteerin mallia esitetään tois-
taiseksi voimassa olevaksi käytännöksi. Tähän on syynä erityisesti lehteen tarjottujen artikkelikäsikirjoi-
tusten määrän voimakas kasvu sekä tarve lehden entistä tehokkaampaan markkinointiin sosiaalisessa 
mediassa. Näin voidaan varmistaa laadukas ja aikataulussa pysyvä toimitusprosessi sekä open access -
julkaisun laaja tunnettuus.  
 
Vuonna 2020 Hallinnon Tutkimus siirtyi sähköiseen Journal.fi-palveluun, jossa aikakauskirja julkaistaan 
välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehteen tarjottavien artikkelikäsikirjoitusten lähettäminen ja 
referee-arviointi tapahtuu Journal.fi:n kautta. Sähköisestä arkistosta ovat nyt saatavissa myös kaikki ne 
lehden aiempien vuosikertojen artikkelit, joiden julkaisuun on saatu kirjoittajien lupa. Tämä vuosia kes-
tänyt digitointiprosessi valmistui alkuvuonna 2021. 
 
Jäsenistön toiveesta Hallinnon Tutkimus -lehden painamista jatketaan toistaiseksi sähköisen julkaisemi-
sen rinnalla. Painettu Hallinnon Tutkimus -lehti ilmestyy vuonna 2022 nelinumeroisena, noin 400-sivui-
sena kokonaisuutena, ja lehden painatus on tarkoitus kilpailuttaa alkuvuonna 2022.  
 
Tilaushinnat pysyvät samoina kuin edellisenä vuonna: kotimaan tilaushinta on 45 euroa ja ulkomaan 
tilaushinta 49 euroa. Aikakauskirjan irtonumerohinta on 13 euroa. Seuran jäsenet saavat aikakauskirjan 
jäsenetuna 38 euron vuotuisella jäsenmaksulla.  

 
 2.3 Tiedotustoiminta jäsenille 
 
Tiedotus hoidetaan pääasiassa jäsenten sähköpostilistan, Facebook- ja Twitter-tilien sekä seuran kotisi-
vujen www.hallinnontutkimus.fi kautta. Erityisesti HT-lehden markkinointia tehostetaan Twitterissä ja 
Facebookissa seuran käyttäjätileillä. Pyritään myös edistämään Itä-Suomen yliopiston erinomaista opis-
kelijajäsenten rekrytoinnin mallia muissakin yliopistoissa. Kun uusille opiskelijoille esitellään muitakin 
tiedeyhteisön verkostoitumisen muotoja, on hyvä mainita erikseen HTS:n opiskelijajäsenyyden mahdol-
lisuus. 

2.4 Tilaisuudet 
 
Vuonna 2022 jatketaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien tarjoamista eri yliopistojen järjestämiin 
yleisötilaisuuksiin. Lisäksi seura järjestää vuotuiset Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät loppu-
vuonna 2022. Koronapandemian myötä tiedepäivien järjestelyissä on saatu hyviä kokemuksia etäyh-
teyksien käytöstä prekonferenssin, keynote-puheenvuorojen sekä työryhmien järjestämisessä, ja hybri-
ditoteutuksia tullaan suosimaan jatkossakin. Tiedepäivien suunnittelu yhdessä järjestävän tahon ja seu-
ran johtokunnan kanssa aloitetaan alkuvuodesta 2022. Valitun teeman pohjalta päivillä esiintyy sekä 
kotimaisia alustajia että ulkomainen luennoitsija. Päivien tavoitteena on tuoda yhteen hallinnon ja or-
ganisaatioiden tutkijat, kehittäjät ja toimijat sekä edistää tutkimustiedon käyttöä hallinnossa ja hallintoa 
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koskevassa päätöksenteossa. Päiville osallistuvilta peritään erillinen osallistumis-

maksu. Päivien yhteydessä järjestetään myös jatko- opiskelijoiden seminaari. 

