Strategisen tutkimuksen varsinaiseen hakuun
valitut konsortiot 13.3.2017
Kestävän kasvun avaimet
Kai Hakkarainen (Helsingin yliopisto): Kasvava mieli: Koulutukselliset trsnsformaatiot kestävän yksilöllisen,
sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi
Anttoni Jaakkola (Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus): Itseajavien autojen tutkimustietoon perutuvat rajoitukset
ja mahdollisuudet Suomelle
Seppo Penttilä (Tampereen yliopisto): Suomen yritysverojärjestelmän uudistaminen: sääntely, kannustavuus ja
toimintakulttuuri
Anne Pessi (Helsingin yliopisto): Sosiaalisista etäisyyksistä kohti kestävää kasvua
Jouni Pulliainen (Ilmatieteen laitos): Uusi paradigma ympäristöinformaatiossa: Uusien satelliittiohjelmien
aikaansaama globaalin ja alueellisen havaintoinformaation räjähdysmäinen kasvu ja sen vaikutukset suomalaiseen
yhteiskuntaan
Niklas Ravaja (Aalto): Kestävään mediaympäristöön - kokeiluja kohti avointa, keskustelevaa ja jakautumatonta
yhteiskuntaa
Reetta Toivanen (Helsingin yliopisto): "KAIKKI-NUORET" haluaa määrätä elämästään
Baoru Yang (Turun yliopisto): Pohjoisuuden ja subarktisten leveysasteiden potentiaalin selvittäminen
elintarvikkeiden alkutuotannon ja bioresurssien uudistamiseksi

Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus
Juhana H Aunesluoma (Helsingin yliopisto): Poliittisesti resilientti tulevaisuuden Suomi
Juho Hamari (Tampereen teknillinen yliopisto): Kohti tiedepohjaista deliberatiivista demokratiaa pelillistämisen ja
avoimen tieteen keinoin
Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto): Tavoitteena ihmislähtöiset maakunnat
Anu Kantola (Helsingin yliopisto): Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
Marja Keränen (Jyväskylän yliopisto): Juurruttamaan uusia osallistumisen käytäntöjä; hallinta ja osallistuminen,
tasa-arvo, turvallisuus, ääriliikkeet
Meri Koivusalo (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Globalisaatio, monitasoinen hallinta ja terveyspolitiikka
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Risto Kunelius (Tampereen yliopisto): Kansalaisten osallistumisen digitaaliset jaot
Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto): Verkottunut kansalaisuus ja hallinto tulevaisuuden demokraattisessa
maisemassa
Vilma Luoma-aho (Jyväskylän yliopisto): Odotuskuilun sulkeminen kansalaisten ja julkisten organisaatioiden
välillä
Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto): Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin –
käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa
Maija Setälä (Turun yliopisto): Osallistuminen ja pitkäjänteinen päätöksenteko

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä
Timothy Carter (Suomen ympäristökeskus): Hyvinvointi, terveys, työelämä: sopeutumisen ja selviytymiskyvyn
haasteet ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa
Martin Forsius (Suomen ympäristökeskus): Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen
muuttuvassa ympäristössä
Anna-Stiina Heiskanen (Suomen ympäristökeskus): Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena
Janne Hukkinen (Helsingin yliopisto): Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin
Vesa Hytönen (Tampereen yliopisto): Nopea ja joustava modulaarinen rokotealusta kausittaisten ja pandemisten
infektioiden torjumiseen
Jarmo Kortelainen (Itä-Suomen yliopisto): Maaseututaajamien resurssinokkela sopeutuminen
Gyöngyi Kovacs (Hanken): Katastrofi-, toimitusketju- ja yhteisöjen resilienssin edistäminen
Tiina Laatikainen (Itä-Suomen yliopisto): Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen tueksi
Pekka Juhani Leviäkangas (Teknologian tutkimuskeskus VTT): Dereguloitu ja palveluistettu liikkuminen
Raisa Mäkipää (Luonnonvarakeskus): Maaperän hoitokäytäntöjen kehittäminen luo edellytykset biotalouden
kestävälle kasvulle ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle
Jouko Nätti (Tampereen yliopisto): Kestävä työ läpi elämänkaaren
Petri Tapio (Turun yliopisto): Skenaarioakatemia epävarmuuden hallintaan
Kari Ullakko (Lappeenrannan teknillinen yliopisto): Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset,
koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat

