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Winland- 
messut 
Tutkimustulostemme 
esitteleminen ja niistä 
keskustelu yhdessä

Johdanto + miniesitykset tutkimuksestamme

Winland-messut eri rasteilla - valitse itseäsi kiinnostavimmat!

1) Palautetta ja kysymyksiä tutkimuksestamme? 
2) Miten tutkimustamme voi hyödyntää omassa työssänne? 
3) Mitä yhteistyömahdollisuuksia tai toimenpiteitä tunnistatte?

→ Kahvia tarjolla messujen lomassa

Wrap-up-sessio haastatellen: mitä messuilta jäi mieleen?

Paneeli Tutkimuksen yhteiskehittäminen ja tutkimuksella vaikuttaminen
Panelisteina: Laura Höijer (Baltic Sea Action Group), Kaisa Lähteenmäki-Smith 
(MDI), Vesa Valtonen (Turvallisuuskomitea) ja Jussi Vauhkonen (STN) 
sekä Winland-hankkeesta Antti Belinskij (UEF) ja Veli-Pekka Tynkkynen (HY)

Jatkavat 
STN- hankkeet

Neljä STN-hanketta, jotka jatkavat samankaltaisilla teemoilla: 
SET, BlueAdapt, WISE ja Core

Loppusanat Matkalla opittua + miten tästä eteenpäin

→ Lopuksi lounas klo 11.30-



• Esitellään Winlandin keskeiset tutkimustulokset

Mitä tänään tapahtuu?

• Pohditaan strategisen tutkimuksen luonnetta

• Katse eteenpäin, ml. jatkavat STN-hankkeet

• Keskustellaan niistä yhdessä, palautetta antaen 
ja hyödyntämismahdollisuuksia tunnistaen

Paneeli

Winland 
-messut!



TA-DAA! Uudet julkaisumme

winlandtutkimus.fi/julkaisutTutkimuskatsaus & 4 policy briefiä
strateginentutkimus.fi



Turvallisuus verkottuneessa maailmassa
Valtioneuvoston ohjaavat STN-kysymykset 15.10.2015: 

Winland: energia, ruoka ja vesi turvallisuuden peruspilarit
 → Luovat myös kytköksen kestävyyteen
   
Turvallisuusyhtälö: pressures + shocks + policy responses
 → Tarkastelussa ulkoiset uhkat ja omat toimintatapamme

Miten globaalin turvallisuusympäristön muutos 
haastaa Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
...ja miten uhkiin varautumista ja yhteiskunnan 
reagointikykyä voidaan kehittää tiedon avulla?



Resilienssi ja 
oppiminen

Oikeus ja politiikka 

Päätöksenteko

TEEMAT PROSESSIT

Ennakointi ja skenaariot

Yhteiskehittäminen & tieteidenvälisyys

KOKONAIS- 
TURVALLISUUS

Energiaturvallisuus

Ruokaturva

Vesi ja ilmasto

Tutkimuksemme elementit



Neljä kytköstä
1)  Useita teemoja ja prosesseja

2)  Monta toimijaa
 

3)  Maantieteelliset tasot

4)  Eri aikajänteet 

→ HVO:n ‘Riittääkö ruoka energiakriisissä?’ -harjoitus: 
   ymmärrämmekö elintarvikeketjun energiariippuvuuden syvyyden? 

→ Turvallisuuden ja kestävyyden monet toimijat ja vastuut = 
   sekä julkinen-julkinen että julkinen-yksityinen tärkeitä  

→ Venäjän merkittävä vaikutus energiaturvallisuuteemme tai
   suomalaisen ruoan globaali vesijalanjälki, molempiin suuntiin

→ Kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessien jäsentäminen: 
   varautuminen ja ennakointi tukevat toisiaan, eri aikajänteillä

...ja niiden esimerkkejä



Turvallisuus
+ kestävyys
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Tavoite? 

