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Päivän ohjelma
9.00-9.30
9.30-9.45

Aamukahvi
Tutkimushankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden esittely
hankkeen johtaja Pia Bäcklund
9.45-10.45 “Contractual planning policies and practices in Sweden and
Norway”
Lukas Smas, University of Stockholm and Daniel Galland, NMBU
10.45-11.15 MAL- sopimusten ja kaupunkiseutuyhteistyön ajankohtaisia uutisia
Kati-Jasmin Kosonen / MAL-verkosto
11.15-11.45 Kevyt verkostoitumislounas seminaaripaikalla
11.45-12.30 Aivoriihi hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista, terveiset hankkeen
tutkijoille
12.30-13.00 Aivoriihen purku ja loppukeskustelu
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JustDe tutkimushankkeen perustiedot
• Rahoitus Suomen Akatemia 1.9.2018- 31.8.2022
• Vertailututkimus Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä
• Pääpartneri Helsingin yliopisto/Department of Geoscience and Geography
/ Spatial Policy, Politics and Planning – tutkimusryhmä / Pia Bäcklund
• Tutkimuspartnerit University of Stockholm / Department of Geography /
Lukas Smas ja Norwegian University of Life Sciences (NMBU) / Department
of Urban and Regional Planning / Daniel Galland
• Kansainvälinen ”sparrausryhmä”: Prof. Simin Davoudi / University of
Newcastle, Prof. Dominic Steadt / TU Deflt, prof. Kristina Grange / Chalmers
University, prof. Sami Moisio / Helsingin yliopisto ja prof. Raine Mäntysalo
/ Aalto yliopisto
• Sidosryhmäyhteistyön keskeisyys koko tutkimushankkeen ajan!
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JustDe hankkeen lähtökohtia
• Kiihtyvä kaupunkiseutuistuminen (asukkaiden arki, talouskasvun
kasautuminen, aluepolitiikan painopisteet)
• Strategisen suunnittelun uudet visioivat ja ketterät toimintatavat
(rakennemallit esim.)
• Kestävän kehityksen vaateet, ilmastonmuutospolitiikka
• Kaupunkiseututasoisten sopimuskäytäntöjen suhde maankäyttö- ja
rakennuslain uudistukseen (ja muihin hallinnon toimintaprosesseihin)
• Julkisen hallinnon sisäiset kumppanuudet ja toimintaprosessin
uudistamiset
Tiivis yhteistyö BEMINE-tutkimushankkeen kanssa (www.bemine.fi)
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JustDe tutkimushankkeen tavoitteet
• Hankkeessa keskitytään kaupunkiseututasoisiin yhteistyön muotoihin ja
erityisesti sopimuspohjaisten toimintatapojen tarpeellisuuteen, sekä niiden
perusteisiin
• Hankkeessa kysytään eri toimijoiden näkökulmista mm:
o Tarvitaanko esim. kaupunkiseututasoista MAL-yhteistyötä?
o Miten kaupunkiseutuyhteistyö toimii parhaimmillaan ja pahimmillaan?
o Miten kaupunkiseututasoinen yhteistyö sovitetaan yhteen kunnallisen ja
maakunnallisen demokratian kanssa? Valtion ja kuntien suhteet?
o Miten kaupunkiseututasoisen suunnittelun käytännöt ja niiden perustelut
eroavat pohjoismaiden välillä -> pohjoismaisen hyvinvointimallin
toimintatapojen uudistuminen / pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin
hämärtyminen?
o Keitä toimijoita kaupunkiseutuyhteistyössä pitäisi olla mukana, millaisin
roolein?
o Millaisia ovat kaupunkiseututasoisen tiedonmuodostuksen haasteet?
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Toteutus: menetelmät ja aineistot
Kaikissa kolmessa maassa käytetään samoja tutkimusmenetelmiä ja kerätään
vertailukelpoista aineistoa
o Tilastollinen kysely/analyysi (luottamushenkilöt, asiantuntijat)
o Haastattelut (luottamushenkilöt, asiantuntijat)
o Sosiaalisen median keskustelut (kansalaisyhteiskunnan toimijat)
o Maankäytön suunnittelun kaupunkiseututasoiset asiakirjat (tiedonmuodostus
ja sen näkyvyys)
Hanke alkaa kolmessa maassa tehtävällä kyselyllä (tilastoanalyysi), datan
keräys vuodenvaihteessa 2018/2019

Just
De

Tulossa
• Kotisivut - nyt hanke löytyy Spatial Policy, Politics and Planning
tutkimusryhmän alta
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/spatial-policy-politics-andplanning
• Postilista
• Blogipalsta

Just
De

Aivoriihen ohjeistus
Keskustelkaa pienryhmissä millaisia näkökulmia JustDe-hankkeessa pitäisi
erityisesti huomioida oman toimenkuvanne /edustamanne tahon
näkökulmasta (kirjuri kirjoittaa muistiin)
Konsensus ryhmän kesken ei ole tavoitteena, eriävät näkemykset ovat
erittäin tervetulleita!
On hyvä, jos jokainen esittelee aluksi lyhyesti itsensä J