 
2.5 Yhteydenpito muihin yhdistyksiin ja järjestöihin 
 
Hallinnon Tutkimuksen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen ja osallistuu sen järjestä-
mään yhteistyöhön. Seuran tavoitteena on myös kehittää ja tiivistää yhteistyötä muiden tieteellisten 
seurojen kanssa. Seura toimii tiiviissä yhteistyössä erityisesti kunnallistieteellisen Focus Localis ry:n 
kanssa. Vuonna 2022 järjestämme jo kuudennet yhteiset Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät. 
 
Hallinnon Tutkimuksen Seura jatkaa kansainvälistä yhteistyötä EGPA:n (European Group for Public Ad-
ministration) jäsenenä. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään verkostoitumalla sekä yksittäisten tutkijoi-
den että tutkimusyksiköiden kanssa.  
 

2.6 Jäsenhankinta, markkinointi ja jäsenrekisterin toiminta 
 
Hallinnon Tutkimus -lehden laadun takaaminen on osa seuran markkinointia ja lehden laatu pitää yllä 
myös jäsenten kiinnostusta. Avoimen sähköisen julkaisemisen odotetaan tuovan lehdelle runsaasti uusia 
lukijoita. Syksyllä 2021 verkossa ilmestyneen englanninkielisen tekoälyteemanumeron myötä lukija-
kunta laajenee entisestään. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien korkealaatuinen ohjelma on 
myös keino houkutella uusia jäseniä ja pitää vanhat jäsenet aktiivisina. Seura tukee taloudellisesti myös 
vuotuisia opiskelijoiden Hallintotieteilijäpäiviä, joille kokoontuvat eri yliopistojen hallintotieteiden aine-
järjestöt. Hallinnon Tutkimuksen Seuran jäsenyyteen liittyviä jäsenetuja ovat painettu Hallinnon Tutki-
mus -lehti, jäsentilaisuudet sekä alennetut osallistumismaksut Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäi-
ville. 

 
 

3 Talousarvio 2022 
 
Hallinnon Tutkimuksen Seuran taloudellisessa tilanteessa ei ennakoida merkittäviä muutoksia vuoden 
2022 aikana. Tilikauden tulos tullee olemaan tasapainossa. Kuten viime vuonna, talousarvion laadintaa 
vaikeuttaa Covid-19-pandemia esimerkiksi tiedepäivien budjetin ja matkakulujen arvioinnissa. 
 
Talousarvion laadinnassa oletuksina ovat, että jäsenmaksu- ja lehtitilaustuotot sekä TSV:n avustukset 
laskevat hiukan tai pysyvät ennallaan. Julkaisutoiminnan menot laskevat edellisiin vuosiin verrattuna, 
etenkin jos juhlakirjan kulut toteutuvat suunnitellusti vuoden 2021 aikana (muut kulut). Talousarvion 
oletuksena on, että seura järjestää Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät edelleen yhteistyössä Fo-
cus Localis ry:n kanssa erillisellä budjetilla, NAF:n tuella, ja että tiedepäivien tulos ei ole voitollinen tai 
tappiollinen. 
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Talousarvio vuodelle 2022 TP 2020 TA 2021 
TA 2022 
1.1.-31.12.2022    1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2021 

1) VARSINAINEN TOIMINTA   
 

 Julkaisutoiminnan tuotot:   
 

 Lehden tilaustuotot 8 133,72 9 250,00 8 000,00 

 Julkaisutoiminnan valtionavut 15 075,00 13 075,00 13 075,00 

  Yhteensä 23 208,72 22 325,00 21 075,00 

      

 Julkaisutoiminnan menot    

 Palkkiot toimitukselle -9 800,00 -8 600,00 -7 400,00 

 Henkilösivukulut -1 680,79 -1 600,00 -1 350,00 

 Painatuskulut -11 203,86 -11 000,00 -10 000,00 

 Tilaaja- ja jäsenrekisterin ylläpito -1 350,93 -1 000,00 -1 000,00 

 Kansainvälinen toiminta -700,00 -975,00 -700,00 

 Muut kulut 94,36 -5 650,00 -1 500,00 

  Yhteensä -24 829,94 -28 825,00 -21 950,00 

      