= kestävä 
turvallisuus



Kestävä turvallisuus?
• Yhteiskunnan perustehtävä? Taata 

kansalaisten turvallisuus, nyt ja tulevaisuudessa

• Turvallisuus laajentunut yhteiskunnan eri aloille 
(esim. YTS2017) = ‘etuliiteturvallisuudet’ kasvussa
→ Winland = energia-, ruoka- ja vesiturvallisuus

• Turvallisuus ja kestävyys yhä tiiviimmin kytköksissä
→ Osin eri toimijat ja erilaiset aika- ja paikkatasot =   
  kestävyyden ja turvallisuuden jännitteinen rajapinta



...vuoropuhelun ja kytkösten avulla
• Turvallisuuden ja kestävyyden saralla jo erinomaista 

työtä (YTS, keke-sitoumus, VNK:n ennakointityö, HVK-skenaariot…)

→ Haasteena yhteentuominen sekä intressierojen 
   avoin läpikäyminen: ei helppoa, mutta kriittistä 

• Winland osaltaan hahmottanut kytköksiä ja luonut 
tapoja tuoda toimijoita ja eri sektoreita yhteen 
→ Esim. vesiturvallisuuden kokonaisarvio ja 
   kokonaisturvallisuuden ennakointityön jäsentely
   sekä monet tiedeartikkelimme ja briiffimme



Kohti kestävää turvallisuutta?

Intressierot: älä pelkää poliittista - se kuuluu peliin
→ Jaetut toiminnan kohteet (a’la kriittinen infrastruktuuri, 
   ilmastotavoitteet) auttavat löytämään yhteisen suunnan

Oikea suunta: katse pallosta myös kohti maalia
→ Ennakointi ja varautuminen ne yhteen sopii
→ Resilientti systeemi sekä säilyttää että uudistaa

Iso kuva: huomioi myös kytkökset ja rajapinnat 
→ Muista eri kytkökset sekä rajapintojen vastuut & jännitteet 

Kaikista lisää Winland-messuilla!



Winland-messut!
Vajaan kolmen vuoden aikana olemme tehneet 
rutkasti asioita, sekä yhdessä että kunkin 
teeman ja prosessin alla erikseen

→ Seuraavaksi lyhyet introt osahankkeiden alla 
   tehtyyn tutkimukseen: sen jälkeen voit lähteä 
   haluamillesi tutkimusrasteille keskus-  
   telemaan, kysymään ja kommentoimaan!



- Poikkitieteellinen analyysi 
energiaturvallisuusriskeistä 
Suomen energiamarkkinoilla 
Sanna Syri ja Jaakko Jääskeläinen, 
Aalto-yliopisto

- Suomen energiahuollosta kohti 
energiaturvallisuutta                  
Sakari Höysniemi, Helsingin yliopisto

- Suomi ja globaali 
ruokajärjestelmä 
Elina Lehikoinen, Aalto-yliopisto 

- Suomen vesiturvallisuuden 
nykytila ja kehitysnäkymät
Mika Marttunen, SYKE

Osahankkeidemme esitykset
- Oikeus energia-, ruoka- ja 

vesiturvallisuuden edistäjänä 
Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto

- Kohti ennakoivaa 
kokonaisturvallisuuden hallintaa 
Matti Minkkinen, Turun yliopisto/Tutu

- Resilienssi & oppiminen 
vahvistavat kokonais- 
turvallisuutta Juha Mäkinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulu

- Yhteiskehittäminen  
Iina Koskinen, Demos Helsinki



Poikkitieteellinen analyysi 
energiaturvallisuusriskeistä Suomen 

energiamarkkinoilla
Osahankkeen tutkimus: 
u

Sähkötehon riittävyys talvipakkasilla

Äärimmäisen kuivuuden vaikutukset

Investointien kannattavuusnäkymät

CHP-tuotannon tulevaisuus Suomessa

Riippuvuus venäläisestä energiasta



I.Jääskeläinen, Jaakko; Zakeri, Behnam; Syri, Sanna. Adequacy of Power Capacity during Winter Peaks in 
Finland. IEEE Xplore, 14th International Conference on the European Energy Market (EEM), Dresden, 6–9 June 2017.

II.Jääskeläinen, Jaakko; Huhta, Kaisa. Trouble Ahead? An Interdisciplinary Analysis of Generation Adequacy in 
the Finnish Electricity Market. Sweet & Maxwell. International Energy Law Review 2017, volume 35 Issue 8, pages 
303–313.

III.Jääskeläinen, Jaakko; Veijalainen, Noora; Syri, Sanna; Marttunen, Mika; Zakeri, Behnam. Energy security 
impacts of a severe drought on the future Finnish energy system. Elsevier. Journal of Environmental Management 
2018, Volume 217, pages 542–554.

