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ESPON 2013 -ohjelma
Ehdotuksia tutkimusaiheiksi Targeted Analysis -tutkimuksiin
ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network) on kuusivuotinen
tutkimusohjelma, joka on jatkoa ESPON 2006 -tutkimusohjelmalle. Ohjelman tavoitteet liittyvät EU:n territoriaalisen koheesion ja tasapainoisen aluekehityksen
pyrkimyksiin. Ohjelmassa tuotetaan vertailukelpoista tietoa, analyysejä ja skenaarioita eurooppalaisten alueiden ja kaupunkien tilasta EU:n ja sen jäsenmaiden alueiden
kehittämisen ja aluesuunnittelun käyttöön. Ohjelman piiriin kuuluu 31 maata (EU27
+ Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi).
ESPON 2013 -ohjelman ensimmäinen hakukierros avattiin 21.1.2008, ja se sulkeutuu 22.3.2008. Hakuasiakirjat ovat saatavilla ESPON-ohjelman koordinaatioyksikön
kotisivuilla osoitteessa www.espon.eu. Avatut haut koskevat neljää ohjelman asiakokonaisuutta:
1. Soveltavat tutkimushankkeet (6 tutkimusteemaa)
2. Asiatuntijaverkosto
3. Ehdotukset tutkimusaiheiksi kohdistettuihin tutkimuksiin
4. Tietokannan kehittäminen ja ylläpito.
Kolmannessa asiakokonaisuudessa alueellisilta toimijoilta pyydetään ehdotuksia tutkimusaiheiksi kohdistettuihin tutkimuksiin (Call for interest by stakeholders on Targeted Analysis). Ehdotuksia voivat esittää:
- ESPON-ohjelman piiriin kuuluvien maiden julkiset tahot kaikilta aluetasoilta
- Tietyt EU:n rakennerahastojen piiriin kuuluvat toimijat
- ESPON-ohjelman piiriin kuuluvat alueet ja kaupungit, jotka muodostavat
vähintään kolme maata käsittävän ryhmän.
Tutkimusaiheita koskevat ehdotukset voivat olla kolmen tyyppisiä:
- Temaattiset analyysit (esim. tietyntyyppisten alueiden kehittämiseen liittyvät
haasteet ja mahdollisuudet)
- Uudentyyppisten ja innovatiivisten kehittämishankkeiden ja -mallien taustaanalyysit ja asiantuntijatuki
- EU:n rakennerahastojen ohjelma-alueita koskevat analyysit
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Haun päätyttyä tutkimusaiheita koskevat ehdotukset arvioidaan, ja parhaat niistä
valitaan toteutettaviksi ESPON-ohjelmassa. Tutkimuksen suorittaa tarjouskilpailun
perusteella valittava tutkimusryhmä. Valittua tutkimusaihetta esittänyt taho osallistuu tutkimukseen koko prosessin ajan: se on mukana tutkimusaiheen jatkokehittelyssä, se osallistuu tutkimusryhmän valintaan, ja se seuraa tutkimuksen edistymistä
yhteistyössä tutkimustyhmän kanssa.
ESPON-ohjelman rahoitus kohdistuu valittavalle tutkimusryhmälle. Tutkimusaiheen esittäjät eivät saa ohjelmasta rahoitusta, koska niiden katsotaan hyötyvän tutkimusryhmän työstä ja sen tuloksista.
Hanke-esitys tehdään em. nettiosoitteessa olevalla lomakkeella. Siinä esitellään:
- tutkimusaiheen kohdealue tai teeman alueellinen konteksti
- tutkimusaihe (mm. politiikkakonteksti, lomittuminen ESPONin teemoihin)
- esittäjän tapa osallistua/sitoutua tutkimukseen ja tulosten hyödyntäminen
- ehdotuksen esittäjän ja mahdollisten partnerien perustiedot.
Vastaamme mielellämme kaikkiin tähän tiedotteeseen ja ESPONiin liittyviin kysymyksiin. Yhteystietomme ovat alla.
Yhteistyö- ja tutkimusterveisin,
Suomen ESPON Contact Point
Suomen ESPON Contact Point
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos,
PL 111, 80101 Joensuu
Heikki Eskelinen (p. 013 251 2478 / heikki.eskelinen@joensuu.fi)
Suomen ECP:n vastuuhenkilö

Timo Hirvonen (p. 013 251 4160 / timo.hirvonen@joensuu.fi)
Suomen ECP:n yhteyshenkilö
Karjalan tutkimuslaitos toimii ECP-tehtävässään yhteistyössä YTK:n (Yhdyskuntasuunnittelun
tutkimus- ja koulutuskeskus, TKK) kanssa. YTK:ssa yhteyshenkilönä toimii Anna Broberg (p. 09
451 4428 / anna.broberg@tkk.fi).

Valtion keskushallinnossa ESPON-asioita hoidetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriössä että ympäristöministeriössä. Yhteyshenkilöt ovat Ilkka Mella (ilkka.mella@tem.fi) ja Harri Pitkäranta
(hari.pitkaranta@ymparisto.fi).
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