 HT- päivien tuotot    

 HT -päivien osallistumismaksut ja illallismaksut  7 150,00 7 150,00 

 HT -päivien valtionapu    

 Muut avustukset  4 000,00 2 500,00 

  Yhteensä  11 150,00 9 650,00 

      

 HT -päivien kulut    

 HT -päivien kulut -3 119,99 -10 150,00 -8 650,00 

 HT -päivien henkilösivukulut -449,32   

 

HT -päivien matka- ja päivärahat 
Muut seminaarikulut 932,09 -1 000,00 -1 000,00 

  Yhteensä -2 637,22 -11 150,00 -9 650,00 

     
 

 Yhdistystoiminta   
 

 Toimihenkilöiden palkkiot -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 

 Henkilösivukulut (sis. työttömyysvakuutusmaksut) -1 029,50 -1 400,00 -1 400,00 

 Toimihenkilöiden matkakulut -76,80 -200,00 -575,00 

 Kokouskulut -74,50 -50,00 -200,00 

 Jäsenmaksukulut -642,93 -700,00 -650,00 

 Pankkikulut -548,42 -200,00 -600,00 

 Toimistokulut -1 013,39 -500,00 -1 100,00 

 Muut kulut -1 044,66 -400,00 -1 100,00 

  Yhteensä -10 430,20 -9 450,00 -11 625,00 

      

 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA MENOT  

  Yhteensä -14 688,64 -15 950,00 -12 500,00 

      

https://sign.visma.net/fi/document-check/9ffc6bff-32d7-4c1f-887c-c355721f378a

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY         
  KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA 

Syyskokous 2021 
 

2) VARAINHANKINTA    

 Veronpalautus 1 298,23   

 Jäsenmaksutulot 13 589,50 14 000,00 12 500,00 

  Yhteensä 14 887,73 14 000,00 12 500,00 

     
 

TILIKAUDEN tulos 199,09 -1 950,00 0,00 
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Liite 2. 
Hallinnon Tutkimuksen Seura ry    3.12.2021 
 
JOHTOKUNTA VUONNA 2022   
 

puheenjohtaja Jaana Leinonen  

varapuheenjohtaja Ville Kivivirta  

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Sanna Laulainen 
Itä-Suomen yliopisto 

Minna Kaarakainen 
Itä-Suomen yliopisto 

Nina Lunkka 
Itä-Suomen yliopisto 

Johanna Lammintakanen  
Itä-Suomen yliopisto 

Ville Kivivirta 
Lapin yliopisto 

Ville Pietiläinen 
Lapin yliopisto 

Linnéa Henriksson 
Åbo Akademi 

Siv Sandberg 
Åbo Akademi 

Ulriika Leponiemi 
Tampereen yliopisto 

Johanna Liljeroos-Cork 
Tampereen yliopisto 

Elias Pekkola 
Tampereen yliopisto 

Malla Mattila 
Tampereen yliopisto 

Tomi Kallio 
Vaasan yliopisto 

Kirsi-Mari Kallio 
Turun yliopisto 

Juha Lindell 
Vaasan yliopisto 

Paula Rossi 
Vaasan yliopisto 

Kanerva Kuokkanen 
Helsingin yliopisto 

Isak Vento 
Helsingin yliopisto 

Harri Jalonen 
HT-lehden päätoimittaja, Vaasan yo 

Tomi Niemi 
Vaasan yliopisto 

Opiskelijaedustaja 
Hanna Markkanen, Lapin yo 

 
Olivia Jokinen, Lapin yo 

 
TOIMINNANTARKASTAJAT Esa Posio ja Paula Tulppo 

 
VARATOIMINNANTARKASTAJAT Anne Koski ja Esa Hyyryläinen 
 
SEURAN TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri   Henna Nurmi 
Taloudenhoitaja   Jyrki Paukku 
Jäsensihteeri   Riikka Kangas 

 
HALLINNON TUTKIMUS -LEHTI  

Päätoimittaja   Harri Jalonen 
Toimitussihteeri   Jari Autioniemi  
Toimitussihteeri   Tomi Niemi 
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