IV.Jääskeläinen, Jaakko; Huhta, Kaisa; Lehtomäki, Jenny. Ensuring Generation Adequacy in Finland with Smart 
Energy Policy – How to save Finnish CHP production?. IEEE Xplore, 15th International Conference on the European 
Energy Market (EEM), Łódź, 27–29 June 2018.

V.Helin, Kristo; Jääskeläinen, Jaakko; Syri, Sanna. Energy Security Impacts of Decreasing CHP Capacity in 
Finland. IEEE Xplore, 15th International Conference on the European Energy Market (EEM), Łódź, 27–29 June 2018.

VI.Jääskeläinen, Jaakko; Höysniemi, Sakari; Syri, Sanna; Tynkkynen, Veli-Pekka. Finland’s Dependence on 
Russian Energy – Mutually Beneficial Trade Relations or an Energy Security Threat?. MDPI. Sustainability 2018, 
Volume 10 Issue 10, 3445.

Tutkimuksen julkaisut:



Energiajärjestelmä sekä turvaamisen 
kohde että turvattomuuden aiheuttaja:

Suomen energiahuollosta kohti 
energiaturvallisuutta

Energiavirtojen ja 
-järjestelmien 
turvaaminen 

häiriötilanteilta ja 
poikkeusoloilta 

(huolto- ja 
toimitusvarmuus)

Fossiiliset 
energiajärjestelmät ja 

yhteiskunnat 
heikentävät 

turvallisuutta 
ylläpitämällä 

ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaa uhkaa

Energiamurros muuttaa 
järjestelmää ja ajattelua:

Toimijuuden skaala laajenee: 
paikallisista vertaisyhteisöistä 

pohjoismaiseen ja -eurooppalaiseen 
yhteistyöhön?

Voivatko fossiilisesta 
energiasta riippuvaiset tahot 

hidastaa muutosta?

Voisiko Suomi edistää globaalia 
turvallisuutta luomalla kestävän 
tavan tuottaa ja turvata energian 

saanti?



Jääskeläinen, Jaakko; Höysniemi, Sakari; Syri, Sanna; Tynkkynen, Veli-Pekka. Finland’s Dependence on Russian 
Energy – Mutually Beneficial Trade Relations or an Energy Security Threat?. MDPI. Sustainability 2018, Volume 
10 Issue 10, 3445.

Koch, Natalie; Tynkkynen, Veli-Pekka. The Geopolitics of Renewables in Kazakhstan and Russia. Geopolitics 
2019.

Tynkkynen, Veli-Pekka. Energy as Power—Gazprom, Gas Infrastructure, and Geo-Governmentality in Putin’s 
Russia. Slavic Review 2016, 75, 2: 374-395.

Tynkkynen, Veli-Pekka; Pynnöniemi, Katri ja Höysniemi, Sakari. Global energy transitions and Russia’s energy 
influence in Finland. Government’s analysis, assessment and research activities, Policy Brief 19/2017. 

Tynkkynen, Veli-Pekka. Russia’s Nuclear Power and Finland’s Foreign Policy. Russian Analytical Digest 2016, 
193: 2-5.

Lisätietoa



Suomi ja globaali ruokajärjestelmä
“Täysin kotimaista 

elintarviketta ei ole olemassa”
MITÄ JOS...

...kasvattaisimme globaalia ruoantuotantoa jopa yli 
200 % ilman, että maa- ja vesiresursseja kulutetaan 
enempää? 

...vaihtaisimme joulun riisipuuron ohrapuuroon ja 
säästäisimme globaaleja vesivaroja?

...lisäisimme naudanlihan tuotantoa Suomessa ja 
veisimme virtuaalivettä naudanlihan muodossa 
maailmalle?



Tutkimuksen julkaisut:

Suomeen keskittynyt tutkimus:

Sandström, Lehikoinen ja Peltonen-Sainio, 
2018. Replacing Imports of Crop Based 
Commodities by Domestic Production in 
Finland: Potential to Reduce Virtual Water 
Imports. Front. Sustain. Food Syst. 2018, 2.

Lehikoinen ja Salonen, 2019. Food 
Preferences in Finland: Sustainable Diets 
and their Differences between Groups. 
Sustainability. Vol 11(5): 1259.

Lehikoinen, Parviainen, Helenius, Jalava, 
Salonen ja Kummu, 2019. Cattle Production 
for Exports in Water-Abundant Areas: The 
Case of Finland. Sustainability. Vol. 11(4) 1075.

 

Globaalit analyysit: 

Kummu, Fader, Gerten, Guillaume, Jalava, 
Jägermeyr, Pfister, Porkka, Siebert ja Varis, 2017. 
Bringing it all together: linking measures to 
secure nations’ food supply. Current Opinion in 
Environmental Sustainability. Vol 29, p. 98–117.

Kummu, Guillaume, de Moel, Eisner, Flörke, 
Porkka, Siebert, Veldkamp ja Ward, 2016. The 
world’s road to water scarcity: shortage and 
stress in the 20th century and pathways 
towards sustainability. Scientific Reports 6: 
38495.

Porkka, Guillaume, Siebert, Schaphoff ja Kummu, 
2017. The use of food imports to overcome local 
limits to growth. Earth’s Future, Vol. 5(4), p. 
393–407.



Suomen vesiturvallisuuden nykytila ja 
kehitysnäkymät



SYKE:n raportti 2019

Tieteellisiä artikkeleja 6 kpl

Tutkimuskatsauksia





Kysymys
• Miten oikeudellinen sääntely varmistaa energia-, ruoka- ja 

vesiturvallisuuden ja miten sitä tulisi kehittää?

Miksi?
• Ympäristö- ja energiaoikeus + kokonaisturvallisuus

Opit
• Aikajänteet, yhteydet, sopeutuvuus
• Varautumissääntelyn päivittämisen tarpeet

Oikeus energia-, ruoka- ja 
vesiturvallisuuden edistäjänä



• Belinskij ym. 2017. Vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuuden oikeudellinen resilienssi. Ympäristöpolitiikan ja 
-oikeuden vuosikirja X 2017, s. 275–343

• Belinskij & Soininen 2017. Vaelluskalakantojen oikeudellinen elvyttäminen ja vesivoima. Ympäristöpolitiikan ja 
-oikeuden vuosikirja X, s. 89–149.

• Heinilä 2019 (arvioitavana). Maankäytön suunnittelu ja turvallisuus, n. 60 s.
• Huhta 2018. Toimitusvarmuus energiamurroksessa – valtio turvaamaan sähkötehon riittävyyttä? Lakimies 

3–4/2018, s. 412–431
• Jääskeläinen & Huhta 2017. Trouble ahead? An interdisciplinary analysis of generation adequacy in the Finnish 

electricity market. 8 International Energy Law Review, s. 302–312.
• Lonka, H. 2018: Kainuun tykkylumikriisi nosti kunnan ja pelastustoimen yhteistyön ongelmat esiin. 

Kuntatekniikka-lehti 6.9.2018
• Soininen & Platjouw 2019. Resilience and Adaptive Capacity of Aquatic Environmental Law in the EU – An 

evaluation and comparison of the WFD, MSFD, and MSPD. Teoksessa David Langlet – Rosemary Rayfuse 
(eds.): Ecosystem Approach in Ocean Governance and Planning. Brill 2018, s. 17–79.

• Soininen 2018. Torn by (un)certainty – Can there be peace between the rule of law and other SDGs? Teoksessa 
Duncan French – Louis Kotzé (eds.): Global Goals: Law, eory & Implementation. Edward Elgar Publishing, s. 
250–270.

Lisätietoja



Energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta 
koettelevat tekijät voivat tulla Suomen 
ulkopuolelta tai maamme sisältä – 
ennakoiva tarkastelu on tärkeää!
Miten kokonaisturvallisuutta pitäisi 
ennakoida?

Kohti ennakoivaa kokonais-
turvallisuuden hallintaa 

Pitkä aikaväli: varautuminen ja 
proaktiivinen toimijuus

Lyhyt aikaväli: varautuminen ja 
proaktiivinen toimijuus



Minkkinen, M., Auffermann, B., & Saarimaa, R. (2017). Failand 2040. Kuinka Suomen kokonaisturvallisuus 

voisi romahtaa tulevaisuudessa? https://winlandtutkimus.fi/julkaisut/

Minkkinen, M., Auffermann, B., & Ahokas, I. (2018). Kokonaisturvallisuuden ennakoinnin kehittäminen 

Suomessa. https://winlandtutkimus.fi/julkaisut/

Minkkinen, M. (2019). The anatomy of plausible futures in policy processes: Comparing the cases of data 

protection and comprehensive security. Technological Forecasting and Social Change. 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.03.007

Minkkinen, M., Auffermann, B., & Ahokas, I. (arvioitavana). Modes of foresight in public policy planning. 

Technological Forecasting and Social Change.

Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F. (2018). The five dimensions of Futures Consciousness. Futures, 

104, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010

Lisätietoa

https://winlandtutkimus.fi/julkaisut/
https://winlandtutkimus.fi/julkaisut/
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.03.007
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.03.007
https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010


Resilienssi & oppiminen vahvistavat 
kokonaisturvallisuutta



Kokonaisturvallisuuden 
yhteiskehittäminen Winland-hankkeessa

Mitä yhden hankkeen puitteissa on mahdollista tavoitella?

Avaimet onnistumiseen:
1. Yhdessä määritelty vaikuttavuustavoite: tuotetaan tietoa ja viedään sitä 
sidosryhmien prosesseihin
2. Portinvartijoiden tunnistaminen



Winland-messut!
Siinä lyhyet introt tekemäämme tutkimukseen
→ Kysymyksiä, kommentteja, pohdintoja?

Hienoa: seuraavaksi pääset keskustelemaan 
tutkijoidemme kanssa tutkimusrasteille!
→ Messut = mene minne huvittaa. 
Mutta toivomme sinun pohtivan kolmea kysymystä 
ja merkitsevän vastauksesi liimalapuilla postereille.



  1) Palautetta ja kysymyksiä 
      tutkimuksestamme?

  2) Miten tutkimustamme voisi 
      hyödyntää omassa työssäsi?

  3) Mitä yhteistyömahdollisuuksia 
      tai toimenpiteitä tunnistat?

ENERGIA
- Aalto & co

ENERGIA
- HY & co

RUOKA
- Aalto & co

VESI & 
ILMASTO
- Syke & co

RESILIENSSI & 
OPPIMINEN

- MPKK & co

YHTEISKEHITTÄMINEN 
& TIETEIDENVÄLISYYS

- Demos, Aalto & co

ENNAKOINTI 
& SKENAARIOT

- TuTu & co

OIKEUS
- UEF & co

IKKUNA & SCREEN 

KAHVI ↓

WINLAND-MESSUT



Mitä messuilta jäi mieleen?
1) Palautetta ja kysymyksiä 

      tutkimuksestamme?

  2) Miten tutkimustamme voisi 
      hyödyntää omassa työssäsi?

  3) Mitä yhteistyömahdollisuuksia 
      tai toimenpiteitä tunnistat?



• Esitellään Winlandin keskeiset tutkimustulokset

Mitä tänään tapahtuu?

• Pohditaan strategisen tutkimuksen luonnetta

• Katse eteenpäin, ml. jatkavat STN-hankkeet

• Keskustellaan niistä yhdessä, palautetta antaen 
ja hyödyntämismahdollisuuksia tunnistaen

Paneeli

Winland 
-messut!



Kuusi näkemyksellistä panelistia ja kaksi “erää”

1) Vaikuttava vai vakuuttava tiede?
Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI), Vesa Valtonen (Turvallisuus- 
komitea) & Veli-Pekka Tynkkynen (Winland/HY)

Paneeli: tutkimuksella vaikuttaminen

winlandtutkimus.fistrateginentutkimus.fi

2) Strategista tutkimusta!
Laura Höijer (BSAG), Jussi Vauhkonen (STN) 
& Antti Belinskij (Winland/UEF) 



• Esitellään Winlandin keskeiset tutkimustulokset

Mitä tänään tapahtuu?

• Pohditaan strategisen tutkimuksen luonnetta

• Katse eteenpäin: jatkavat STN-hankkeet

• Keskustellaan niistä yhdessä, palautetta antaen 
ja hyödyntämismahdollisuuksia tunnistaen

Paneeli

Winland 
-messut!



Strategisen tutkimuksen hankkeita 
käynnissä 45 yhdeksän eri teeman alla
→ Moni ‘sisarhankkeemme’ jatkaa 
   samankaltaisten tutkimusteemojen 
   parissa etenkin Ilmastonmuutos, 
   luonnonvarat ja energia -teeman alla

Winland päättyy, STN jatkuu!

→ Tänään tutustumme hankkeista neljään:
   SET, BlueAdapt, WISE ja CORE.  

winlandtutkimus.fistrateginentutkimus.fi



www.smartenergytransition.fi

Hanke pähkinänkuoressa
Missio: Viitoittaa tietä, miten Suomi voi 
hyötyä energiamurroksesta
Aikataulu: 2015-2020
Budjetti: 5,5 M€
Rahoitus: Strateginen tutkimusneuvosto
Tutkimuskonsortion vetäjä: 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Tutkimuskonsortio:        

http://www.smartenergytransition.fi
mailto:karoliina.auvinen@aalto.fi


Käynnissä on globaali energiamurros, joka 
vaikuttaa Suomeen väistämättä

Combustion 
technologies

Kivihiilen, öljyn ja kaasun 
käyttö ei voi enää jatkua.

Refining

Mining Transportation

Fossiilivapaa 
Suomi

             MITEN?
                    
Teknologiamurros                

Uusi liiketoiminta

Uusi politiikka

Muutospolut

Kokeiluista oppiminen

Sosiaalinen hyväksyttävyys



● Tarvitaan systeeminen muutos. 
Fossiilivapaata yhteiskuntaa ei voi 
saavuttaa vain nykyistä tuotanto- ja 
kulutusrakennetta säätämällä sekä 
polttoaineita vaihtamalla. 

● Toteutuminen edellyttää yhteiskunnallista ohjausta.
● Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla 

aktiivisesti mukana teknologia- ja 
markkinakehityksessä.

 Tapahtumat, mediajutut, politiikkasuositukset, 
tiedejulkaisut: www.smartenergytransition.fi 

http://www.smartenergytransition.fi


30 päivää

1958-1999 vs. 
2000-2015



Seuraa twitterissä: @blueadapt 



Sopeutuva sääntely

Resilienssi

Vesi
Energia

Ruoka



Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin
(Creative adaptation to wicked socio-environmental 

disruptions)

Winland-loppuseminaari 10.04.2019

Janne I. Hukkinen (Helsingin yliopisto, konsortion johtaja), Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto, konsortion 
varajohtaja), Sakari Kuikka (Helsingin yliopisto), Peter Lund (Aalto-yliopisto), Markku Wilenius (Turun yliopisto) ja Paavo 

Järvensivu (BIOS-tutkimusyksikkö)



WISE:n tavoitteet

1) Kehittää viheliäisiä sosio-ekologisia murroksia koskevaa 
päätöksentekoa ja päätösten arviointia

2) Rakentaa suomalaisen yhteiskunnan sietokykyä ja sopeutumista 
viheliäisiin murroksiin

Tavoitteiden saavuttamiseksi

• Kehitämme päämajaharjoituksia (Policy Operations Room, POR) 
koealustaksi, jolla voidaan analysoida päätöksentekoa viheliäisissä 
sosio-ekologisissa murroksissa

• Kartoitamme Suomen aineellisen ja aineettoman infrastruktuurin kyvyn 
sietää viheliäisiä murroksia

• Laaja yhteistyö avainsidosryhmien kanssa



Miten WISE kytkeytyy Winlandiin?

• Päämajaharjoitusten käsikirjoituksena ovat skenaariot mahdollisista ja 
uskottavista murroksista

• Politiikkapäämaja (Path-POR): kiireessä tehdyillä päätöksillä on 
polkuriippuvuuksia!



CORE JA WINLAND

 - YHTYMÄKOHTIA

WINLAND Loppuseminaari
10.4.2019

@core_STN
#yhteishallinta

#corestn



CORE - Kohti yhteistoiminnallista 
hallintaa ympäristöpäätöksenteossa

• Collaborative remedies to fragmented societies – facilitating the 
collaborative turn in enviromental decision-making (CORE)

• Suomeksi: Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien 
ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa 

• Rahoittaja: Strategisen tutkimuksen neuvosto / Suomen Akatemia, 
Ohjelma “Muuttuva yhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus”, 4,1 M€

• Kesto 4 vuotta 1.10.2017 – 30.9.2021



COREn päätavoitteet

• CORE tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä 
yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa.

• Kasvava keskinäisriippuvuus edellyttää siirtymää osallistumisesta 
yhteiseen ongelmanratkaisuun

• Tutkimuskohteena prosessit: yhteistoiminnallisen hallinnan 
(”collaborative governance”) toimintamallit ja kapasiteetti mutkikkaiden 
ongelmien edessä.

• Ratkaisuja oikeisiin ongelmiin - tiivis käytännön yhteistyö hankkeen 
sidosryhmien 

• Yhteistoiminnallisen käänteen tiekartta (collaborative turn) 



WINLAND – CORE yhtymäkohtia

• Ympäristönmuutos ja muuttuva toimintaympäristö
• Kasvava keskinäisriippuvuus edellyttää uusia monitoimjaisen 

yhteistyön muotoja
• Sopeutumiskyvyn / resilienssin kapasitoinnin näkökulma

• CORE:n painotuksia: huomio jännitteisissä prosesseissa 
(konfliktit), osallistumisen ja sidosryhmäyhteistyön 
menetelmissä. Yhteiskehittäminen hankkeen työtapana, mutta 
yhteishallinta myös olennaisena tutkimuskohteena



Yhteistoiminnallisen 
hallinnan esimerkkejä
CORE-hankkeesta: 

• Sopimuspohjainen yhteistyö kunnan, kaivosyhtiöiden ja sidosryhmien 
välillä välillä Sodankylässä

• Kansalaisraati turvemaiden käytöstä osana Etelä-Pohjanmaan 
vaihemaakuntakaavaa

• Paikkatietopohjaiset osallistumisen alustat maankäytön suunnittelussa

• Petopolitiikan kehittäminen – case susikannan hoitosuunnitelma

• Yhteistoiminnallinen metsäsuunnittelu Jyväskylässä

• Sidosryhmien yhteistyön kehittäminen lainsäädäntöprosesseissa, 
esimerkkinä rahankeräyslaki

• Alueellinen ilmastoyhteistyö – kuntien ja kaupunkiseutujen haasteet

• ”Collaborative Public Manager” –koulutus ja organisaatioiden 
yhteistoiminnan kapasiteetin kehittäminen



collaboration.fi

@core_STN

@collaborationfi

#corestn
#yhteishallinta
#strateginentutkimus
#cogovernance

Project: CORE - Collaborative remedies for fragmented societies - Facilitating the 
collaborative turn in environmental decision--making

Kiitos! 
Tervetuloa mukaan:



• Esitellään Winlandin keskeiset tutkimustulokset

Mitä tänään tapahtuu?

• Pohditaan strategisen tutkimuksen luonnetta

• Lopuksi: mitä olemme tehneet ja entäs sitten?

• Keskustellaan niistä yhdessä, palautetta antaen 
ja hyödyntämismahdollisuuksia tunnistaen

Paneeli

Winland 
-messut!



Winland lukuina
40+ tieteellistä journal-artikkelia, 1 erikoisnumero 

43 blogitekstiä, joilla parhaimmillaan yli 3000 lukijaa

4 Winland-seminaaria + 5 työpajaa (kiitos!)

12 konferenssijulkaisua ja useita -esityksiä

14 ihanaa ohjausryhmäläistä (kiitos!) 

1295 tviittiä + yli 23000 Slack-viestiä

14 kv-vierailua, 16 opetussessiota 

4583 litraa kahvia
...ja todella monta ei-mitattavaa asiaa!



Kiitos - ja sitten eteenpäin!
• Lämmin kiitos mukanaolostasi, nyt ja aiemmin!

→ Teidän tuellanne tämä on ollut mahdollista 

• Vaikka Winland päättyy, emme katoa minnekään
→ Olemme avoimia yhteistyölle jatkossakin
→ Winland jatkaa löyhänä tutkimusverkostona

• Winland-julkaisuja tulossa vielä useita  
→ Seuraa nettisivujamme ja Twitteriä



KIITOS! 

winlandtutkimus.fi Winlandin loppuseminaari

Winlandia-talo, 10.4.2019twitter.com/WinlandFI

#WinlandFI


